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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi vai uzsākot 

2020./2021.māc.g.  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot 

programmas apguvi 

vai noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Klavierspēle 20V212011 Lāčplēša iela 

7,Koknese, 

Aizkraukles novads 

LV-5113 

P-15515 23.05.2017. 18 18 

Akordeona spēle 20V212011 Lāčplēša iela 

7,Koknese, 

Aizkraukles novads 

LV-5113 

P-15516 23.05.2017. 15 15 

Vijoles spēle 20V212021 Lāčplēša iela 

7,Koknese, 

Aizkraukles novads 

LV-5113 

P-15517 23.05.2017. 14 14 

Flautas spēle 20V212031 Lāčplēša iela 

7,Koknese, 

Aizkraukles novads 

LV-5113 

P-15518 23.05.2017. 14 14 

Saksofona spēle 20V212031 Lāčplēša iela 

7,Koknese, 

Aizkraukles novads 

LV-5113 

P-15519 23.05.2017. 7 7 

Eifonija spēle 20V212031 Lāčplēša iela 

7,Koknese, 

Aizkraukles novads 

LV-5113 

P-15523 23.05.2017. 3 3 

Kora klase 20V212061 Lāčplēša iela 

7,Koknese, 

Aizkraukles novads 

LV-5113 

P-15524 23.05.2017. 6 6 
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1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

13 Pedagoģiskais sastāvs ir 

stabils. Visi 13 pedagogi ir 

ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, tostarp 8 pedagogi 

ar maģistra grādu. 

 

1.3. Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos 

sasniedzamos rezultātus 2021./2022/māc.g. ( kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības 

iestādei un izglītības iestādes vadītājam) 

Kvalitatīvi: 

• 2020. gada 1. septembrī IP Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēles audzēkņi 

kompetenču izglītības ietvaros visu gadu apguva praktisko solfedžo. Solfedžo 

programma tika izstrādāta pamatojoties uz apstiprinātas Kokneses Mūzikas skolas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle’ -  

akordeona spēles  programmas bāzes. Audzēkņi teorētiski iegūst zināšanas , kuras 

pēc tam praktiski nostiprina specialitātes stundās. Attīsta improvizācijas iemaņas  

un harmonisko dzirdi. 

• Pedagogi attālināto mācību procesu pielāgo tā, lai audzēkņi pilnvērtīgi apgūtu 

mācību saturu, piedalītos ārpusskolas aktivitātēs.( skat. 6.4.4.) 

 

Kvantitatīvi: 

• Pedagogi piedalījušies divdesmit sešos pedagogu profesionālās tālākizglītības 

pilnveides kursos un meistarklasēs.( Pielikums Nr.1)  

• Pedagogi izmantoja IT tehnoloģiju platformas Skolvadības E-klases videozvanu, 

ZOOM. 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  

 

2.1.Izglītības iestādes misija – Kokneses Mūzikas skola kā kultūras izaugsmes 

veicinātāja Aizkraukles novadā, Koknesē, profesionālās ievirzes izglītības mūzikā 

realizētāja, novada kultūras vērtību saglabātāja un jaunu tradīciju veidotāja. Atvērta 

un radoša skola, nepārtrauktā attīstībā. 

2.2.Izglītības iestādes vīzija – Pasaules mūzikas kultūras vērtības tuvināt Koknesē, 

Aizkraukles novadā un Latvijas sabiedrībā. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā: 

• 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 studiju virzienā; 

• izglītotu mūzikas klausītāju sagatavošana. 

 

2.4.   2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti: 

 

Prioritātes: 

2.4.1.Nodrošināt tādu mācību vidi, kurā audzēknis dzīvo un mācās pilnvērtīgi, radoši  

         un atbildīgi, spēj izvirzīt sasniedzamus mērķus un realizēt tos. 

Sasniegtie rezultāti: 

Izglītības programmas ir aktualizētas ņemot vērā audzēkņa individuālos muzikālos 

dotumus un fizioloģisko attīstību. Mūzikas teorijas priekšmetus vēršam praktiskai 

darbībai, ņemot vērā specialitātes instrumenta specifiku. Kolektīvās muzicēšanas 

stundās pedagogi pielāgo partijas, lai katrs audzēknis justos pilnvērtīgs tā dalībnieks. 

  

      2.4.2.Iesaistīties savas pilsētas, novada un valsts kultūrvides veidošanā, koncertdzīves  

                un pasākumu organizēšanā; 

      Sasniegtie rezultāti: 

     Akordeonistu mācību orķestra vasaras plenērs (10.-15.08.2020.). Akordeonistu mācību 

orķestra koncerts mediķiem un veikala darbiniekiem “ Pateicība par pašaizliedzīgu darbu 

Covid-19 pandēmijas laikā”( 07.10.2020.), Ziemassvētku koncerts-filma (2020. gada  

17. decembrī), Pavasara koncerts - filma (2020. gada 29. martā) 

     

Prioritātes 2021./2022.m.g.  

      1. Kokneses Mūzikas skolas 30 gadu jubileja; 

      2.XVI Starptautiskais P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un  

               klavierduetu konkurss; 

      3. III Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās  

                muzicēšanas konkurss; 

      4. 30V izglītības programmas ieviešana skolā; 

      5. Aizkraukles novada kultūrvides veidošana; 

      6. Labās prakses pārnese metodiskajos pasākumos, kursos, meistarklasēs. 

      7. Sniegt kvalitatīvu izglītību Covid-19 pandēmijas apstākļos. 

      8. Turpināt organizēt vasaras plenērus akordeona klases audzēkņiem. 
 

3.Kritēriju izvērtējums  

 

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas darba attīstības plānošanas darbība 

tiek saskaņota ar skolas darbībā 

iesaistītajām pusēm – pašvaldība, 

pedagogi, vecāki, audzēkņi. 

 

Pilnveidot darbību tā, lai visas iesaistītās 

puses sadarbotos. 
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Skolas direktore organizē pasākumus valsts 

un starptautiskā mērogā. 

Skolai turpināt organizēt divus starptautiskus 

konkursus  - XVI P.Čaikovska 

klaviermūzikas konkurss attālināti un III 

akordeona mūzikas konkurss attālināti, 

mācību orķestra sadarbība ar Kaļiņingradā J. 

Svetlanova filharmoniju un Maskavā mūzikas 

skolu “Centrs”, organizēt vasaras plenērus.  

Skolas mācību procesā teorijas stundās 

izmantoti mūsdienīgi IT metožu paņēmieni. 

Piesaistīts VKKF projekts par piccolo flautas 

un tenorsaksofona iegādi. 

Katrā gadu  iegādāties jaunu datoru, aprīkot 

visas klases ar datoriem. Pedagogu IT kursu 

plānošana. Turpināt iesaistīties VKKF 

projektos 2021./2022.m.g. 

Veiktas izmaiņas iekšējos normatīvos aktos 

atbilstoši ārējo normatīvo aktu grozījumiem 

Regulāri veikt izmaiņas iekšējos normatīvajos 

aktos atbilstoši ārējo aktu grozījumiem 

Skolā izstrādāta kārtība, kādā tiek 

nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas prasības. 

Pilnveidot personāla zināšanas par drošas un 

labvēlīgas vides radīšanu un uzturēšanu. 

Skolā ieviesta Skolvadības E-klase. Turpināt strādāt E-klasē un pielāgot to 

mūzikas skolas ikdienas darbam. 

 

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Vadītājam ir izglītības zinātņu maģistra grāds 

un bakalaura grāds sociālajā darbā 

Regulāri pilnveidot savas zināšanas par 

izglītības darbības tiesiskumu. 

Vadītājs izvērtē dažādas situācijas, pieņem 

lēmumus, sazinās ar mērķgrupām 

Pilnveidot vadītāja kompetences 

Vadītājs nemitīgi apmeklē kursus vadībā, 

īsteno komunikācijas. 

Turpināt uzlabot komunikācijas apriti. 

Skolas attīstības virzieni vērsti pamatojoties 

uz valstī izvirzītajām tendencēm. 

Izvirzot skolas attīstības mērķus ņemt vērā 

valstī izstrādātās pamatnostādnes. 

 

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Izveidojusies atbalstoša ļoti laba sadarbība ar 

Kokneses novada domi kvalitatīva mācību 

procesa nodrošināšanai. 

Pilnveidot skolas darbību sadarbojoties 

Aizkraukles novadā 

Ar savu radošo darbību ( konkursi, koncerti, 

vasaras plenēri) ir izveidojusies laba 

sadarbība ar dažādām izglītības iestādēm 

Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Vācijā, Nīderlandē 

un Baltkrievijā. 

Pilnveidot un paplašināt radošo sadarbību  

Skolas audzēkņi darbojas dažādos skolas un 

Kokneses novada kolektīvos – kapelā “ 

Aizezeres muzikanti”, novada pūtēju orķestrī, 

novada sieviešu korī “Anima”. Tiek rūpīgi 

atlasīts interesants un daudzveidīgs 

Turpināt rosināt audzēkņus radošai darbībai 

savas skolas un novada kultūras dzīvē. 
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repertuārs, lai audzēkņus ieinteresētu, lai tas 

sasniegtu ikvienu klausītāju un apmierinātu 

jebkuru muzikālo gaumi. 

Skolas mājas lapā 

www.koknesesmuzikasskola.lv informācija 

nepārtraukti tiek papildināta. 

Pilnveidot informāciju skolas mājas lapā. 

 

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagoģiskais sastāvs ir nokomplektēts. Regulāri rast iespēju pedagogiem klātienē un 

tiešsaistē apmeklēt dažādus kursus un 

meistarklases.  

Mācību gada noslēgumā pedagogi iesniedz 

savas radošās darbības pašvērtējumu par 

mācību gadā paveikto. Ir izstrādāti iekšējās 

kārtības noteikumi “ Pedagogu profesionālās 

darbības novērtēšanas kārtība” 

Turpināt pilnveidot pedagogu pašvērtējumu 

izstrādi. 

Pedagogi audzēkņus sagatavo dažādiem 

attālināti organizētajiem pasākumiem Latvijā 

un  starptautiskajiem konkursiem, un vasaras 

plenēriem. 

Veicināt pedagogu ieinteresētību konkursu, 

koncertu, festivālu, vasaras plenēru 

organizēšanā, metodisko materiālu veidošanā 

un popularizēšanā, kopā ar audzēkņiem 

piedalīšanos valsts mēroga un starptautiskajos 

pasākumos. 

Pedagogiem ir atbilstošas kvalifikācijas, lai 

skolā ieviestu izglītību nākamajā pakāpē. 

Pedagogi K. Vancāne un S. Selga ir 

izstrādājušas mācību programmas akordeona 

spēles 30V audzēkņu apmācīšanā. 

Ieviest Skolā 30V programmu. Licencēt un 

akredidēt 30V programmu 

Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēlē. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g. 

 

4.1.Tika iesniegts Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts “ Kokneses Mūzikas skolas 

tehniskās bāzes uzlabošanai” par piccolo flautas un tenorsaksofona iegādi. Taču projekts 

netika apstiprināts. 

4.2.II Starptautiskais klaviermūzikas festivāls “Viva, klavieres!” Kaļiņingradā ( Krievija) 

      2020. gadā no 1. oktobra – 8. novembrim pedagoga Solveigas Selgas dalība pianistu  

      konferencē “Klavieres – instruments bez robežām”  ar atklāto stundu par tēmu 

      “ Metodiskie paņēmieni un ieteikumi  skaņdarbu apguvē pianistiem jaunākajās klasēs”,  

      to rīkoja D. Šostakoviča bērnu mūzikas skola ( Kaļiņingrada, Krievija). Piedalījās –  

      klavierklases 2.klases audzēkne M.R. un 4. klases audzēknis R.C. 

4.3.Ikgadējā Vasaras plenērs akordeona spēles audzēkņiem 2020. gada no 10. – 15. 

augustam, to organizē un vada pedagogi I.Bērziņa un K. Vancāne. Koncerti notika sv. 

Pētera baznīcā Rīgā. 

http://www.koknesesmuzikasskola.lv/
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4.4.  2020./2021.mācību gadā Skolā mācības gandrīz visu gadu notika attālināti, 

bet tomēr Skolas audzēkņi piedalījās dažādos starptautiskos konkursos un ieguva 

godalgotas vietas.  

4.5. 2021. gada jūlijā vecāko klašu koris piedalījās e- dziesmusvētkos. 
 

 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

Nav institūciju, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi. 

 
 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1.Audzināšanas darba mērķi: 

Organizēt un īstenot mērķtiecīgu un pēctecīgu audzināšanas darbu Kokneses Mūzikas 

skolā, lai nodrošinātu iespēju katram audzēknim kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, 

rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt audzēkņa izpratni par 

vērtībām, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt 

piederību un lojalitāti Latvijas valstij.  

Prioritātes:  

6.1.1. Veicināt audzēkņa izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina tādas 

vērtības kā dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene,  darbs, daba, kultūra, latviešu 

valoda, Latvijas valsts. 

6.1.2. Nodrošināt pedagogu kompetenču pilnveidi un metodisko atbalstu audzināšanas 

jomā.  

6.1.3. Veicināt audzināšanas darbā iesaistīto pušu (pedagogs-skolēns-ģimene) 

sadarbību, līdzdalību un līdzatbildību mācību un audzināšanas jomā.  

6.2. Prioritāšu ieviešana: 

Izvērtējot mācību gada rezultātus, jāsecina, ka visi pedagogi, papildus 

pedagoģiskajam darbam,  audzināšanas darbu veikuši labi, jo neviens audzēknis 

mācību gadā neizstājās.  Skolā tiek veicināta patriotiskā audzināšana –  audzēkņi tika 

aktīvi iesaistīti bērnu un jauniešu XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju 

svētku programmas sagatavošanā, dalība dažādos konkursos un jūnijā Skolas pagalmā 

notika akordeona klases vakars  Bijusi laba sadarbība starp pedagogu, skolēnu un 

ģimeni.  

 

 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi: 

7.1.1. Saglabātas un attīstītas  kolektīvās muzicēšanas formas -  saksofonistu, flautu, 

klavieru ansambļi. Skolas korī dzied gandrīz visi Kokneses Mūzikas skolas 

audzēkņi. Ir vecāko klašu un jaunāko klašu koris. Koris ir dziesmusvētku 

dalībnieks, veido sadarbību ar citu Latvijas  novadu vispārizglītojošo skolu koriem. 

Mācību orķestris – kā muzicējoša vienība ieguvusi arī starptautisku atzinību. 

Muzicējuši gan Latvijā, gan Lietuvā un Krievijā, Nīderlandē un Vācijā. Orķestrī 

muzicē arī akordeona spēles klases absolventi. Akordeona spēles pedagogi paši 
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organizē Akordeona dienas Rīgā, kurās piedalās sadarbības partneri no Maskavas, 

Kaļiņingradas, Lietuvas, Baltkrievijas, koncerti notiek Rīgas lielākajās 

koncertzālēs – sv. Pētera baznīcā, Ziemeļblāzmas kultūras centrā, Lielajā ģildē, 

Melgalvju namā, organizē arī vasaras akordeonistu plenēru kopš 2004. gada. 

7.1.2. Akordeona spēles un saksofona spēles pedagogi veic dažādu skaņdarbu 

aranžējumus, apdares un pārlikumus kolektīvās muzicēšanas repertuāra 

bagātināšanai. Mācību orķestrim ir izveidojusies sadarbība ar komponistu Jēkabu 

Jančevski un tika iestudēts skaņdarbs iesaistot arī Kokneses kultūras nama senioru 

kori “Alaine”. 

7.1.3. Mūzikas literatūrā pedagogs veido uzskates materiālus – interaktīvās spēles 

“Simfoniskais orķestris”, iepazītoties ar mūzikas valodas, terminu un elementu 

spēle “Riču, raču”; 

7.1.4. Skolā notiek divi Starptautiskie konkursi – P. Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju 

solistu un klavierduetu konkurss un Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju 

solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss. 

 

7.1.5.. Skolas audzēkņi arī ļoti sarežģītos Covid-19 pandēmijas apstākļos ir aktīvi 

piedalījušies un ieguvuši godalgotas vietas starptautiskajos konkursos. 
IP Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle 

1. II Starptautiskais klaviermūzikas festivāls “Viva, klavieres!” Kaļiņingradā  

( Krievija) 2020. gadā no 1. oktobra – 8. novembrim ped. S. Selga dalība 

pedagogu pianistu konferencē “Klavieres – instruments bez robežām”  ar atklāto 

stunda par tēmu “ Metodiskie paņēmieni un ieteikumi  skaņdarbu apguvē 

pianistiem jaunākajās klasēs”  

Rīko: D. Šostakoviča bērnu mūzikas skola ( Kaļiņingrada, Krievija) 

Klavierklases 2.klases audzēkne M.R. un 4. klases audzēknis R.C. 

Ped. S. Selga 

2. V Starptautiskais mākslu konkurss “ Talantīgie bērni” 2021. gada 23.-28. aprīlis 

Baltkrievija, Minska 

Rīko: “Talantīgie bērni” 

4.klases audzēknis R.C. II pakāpes laureāta diploms 

Ped. S. Selga 

IP Taustiņinstrumentu spēle – akordeona spēle 

1. Kokneses mūzikas skolas mācību orķestra koncerts mediķiem, pārdevējām un 

skolotājiem Kokneses kultūras namā “Pateicība par pašaizliedzīgo darbu Covid-

19 pandēmijas laikā” 2020. gada 7. oktobrī 

Rīko: Kokneses Mūzikas skola 

Mācību orķestris 

Ped. I. Bērziņa, K. Vancāne 

2. Starptautiskais izpildītāju konkurss tautas instrumentiem “SOLK-FOLK” Kazaņā, 

Tatarstānā 2021. gada 15.-20. februārī 
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Rīko: Starptautiskais mākslas centrs “ Atslēga uz panākumiem” 

7. klases audzēkne E. B.  II pakāpes diploms  

Ped. K. Vancāne 

3. XXVI Starptautiskais festivāls – konkurss “Visa pasaule – māksla” Maskavā  

2021. gada februārī 

Rīko: Starptautiskais festivāls – konkurss “ Visa pasaule – māksla” 

Mācību orķestris I pakāpes laureāts 

Ped. K. Vancāne 

4. Starptautiskais ansambļu un orķestru konkurss “ Sveiciens, Maestro” Kazaņā, 

Tatarstānā 2021. gada 10-15. martam 

Rīko: Starptautiskais mākslas centrs “ Atslēga uz panākumiem” 

Mācību orķestris II pakāpes laureāts 

5. XVIII Starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss “Naujene 2021” 2021. gada 

12.-14. aprīlī 

Rīko: Naujenes Mūzikas un mākslas skola 

       7.klases audzēkne E.B. III vieta 

       Ped. K. Vancāne 

IP Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle 

1. V Starptautiskais mākslu konkurss “ Talantīgie bērni” 2021. gada 23.-28. 

aprīlis Baltkrievija, Minska 

      Rīko: “Talantīgie bērni” 

      8.klases audzēkne P.V. III pakāpes laureāta diploms 

       Ped. R. Bahmanis 

IP Pūšaminstrumentu spēle 

1. Rudenāju svētki Koknesē 2020. gada 26. septembrī 

Rīko: Kokneses Tūrisma centrs 

Saksofonistu ansamblis 

Ped. Z. Puķītis 

2. Rudenāju svētki Koknesē 2020. gada 26. septembrī 

Rīko: Kokneses Tūrisma centrs 

Lielais flautu ansamblis 

Ped. G.Ermiča 

IP Vokālā mūzika – kora klase 

1. XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju e-svētki 2021. gada jūlijā 

Vecāko klašu koris 

Ped. L. Kamzole – Gagaine 
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Skolas rīkotie pasākumi 

1. Vasaras nometne akordeona spēles audzēkņiem 2020. gada no 10. – 15. 

augustam. 

2. Kokneses mūzikas skolas mācību orķestra koncerts mediķiem, pārdevējām un 

skolotājiem Kokneses kultūras namā “Pateicība par pašaizliedzīgo darbu Covid-

19 pandēmijas laikā” 2020. gada 7. oktobrī. 

3. Izlietoto bateriju ( 300 kg) un makulatūras vākšana (1,5 t) 

 

 

 

 

Izglītības iestādes vadītājs 
 
(paraksts) 

  (Iveta Bērziņa) 

 


