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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1.Īss vēsturisks apskats 

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola (turpmāk – Skola) ir  dibināta 1975.gada 1.jūlijā. 

Izglītības iestāde īsteno 7 gadu profesionālās ievirzes izglītības programmu  - “Vizuāli plastiskā 

māksla”(20V211001), kopējais stundu skaits – 2455. Skolas dibinātājs – Madonas novada 

pašvaldība, iestādei  ar IKVD  2016.gada 31.augusta  lēmumu Nr. 455-p “Par licenču 

izsniegšanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai”, piešķirtas tiesības īstenot uz 

nenoteiktu laiku, IP programmu, licence Nr. P-14515. 2014.gadā Skolai piešķirts iestādes pirmā 

direktora Jāņa Simsona vārds.  Skolas adrese: Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas novads, 

LV-4801. Skolas  darbību nosaka Madonas novada pašvaldības apstiprināts nolikums un tās 

darbs tiek organizēts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

1.2.Teritoriālais izvietojums 

Skola atrodas Madonas pilsētā, Madonas novadā. Madonas novads izveidots 2009.gadā, 

apvienojot bijušā Madonas rajona Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, 

Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas 

pagastus un Madonas pilsētu. Pēc platības Madonas novads ir trešais lielākais Latvijā un 

lielākais Vidzemes reģionā. Novada teritorija robežojas ar 11 kaimiņu novadiem – 

Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Ērgļu, Pļaviņu, Krustpils, Varakļānu, Rēzeknes, Balvu, Lubānas, 

Gulbenes, Cesvaines. Attālumi no Madonas līdz novada pagastu centriem ir līdz 43 km. 

Transporta nodrošinājums un  pieejamība,  audzēkņu interese un skolas iespējas ir 

piesaistījušas, vairākus novada teritorijā esošo pagastu, bērnus un jauniešus mācīties mācību 

iestādē (skatīt 1.tabulu). 

 

1.tabula: Audzēkņu skaits no novadiem un pagastiem uz 01.01.2019. 

Novadi Pilsētas un pagasti Skaits 

Madona Madonas pilsēta 80 

 Aronas pagasts 1 

 Barkavas pagasts 12 

 Bērzaunes pagasts 7 

 Dzelzavas pagasts 1 

 Kalsnavas pagasts 4 

 Lazdonas pagasts 10 

 Liezēres pagasts 6 

 Ļaudonas pagasts 3 

 Mārcienas pagasts 6 

 Mētrienas pagasts 1 

 Ošupes pagasts 1 

 Praulienas pagasts 13 

 Sarkaņu pagasts 4 

 Vestienas pagasts 1 

 Kopā: 150 
Avots: VIIS datu bāze 

 

Ņemot vērā, ka iedzīvotāju skaits no 2013.gada strauji samazinās gan Madonas pilsētā, gan 

Madonas novadā, Skolā audzēkņu skaits turpina būt stabils (skatīt 2.tabulu). 
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2.tabula: Iedzīvotāju skaita dinamika Madonas novadā 

Gads 

 

Madonas  pilsētas iedzīvotāju skaits 

 

Madonas novada  teritorijas 

iedzīvotāju skaits1 

01.01.2013. 8506 26953 

01.01.2014. 8264 26387 

01.01.2015. 8110 25920 

01.01.2016. 7971 25515 

01.01.2017. 7775 24960 

01.01.2018. 7710 24728 
Avots: Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju reģistra dati 

1.3.Sociālās vides raksturojums 

Skolā mācās bērni no dažādām ģimenēm: pilnām ģimenēm, kur bērnus audzina abi vecāki, 

nepilnām ģimenēm – viens no vecākiem, cita ģimenes modeļa, kur viens vai abi no vecākiem 

devušies darbā uz ārzemēm un bērnu audzina vecvecāki, audžuģimene. 

Lai atbalstītu pašvaldībā dzīvojošās ģimenes, pašvaldība izmanto sociāla rakstura atbalsta 

pasākumus:  

o visiem audzēkņiem, kas dzīvo novadā, tiek kompensēti transporta izdevumi 

nokļūšanai uz/no Skolas (47% no audzēkņu skaita); 

o daudzbērnu ģimenēm (27% no audzēkņu skaita), audzēkņiem ar izcilām un teicamām 

sekmēm (1,3% no audzēkņu skaita );  

o no vecāku līdzfinansējuma tiek atbrīvoti bez vecāku gādības palikušie bērni   (0,6% 

no audzēkņu skaita ), audzēkņi no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm (2,6% 

no audzēkņu skaita), bērni ar invaliditāti (0%); 

o kā arī audzēkņi ar attaisnojošiem iemesliem, piemēram, ilgstoša slimība (skatīt 

1.pielikumu). 

1.4.Mācību iestādes personāls 

Izglītības iestādes vadību nodrošina iestādes direktore (1 likme - pašvaldības finansējums). 

Skolā strādā 11 pedagogi (3,77 likmes - valsts dotācija, 1,5 likmes -pašvaldības finansējums) 

un trīs tehniskie darbinieki. Visu pedagoģisko darbinieku izglītība atbilst ārējos normatīvos 

aktos noteiktajām prasībām. Iestādē strādājošais pedagoģiskais personāls ir vecumā no 27 līdz 

61 gadiem (skatīt 3.tabulu). 

Pedagogu profesionālās pilnveides veicināšanai un izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanai 

radniecīgu mācību priekšmetu skolotāji darbojas metodiskajās darba grupās (turpmāk MDG), 

kuru darbību koordinē Skolas metodiskā padome (turpmāk MP).    

 

1.4.1. Pedagoģiskais personāls 

Viena no lielākajām vērtībām ir pieredzes bagāta un profesionāla pedagogu komanda. Ar 

profesionālo maģistra grādu mākslā, Skolā stādā 3 pedagogi, ar profesionālo bakalaura grādu 

mākslā 3 pedagogi, augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību 3 pedagogi, augstāko 

profesionālo izglītību 1 pedagogs, augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību 1 pedagogs. 

Pedagogi  regulāri iesaistās tālākizglītības procesos un 3 pedagogi paralēli darbam apgūst 

profesionālo maģistra grādu profesionālajā izglītībā (skatīt 3.tabulu). 

 

  

                                                             
1 Madonas novads izveidojās 01.07.2009. – 14 pagasti un Madonas pilsēta 
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3.tabula: Ziņas par izglītības iestādes pedagoģisko personālu 

IZGLĪTĪBA 

 Pedagogu 

skaits 
% attiecības 

Profesionālā maģistra grāds mākslā 4 36 % 

Profesionālā bakalaura grāds mākslā 3 27 % 

Augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība 3 27 % 

Augstākā profesionālā izglītība 1 9 % 

Profesionālās darbības 3. kvalitātes pakāpe (līdz 

2017.09.08.) 

5 45 % 

Profesionālās darbības 2. kvalitātes pakāpe (no 

2017.10.08.) 

5 45 % 

Skolotāji, kas paralēli darbam, apgūst  profesionālo 

maģistra grādu mākslā 

3 27 % 

PEDAGOGU SADALĪJUMS PĒC DZIMUMA 

Sievietes 9 82% 

Vīrieši 2 18% 

PEDAGOGU SADALĪJUMUS PĒC VECUMA 

Līdz 30 gadiem 2 18 % 

30 - 39 gadiem 2 18 % 

40 - 49 gadiem  2 18 % 

50 - 59 gadiem 4 36 % 

60 gadi un vecāki  1 9 % 

No kopējā skaita pensijas vecumā - 0 % 

PEDAGOGI BĒRNU KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMĀ 

No kopējā skaita atrodas bērnu kopšanas 

atvaļinājumā 

1 

 

9 % 

PEDAGOGU SADALĪJUMS PĒC KOPĒJĀ DARBA STĀŽA  

0 -5 gadi 2 36 % 

5 – 10 gadi 2 9 % 

10 – 19 gadi 3 18 % 

20 un vairāk gadi 4 36 % 
Avots: VIIS datu bāze 

 

Darba gaitā uzmanība tiek pievērsta pedagoģiskā personāla izglītībai un kvalifikācijai, kā 

rezultātā ir stabila skolotāju profesionālās un pedagoģiskās darbības izaugsme:  

o laba mācību priekšmeta satura pārzināšana;  

o jaunu pieeju izmantošana mācību priekšmeta apguvē, informācijas tehnoloģiju 

izmantošana; 

o 2018.gadā 5 pedagogi  ir veikuši Madonas novada pašvaldības apstiprināto un Skolas 

organizēto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu un 

ieguvuši 2.profesionālās kvalitātes pakāpi. (Noteikumi izdoti saskaņā ar Izglītības 

likuma 14.panta 37.punktu, Ministra kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumu Nr.501 

“Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” 

12.punktu); 

o Pedagogi regulāri paaugstina profesionālo kompetenci mācību priekšmetu metodikā, 

pedagoģijā, informācijas tehnoloģiju prasmēs, audzināšanas jautājumos, piedalās 

kursos, semināros, pieredzes braucienos, projektos, iesaistās ārpusskolas aktivitātēs; 

o Visu skolas pedagoģisko darbinieku kvalifikācijas atbilst Ministru kabineta noteikumos, 

Nr.569 (2018.gada 11.septembrī (prot. Nr.42, 14§) “Noteikumi par pedagogiem 
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nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju profesionālās kompetences 

pilnveides kārtību”, izvirzītajām prasībām. 

 

1.4.2. Tehniskie darbinieki 

Skolā strādā sekojoši tehniskie darbinieki, katra darbinieka pienākumus un atbildības jomas 

nosaka direktores apstiprināts amata apraksts. Skolas telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas 

prasībām. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina: 

o kasiere-lietvede (1slodze - pašvaldības finansējums);  

o apkopēja (1slodze - pašvaldības finansējums);  

o saimniecības pārzinis (0,3 slodzes – pašvaldības finansējums); 

Lielākiem skolas sakopšanas, uzturēšanas vai remontdarbiem tiek piesaistīti Madonas pilsētas 

uzturēšanas dienesta speciālisti, vai slēgti līgumi ar pakalpojuma veicējiem. 

1.5.Izglītības nodrošinājums 

Skola darbojas pēc apstiprinātas programmas, iestādē šobrīd mācās 150 audzēkņi. Izglītojamo 

skaits mācību gadu laikā svārstās, pamatojoties uz dzīves vietas maiņu, izstāšanos, atskaitīšanu 

par nesekmību, skolas beigšanu u.c. (skatīt 4. tabulu).  

 

4.tabula:  Skolēnu skaits mācību gadā 

2012./ 

    2013. 

 

2013./ 

     2014. 

 

2014./ 

   2015. 

2015./ 

     2016. 

2016./ 

     2017. 

2017./ 

    2018. 

2018./ 

     2019. 

 

95 

 

 

98 122 110 119 150 150 

Avots: VIIS datu bāze 

 

Absolventu skaits mācību programmas noslēgumā svārstās no 13-19 audzēkņiem gadā (skatīt 

5. tabulu). Svārstības saistās ar audzēkņu atbirumu, kā cēloni minot pārslodzi vispārizglītojošā 

skolā, nesekmību, nevēlēšanos turpināt mācības, interešu vai dzīves vietas maiņu. 

Katru gadu mācības, kādā no Latvijas profesionālās mākslas dizaina un mākslas vidusskolām, 

augstskolām, turpina vairāki Skolas absolventi (skatīt 2. pielikumu). 

Pēc 9.klases vispārizglītojošajā skolā vairāki audzēkņi izvēlas mācīties Rēzeknes Mākslas un 

dizaina vidusskolā, Rīgas Dizaina mākslas vidusskolā, Rīgas Mēdiju tehnikumā, Jaņa 

Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā. Daudzi audzēkņi vidusskolas posmā turpina mācības 

skolas piedāvātajā jauniešu studijā, lai sagatavotos iestājeksāmeniem Latvijas Mākslas 

akadēmijā, Latvijas universitātē u.c. 

 

5.tabula:  Absolventu skaits mācību gadā 

Izglītības programma 

 

2012./ 

2013. 

2013./ 

2014. 

2014./ 

2015. 

2015./ 

2016. 

2016./ 

2017. 

2017./ 

2018. 

2018./ 

2019. 

Vizuāli plastiskā  

māksla 

 

 

16 

 

 

15 

 

17 

 

19 

 

16 

 

14 

 

13 

t.sk. turpina izglītību 

profesionālās izglītības 

iestādēs 

2 3 2 7 1 1  

Avots: VIIS datu bāze 

1.6.Iestādes īpašie piedāvājumi, vērtības 

Lai nodrošinātu mūsdienīgas izglītības vajadzībām atbilstošus apstākļus, iestādē ir: 
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o datorklase ar nepieciešamo aprīkojumu (datorkomplekti, programmas, lielformāta 

printeris, skeneris, grafiskās planšetes); 

o 1 interaktīvā tāfele; 

o Datortehnikas aprīkojums metodiskajam darbam. 

Papildus 7 gadu izglītības programmai “Vizuāli plastiskā māksla” Skola  piedāvā apmeklēt: 

o pašapmaksas grupu “Sagatavošana”, bērniem vecumā no 6-8 gadi;  

o pašvaldības finansētu izglītības programmu jauniešiem “Jauniešu studija”, ar un bez 

priekšzināšanām mākslā; 

o tālākizglītības iespējas pieaugušajiem “Mākslas studija pieaugušajiem”, (Madonas 

novada pašvaldības izdota Licence Nr.14 “Mākslas nodarbības pieaugušajiem ar 

priekšzināšanām” un Licence Nr.15 “Mākslas nodarbības pieaugušajiem bez 

priekšzināšanām”). 

 

Skolas mācību procesu un audzināšanas darba kvalitātes nodrošinājumam izveidota un 

darbojas: 

o skolvadības sistēma e-klase; 

o daudzskaitlīga grāmatu krātuve; 

o tiek papildināts metodiskais fonds, gan ar audzēkņu darbiem, kuri tiek noformēti, gan 

pedagogu izveidotajiem mācību uzdevumiem, metodiku; 

Skolā tiek veikts audzināšanas darbs, izglītojamie un viņu vecāki tiek iesaistīti ārpusskolas 

pasākumos: 

o bezmaksas mācību ekskursijas, muzeju apmeklējumi; 

o tikšanās ar māksliniekiem, radošām personībām; 

o piedalīšanās konkursos, plenēros, projektos; 

o radošajās aktivitātēs, darbnīcās, meistarklasēs. 

 

Audzēkņu piederības sajūtas veicināšanai izveidota Skolas himna, karogs, logo. 

Skola īstenojusi dažādus projektus un iesaistījusies to īstenošanā, katru gadu tiek izkoptas 

ilggadējas tradīcijas mācību un pasākumu organizēšanas jomās. 

Skolas galvenā vērtība ir audzēkņi, pedagoģiskais darbs un audzinošais darbs.  

1.7.Skolas aktivitātes un tradicionālie ikgadējie pasākumi 

Pedagogi un audzēkņi katru gadu piedalās Skolas organizētos  pasākumos:  

 

o Zinību diena – pirmā tikšanās pēc vasaras brīvlaika, mācību procesa uzsākšana, tikšanās 

ar vecākiem; 

o Valsts konkursa aktivitātes, noslēguma seminārs – mācību uzdevumu plānošana 

atbilstoši valsts konkursa tēmai, procesa plānošana, vērtēšana, audzēkņu piedalīšanās 

konkursa 2.kārtā reģionu centros, uzvarētāju sveikšana, noslēguma semināra 

apmeklējums; 

o Rudens un pavasara mācību ekskursijas, muzeju apmeklējumi; 

o Masku balle - pasākuma mērķis: Skolas audzēkņu saliedēšanas pasākums; 

o Mazās mākslas dienas – pasākuma mērķis: Mākslas dienu popularizēšana, iepazīšanās 

ar profesionāliem māksliniekiem, vēstures apzināšanās un jaundarbu radīšana; 

o Atvērto durvju dienas - pasākuma mērķis: dot iespēju interesentiem apmeklēt Skolu un 

iepazīties ar mācību programmas piedāvājumu, aplūkot telpas un audzēkņu darbus; 

o Info diena - pasākuma mērķis: vecāku iepazīstināšana ar audzēkņu sasniegumiem, 

mācību programmas, mācību gada aktualitātēm. 

o Liecību pikniks-pasākuma mērķis: Skolas noslēguma pasākums, audzēkņu saliedētības 

pasākums; 
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o Dažādas izstādes, konkursi, projekti –pasākumu mērķis: finansējuma piesaiste, 

izglītojoši pasākumi, tālākizglītības iespēju izzināšana, pieredzes gūšana, 

konkurētspējas attīstīšana; 

o Izlaidums – pasākuma mērķis; piederības saišu stiprināšana, katru gadu tiek izvēlēta 

kāda cita izlaiduma tēma, sniegts izglītojošs ieskats radošajās industrijās un izpausmēs; 

o Plenērs - pasākuma mērķis: radošas aktivitātes dabā, spēju attīstīšana, dabas pētniecība, 

darba metožu dažādošana, kursa saliedētības pasākumi, piederības saišu stiprināšana . 

 

Skola aktīvi iesaistās pilsētas un novada organizētajos pasākumos: 

 

o Kartupeļu svētki; 

o Valsts svētki; 

o Pilsētas egles iedegšanas pasākums; 

o Pilsētas svētki; 

o Uzņēmēju parāde; 

o Muzeju nakts. 

 

Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļu ir izstrādājusi 

programmu pilsētas apmeklētājiem – “Madonas Gailis”. Programmas ietvaros Skolu apmeklē 

novada un Latvijas izglītības iestāžu audzēkņi un radošā veidā iepazīstas ar Skolas darbu, 

vēsturi un mācību piedāvājumu. Pēc Skolas apmeklējuma daudzi pagastu skolu bērni uzsākuši 

mācības Skolā. 

1.8.Skolas finansējuma nodrošinājums 

Finanšu līdzekļus Skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un uzskaite tiek 

uzraudzīta un realizēta Madonas pilsētas domes grāmatvedībā.  

Skolas darbību nodrošina finansējums, kuru veido valsts budžeta dotācija, pašvaldības dotācija 

un vecāku līdzfinansējums. Lielāko pedagogu darba algas apmaksai nepieciešamo finansējumu 

nodrošina valsts mērķdotācija – 3,77 likmes, kas izlietojama ne mazāk kā 111 audzēkņu 

izglītošanai. 1,5 likmes finansējumu pedagogu algām nodrošina Madonas novada pašvaldība. 

Vecāku līdzfinansējums  sastāda 8,00 eiro mēnesī. Skola regulāri piedalās VKKF izsludinātajos 

projektu konkursos, veiksmīgi izdevies saņemt finansējumu piedaloties konkursā “Vizuālās 

mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, ar konkursa starpniecību 

mērķtiecīgi izveidota Skolas datortelpa, kopumā materiāli tehniskās bāzes iegādei piesaistīti 

4642,00 euro. (skatīt 6.tabulu) 

 

6.tabula: Skolas finansējuma  nodrošinājums 

Ieņēmumu avots 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. 

Kopējie ieņēmumi (euro) 105839 94038 10853 117696 

Valsts dotācija  36924 36531 42826 44360 

Pašvaldības dotācija  60095 46998 56824 62267 

Vecāku līdzfinansējums 7820 8384 8888 10011 

Pārējie ienākumi 1000 2125 1360 1057 

Avots:  Latvijas Digitālās kultūras kartes  datu bāze www.is.kulturaskarte.lv 

 

http://www.is.kulturaskarte.lv/
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1.9.Pašnovērtējuma rezultātu iegūšanas metodes un materiāli 

Informācija un secinājumi, kas atspoguļoti pašnovērtējuma ziņojumā, balstoties uz ikgadējo 

apkopoto datu, dokumentu un materiālu analīzi. 

 

Mācību saturs: licencētā izglītības programma, mācību priekšmetu programmas, stundu 

saraksts, ziņas no e-klases, tematiskie plāni, kursu  audzinātāju un MKDG darba plāni un 

sanāksmju protokoli, pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, pārbaudes darbu grafiki, ieraksti 

par drošības noteikumu instruktāžām, u.c. Audzēkņu, vecāku un darbinieku anketēšana un 

anketu analīze.   

 

Personālresursi: pedagogu datu bāzes informācija www.viis.lv, darbinieku amatu apraksti, 

darba līgumi, rīkojumi par personālu. 

 

Skolvadība: Skolas nolikums, iestādes attīstības plāns, darba plāns, iekšējās kārtības 

noteikumi, Skolas padomes reglaments, sēžu protokoli, kontroles un uzraudzības dienestu 

veikto pārbaužu slēdzieni, izglītības procesa un izglītojamo mācību sasniegumu uzskaites 

dokumentācija, statistikas dati. 

 

Izglītojamie: direktora rīkojumi par izglītojamajiem, metodisko darba grupu, pedagogu gada 

un pusgada atskaites, sēdes protokoli, e-klases materiāli, ziņas par konkursiem, izstādēm, 

pasākumiem, iestādes un vecāku sadarbības līgumi, iesniegumi, izziņas. 

 

Statistikas datu analīze: dati par izglītojamajiem – audzēkņu skaits pa novadiem un 

pagastiem, audzēkņu skaits pa izglītības programmām, audzēkņu skaita izmaiņas mācību gada 

laikā, audzēkņu sasniegumi konkursos, konkursu rezultāti, atzinības, dati par absolventiem, 

absolventu skaita dinamiku un profesionālās izglītības turpināšanu, ziņas par pedagoģisko 

personālu - pedagogu individuālā pašvērtējuma anketas,   nodarbību vērošanu, ziņas par 

iepriekšējā perioda prioritāšu īstenošanu.   
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2. Skolas darbības pamatvirziens, mērķi un uzdevumi 
(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrētie rezultāti) 

 

Skolas darbības pamatvirziens, mērķi un uzdevumi ir noteikti Skolas nolikumā.  

 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.   

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

veicina valsts profesionālās ievirzes izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu un sekmē 

izglītojamo sagatavošanu profesionālās vidējās izglītības iegūšanai Latvijā. 

 

Skolas uzdevumi ir: 

o Nodrošināt izglītojamos ar zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas personiskai 

izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un 

izglītības turpināšanai; 

o Attīstīt audzēkņu interesi par izvēlēto jomu, atbalstīt pakāpenisku un mērķtiecīgu 

sagatavošanos nākamās profesionālās izglītības mākslā pakāpēs izvēlei, uzsākšanai un 

apguvei; 

o Radīt optimālus apstākļus izglītojamo intelektuālai attīstībai, spēju un talantu 

izkopšanai, veicināt profesionālās ievirzes izglītības mākslā pieejamību un nodrošināt 

izglītības kvalitāti; 

o Veicināt izglītojamo pilnveidošanos par vispusīgām personībām un sekmēt sociāli 

aktīvu attieksmi; 

o Izkopt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un 

apzinātai karjeras izvēlei; 
o Izvēlēties atbilstošas izglītības metodes un optimālas apguves formas; 

o Veidot Skolas tēla atpazīstamību; 

o Mērķtiecīgi izmantot personāla, finanšu un informatīvos resursus, mācību materiālo 

bāzi un tehnoloģijas; 

o Sadarboties ar izglītojamo vecākiem, pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām 

organizācijām un sabiedrību. 

 

2.1.Skolas perspektīvās attīstības plāns 2018./2019. – 2020./2021.mācību gadam 

Misija: Izveidot individuālās spējas attīstošu vidi, kas veicina un atbalsta radošu, 

konkurētspējīgu, atbildīgu, uz jaunradi un iniciatīvu vērstu personību attīstību. 

 

Vīzija:  

o Skola, kas veicina un atbalsta ikviena audzēkņa individuālo spēju un talantu attīstību; 

o Skolas vide – droša, ērta, funkcionāla, aprīkota ar mūsdienīgām tehnoloģijām;  

o Mācību process – mūsdienīgs un pieredzēs balstīts, mērķtiecīgs izziņas process, 

izmantojot dažādas mācīšanas un mācīšanās metodes; 

o Pedagogi – radošas personības, vērsti uz Skolas tradīciju saglabāšanu, popularizēšanu, 

audzēkņu motivēšanu un aktīvu iekļaušanos novada kultūras un mākslas aktivitātēs; 

o Absolventi – radoši, motivēti un mērķtiecīgi jaunieši, ar vēlmi turpināt attīstīt 

personīgos talantus un radošās spējas; 

o Vecāki – ieinteresēti un atbalstoši.  

 

Prioritātes:  

o Piedāvāt uz mūsdienu ekonomikas un darba tirgus prasībām orientētu mākslas ievirzes 

izglītības programmu;  
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o Popularizēt Skolas darbu un aktivitātes; 

o Skolas materiāli tehniskās bāzes modernizēšana, turpināt iegādāties nepieciešamo 

aparatūru mūsdienīgai un modernai profesionālās ievirzes izglītības apmācībai; 

o Telpu kosmētiskais remonts; 

o Skolas teritorijā esošo garāžu pārbūve, par mācību telpām (iestrādes skatīt 7.pielikumā); 

o Nostiprināt skolas, kā profesionālās ievirzes reģionālā kultūrizglītības centra, pozīcijas; 

o Pilnveidot interešu un tālākizglītības piedāvājumu Skolā; 

o Pilnveidot sadarbību ar audzēkņu vecākiem. 

 

Mērķi: 

 

o Nodrošināt kvalitatīvas, ilgtspējīgas un profesionālās izglītības iestādes attīstība; 

o Veicināt katra audzēkņa personības harmonisku un konkurētspējīgu veidošanos un 

attīstību;   

o Veicināt Skolas atpazīstamību un sadarbības iespējas ar citām iestādēm un institūcijām. 

 

Uzdevumi: 

 

o 7 gadu mācību programmas ieviešana, mācību priekšmetu satura pilnveide un 

metodisko materiālu regulāra izstrādne un pieejamības aktualizēšana; 

o Pilnveidot izglītības programmu  saturu sagatavošanas un absolventu grupas bērniem 

un jauniešiem; 

o Izkopt audzēkņu atbildības pilnu attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, savu novadu un 

valsti; 

o Turpināt virzīt ierosinājumu - izveidot vecāku padomi; 

o Nodrošināt audzēkņu spēju izkopšanai un attīstīšanai nepieciešamo materiāli tehnisko 

bāzi, telpas un to aprīkojumu, turpināt piedalīties projektu konkursos; 

o Pilnveidot sadarbības iespējas ar pilsētas un novada mācību iestādēm, kultūras centriem; 

o Attīstīt sadarbības iespējas ar profesionālās ievirzes mākslas skolām un vidusskolām 

Latvijā; 

o Motivēt  izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības pakāpē; 

o Paplašināt  audzēkņu darbu popularizēšanu novada, valsts un starptautiskā mērogā; 

o Motivēt skolotājus aktīvāk iesaistīties skolas dzīves un sava darba pilnveidošanā, 

popularizēt metodiskās izstrādnes novadā un Latvijā; 

o Izveidot Skolas mājas lapu; 
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2.2.Iepriekšējo mācību gadu darbības prioritātes un sasniegtie rezultāti  

2013.-2019.gads (skatīt 7.tabulu) 

 

7.tabula: Iepriekš izvirzītās prioritātes un sasniegtie rezultāti 

Joma Prioritāte Sasniegtie rezultāti 

M
Ā

C
ĪB

U
 S

A
T

U
R

S
 

Izglītības 

programmas 

satura pilnveide 

2015./2016.m.g. izstrādāta un 2016.gadā licencēta 7 gadu 

apguves profesionālās ievirzes izglītības programma 

“Vizuāli plastiskā māksla”. 

Programmas izveidē ievērota mācību priekšmetu 

tematiskā satura pēctecība. 

2016.gadā uzsākta programmas pāreja no 5 uz  7 gadiem, 

saglabājot iepriekšējo mācību stundu skaitu programmas 

ietvaros - 2455.  

Par izmaiņām, mācību satura apguves secību, apguvei 

paredzēto laiku, vērtēšanas kritērijiem un  kārtību 

informēti pedagogi, vecāki un izglītojamie. 

Izstrādātas mācību priekšmetu programmas,  kas 

orientētas uz mūsdienu ekonomikas un darba tirgus 

prasībām (datorgrafika, animācija, dizains u.c.) un 

aprobētas mācību procesā. 

Interešu 

izglītības un 

tālākizglītības 

programmu 

piedāvājuma 

attīstīšana 

No 2014./2015.m.g. Skola piedāvā mācības uzsākt 

bērniem no 6-8 gadu vecuma - “Sagatavošanas grupā” 

(pašapmaksa). Izstrādāta Skolas direktora apstiprināta 

mācību programma. 

No 2016./2017.m.g. Skolas absolventiem, vai 

interesentiem no 14 – 19 gadiem iespējams apmeklēt 

“Jauniešu studiju” (pašvaldības finansējums).    

Izstrādāta Skolas direktora apstiprināta mācību 

programma. 

No 2017.gada Skolā darbojas “Mākslas studija 

pieaugušajiem” 

Pamats: Madonas novada pašvaldības apstiprināta 

interešu izglītības programma “Mākslas nodarbības 

pieaugušajiem bez priekšzināšanām, licences Nr.14 un 

“Mākslas nodarbības pieaugušajiem ar priekšzināšanām”, 

Nr.15, derīgas līdz 2019.30.09. 

M
Ā

C
ĪŠ

A
N

A
 U

N
 

M
Ā

C
ĪŠ

A
N

Ā
S

 

Mācību darba  

kvalitāte, 

vērtēšanas 

kritēriju 

izstrāde, 

atgriezeniskās 

saites 

nodrošinājums 

2018. gadā pedagogi izgājuši kvalitātes novērtēšanas 

procesu, 5 pedagogi saņēmuši 2. profesionālās kvalitātes 

pakāpi.  

Pedagogi saņēmuši informāciju un atgriezenisko saiti par 

paveiktā darba kvalitāti un veicamajiem uzlabojumiem. 

Izstrādātas metodes, lai audzēkņi skaidri izprastu 

nodarbības mērķus un sasniedzamos rezultātus. 

Metodiskā darba grupas veikušas skates, eksāmenu, 

noslēguma darba vērtēšanas kritēriju izveidi un analīzi. 

Izveidoti un iesniegti metodiskā darba apkopojumi un 

materiāli. Metodikās komisijas sēdēs pedagogi dalījušies 

pieredzē par paveikto. 
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Izveidotas darba lapas  un veikta audzēkņu iesaiste 

pašvērtēšanas procesā, darba prezentācijās un noslēguma 

darba aizstāvēšanā.  

Mācību nodarbībās “Prezentēšanas prasmes” audzēkņi 

mācās pamatot sava darba idejas un stāstīt par darba  

procesu, problēmām, iespējām un sasniegto.   

Mācību procesā tiek izmantoti atbilstoši mācību līdzekļi, 

regulāri tiek papildināta grāmatu krātuve, metodiskais 

fonds, fotografēti, skenēti  un noformēti darbi, veidotas 

tematiskās izstādes.  

Izglītības iestāde  organizē  audzēkņu, absolventu un 

pedagogu darbu izstādes, piedāvā iespēju   piedalīties 

konkursos, projektos, plenēros un dažādos pasākumos. 

Audzēkņi saņem novērtējumu un atgriezenisko saiti par 

paveikto, gan ikdienas darbā, gan mācību pusgada 

noslēgumā, kopā ar liecību audzēkņi saņem pedagoga 

rakstisku anotāciju par paveikto. 

Noslēguma darba aizstāvēšanas laikā, darbu vērtē un 

savas domas izsaka pedagogi, darba vadītājs un 

neatkarīgais eksperts.    

Pedagogu 

profesionālā 

pilnveidošanās 

Skolas pedagogi regulāri apmeklē  kursus, seminārus 

Latvijā un novadā. Katru gadu piedalās Latvijas nacionālā 

kultūrizglītības centra organizētajā profesionālās ievirzes 

mākslā skolu Valsts konkursa norisēs un noslēguma 

semināros. Regulāri  veido metodiskās izstrādnes un 

prezentē kolēģiem. 

Audzēkņu 

mācīšanās 

motivācija  

Veikta audzēkņu un pedagogu motivēšana iesaistīties 

projektos un Skolas organizētajos pasākumos.  

Regulāri tiek organizētas ekskursijas un muzeja 

apmeklējumi, tikšanās ar māksliniekiem, organizētas 

meistarklases, tikšanās ar Skolas absolventiem. 

2014. un 2017.gadā noorganizētas Dizaina dienas 

Madonā, audzēkņi un vietējā  sabiedrība iepazīstināta ar 

iespējām mācīties Latvijas Dizaina un mākslas 

vidusskolās. 

Dizaina dienas pasākumā iesaistīti Skolas audzēkņi gan 

kā dalībnieki, gan skatītāji. 

Audzēkņi saņēmuši atzinību par paveikto un 3.vietu 

nominācijā “Avangarda” tērps mākslas un dizaina 

vidusskolu konkurencē. 

Mācību gada beigās tiek sveikti Skolas centīgākie, 

talantīgākie audzēkņi. 

Piederības 

sajūtu 

veicināšana 

2014.gadā Skolai piešķirts pirmā direktora Jāņa Simsona 

vārds, veikti dažādi pasākumi, lai audzēkņus un vietējo 

sabiedrību iepazīstinātu ar Skolas vēsturi. Izdots Jāņa 

Simsona darbu katalogs, Skolas buklets, noorganizēta 

Skolas 40 gadu jubileja un salidojums. 
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Noorganizēta Skolas absolventu darbu izstāde Madonas 

Novadpētniecības un mākslas muzejā. 

Apkopotas, aktualizētas esošās un izveidotas jaunas 

tradīcijas – izlaidums (ar tematisku ievirzi), noslēguma 

darbu skates, mazās mākslas dienas, masku balle, info 

diena, atvērto durvju dienas, plenērs, ekskursijas u.c. 

IZ
G

L
ĪT

O
J
A

M
O

 

S
A

S
N

IE
G

U
M

I Metodiska 

iekļaušanās 

valsts konkursa 

norisēs 

un kvalitatīva 

audzēkņu 

sagatavošana 

Skola regulāri un ar labiem panākumiem piedalās vietējā 

mēroga, valsts un starptautiskos konkursos. 

Pedagogi regulāri apmeklē ar konkursiem saistītus 

seminārus, plāno mācību nodarbības atbilstoši konkursa 

tēmai, apkopo labākos rezultātus, dalās pieredzē un veido 

metodiskos materiālus. 

Latvijas profesionālās ievirzes  izglītības iestāžu valsts 

konkursos  sasniegti labi rezultāti: 

o 2015.gadā iegūta 1.vieta jaunākajā vecuma grupā; 

o 2016.gadā 2.vieta vecākā grupa; 

o 2017.gadā 3.vieta vecākajā grupā; 

o 2018.gadā 2.vieta vidējā vecuma grupā. 

Skola ar labiem rezultātiem pārstāvējusi savu un Latvijas 

vārdu starptautiskajā laikmetīgās mākslas triennālē 

jauniešiem EKSPERIMENTA! Tallinā 

o 2014.gadā iegūta Grand Prix sponsoru balva 

o 2017.gadā viena no galvenajām žūrijas balvām. 

2015. un 2018.gadā jaunieši un pedagoģe    saņēmuši 

Latvijas Kultūras ministrijas apbalvojumus par 

sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un 

skatēs mākslu nozarēs. 

A
T

B
A

L
S

T
S

 I
Z

G
L

ĪT
O

J
A

M
IE

M
 

Sadarbība ar 

ģimeni 

No 2012./2013. mācību gada tiek izmantota skolvadības 

sistēma e-klase.lv, kas nodrošina regulāru saziņu un 

informācijas pārnesi starp vecākiem, audzēkņiem un 

pedagogiem. 

Kursa audzinātājs regulāri veic saziņu ar izglītojamā 

ģimeni, reizi pusgadā aktuālo informāciju pārrunājot 

vecāku sapulcēs. 

Informācija par Skolas aktualitātēm pieejama interneta 

vidē – Madonas novada pašvaldības mājas lapā 

www.madona.lv, reģionālajā laikrakstā “Stars”, 

reģionālajā  televīzijā, laikrakstā “Izglītība un Kultūra”, 

sociālajos tīklos www.draugiem.lv, www.facebook.com 

2018.gadā rosināta ideja izveidot Vecāku padomi, 

saņemta vecāku piekrišana un atbalsts. 

Vecāki regulāri iesaistās Skolas organizētajos pasākumu, 

sakopšanas talkās, atbalsta Skolas teritorijas 

apzaļumošanas ieceres. 

A
T

B
A

L
S

T
S

 

IZ
G

L
ĪT

O
J
A

M
I

E
M

 Izglītojamo 

drošības 

garantēšana 

Izglītības iestādes personāls ir apguvis zināšanas bērnu 

tiesību aizsardzības jomā.  

2014.gadā apsekota ēkas drošība. 

2015.gadā nomainītas elektroinstalācijas visā ēkā. 

2017.gadā uzstādītas videonovērošanas kameras. 

2018.gadā uzstādīta ugunsdrošības trauksmes 

signalizācijas sistēma. 

http://www.madona.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/


15 
 

2014.gadā Skolas ēkai nomainīts jumta segums, uzstādīti 

zibensnovedēji - būtiski uzlabojusies ēkas siltumizolācija 

un drošība. 

Katru gadu (vasarā) tiek turpināti ēkas remontdarbi, 

finansējuma robežās atjaunotas koka grīdas, veikts 

kosmētiskais remonts telpās. 

Telpas iespēju robežās pielāgotas mācību procesiem un 

specifikai. 

Veikti Skolas teritorijas sakopšanas darbi. 

Demontēta padomju gados uzstādītā metāla sēta, aizstājot 

to ar mūsdienīgākiem risinājumiem. Veikti teritorijas 

apzaļumošanas darbi. 

Izstrādāti iekšējie Skolas drošības noteikumi, kuri regulē 

kārtību, kā tiek organizēti pasākumi iestādē un ārpus tās, 

nodrošinot izglītojamo drošību. 

Audzēkņi un pedagogi ir informēti, kā rīkoties ārkārtas 

situācijās, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas 

gadījumos. 

Atbalsts 

personības 

veidošanā 

Notiek regulāras tikšanās kursa audzinātājiem ar 

audzēkņiem.  

Tiek izstrādāts individuāls plāns audzēkņiem ar 

ilglaicīgiem mācību kavējumiem, noteiktas pēcskates un 

dota iespēja uzlabot mācību skates rezultātus. 

Skolā iekārtotas atpūtas zonas, kurās valda pozitīvs 

mikroklimats stundu starplaikos.   

Kursa audzinātāji informē par iespējām piedalīties 

konkursos, skolas pasākumos. 

Skolā iekārtotas atpūtas zonas, kurās valda pozitīvs 

mikroklimats stundu starplaikos.   

Izglītības iestādē redzamā vietā novietoti Latvijas valsts 

simboli un informācija par Skolas dibinātājiem, vēsturi un 

tradīcijām. 

Katrā nodarbību telpā pedagogs ir izstrādājis un 

iepazīstinājis ar noteikumiem, riskiem, iekārtu 

izmatošanas noteikumiem. Noteikumi izvietoti 

audzēkņiem redzamā vietā. 

Audzēkņi un izglītojamie atbalsta un respektē cieņpilnas 

attiecības, respektē pedagogu un vadības teikto, izprot 

Skolas noteikumus, prasības un uzvedības normas 

iestādē. 

Skolas vadība un kursa audzinātāji ir brīvi pieejami 

saskarsmei un iesaistās problēmsituāciju risināšanā.  

Konfliktsituācijas tiek risinātas nekavējoties un savlaicīgi. 

Audzēkņiem tiek piedāvāts iesaistīties Skolas dzīvē un 

tradīcijās – mākslas dienās, izstāžu apmeklējumos, 

ekskursijās, dizaina dienās, modes skatē, atvērto durvju 

dienās,  kursu sadraudzības pēcpusdienās. 

Tiek organizētas 7.kursa audzēkņu un direktores tikšanās  

par skolas un noslēguma darba izveides aktualitātēm – 

“Tēja pie direktores”. 
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Izveidota un redzamā vietā novietota atsauksmju klade. 
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Izglītības 

iestādes 

personāla 

nodrošinājums 

Skolā darbu turpina ilggadēji un pieredzes bagāti 

pedagogi, kuri atbalsta jaunos skolotājus. 

Saistībā ar programmas maiņu Skolā darbu uzsākuši jauni 

skolotāji – datorgrafikas, animācijas, modes mākslas u.c.  

Visiem pedagogiem ir likumdošanā noteiktā nepieciešamā 

izglītība un skolotāji regulāri turpina apmeklēt 

kvalifikācijas celšanas kursus. 

Materiāli 

tehniskā bāzes 

uzlabošana 

Uzlabota Skolas materiāli tehniskā bāze – izveidota 

datorklase, uzstādīti datori, iegādātas grafiskās planšetes.  

Metodiskais kabinets aprīkots ar lielformāta skeneri un 

printeri.  

Datortehnika pieejama pedagogiem un audzēkņiem 

mācību nodarbību laikā. 

Mākslas valodas pamatu, kompozīcijas – dizaina 

kabinetos  un prezentācijas zālē    uzstādīti projektori. 

Iegādāts TV ekrāns ar interneta pieslēgumu un iespēju 

rādīt prezentācijas. 

2018.gadā izremontēta keramikas-veidošanas klase un 

telpā uzstādīta keramikas apdedzināšanas krāsns. 

Papildus telpu  

nepieciešamības 

jautājuma 

aktualizēšana 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un nākotnē 

varētu īstenot ieceres par mācību metožu dažādošanu, 

specifisku materiālu izmantošanu gleznošanas, grafikas, 

veidošanas nodarbībās ir izveidota idejas prezentācija par 

skolas teritorijā esošo garāžu pārbūvi par mācību telpām. 

Prezentācija pieejama šeit: https://prezi.com/p/yijzlyao9-

ia/ 

2018.gadā par iecerēm informēta Madonas novada 

pašvaldības lēmējvara un izpildvara. 

Garāžu pārbūves tehniskā projekta izmaksas iekļautas 

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas 2019.gada 

budžetā. 
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Izglītības 

iestādes 

dokumentācijas  

kvalitātes 

pilnveide 

2014.gadā izveidots un apstiprināts Skolas nolikums. 

2016.gadā izveidota un saskaņota Skolas izglītības 

programma. 

Uzsākts darbs metodiskā darba grupās un metodisko 

materiālu apkopošana datu nesējos. 

2018.gadā uzsākts pedagogu kvalitātes  

novērtēšanas process. 2.kvalitātes pakāpi ieguvuši 5 

pedagogi. 

Pedagogi tiek atbalstīti  

ar pedagoģisko un audzinošo darbību saistītajās 

aktivitātēs, nodrošināti ar materiālresursiem un 

nepieciešamo tehnisko aprīkojumu,  atbalstītas jaunas 

mācību metodes un pieejas darbā. 

Metodisko 

atbalsta 

pasākumu 

Izglītības iestādē ir izstrādāts pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveide plāns un pedagogi tiek atbalstīti 

un viņiem ir pieejama informācija par kompetences 

pilnveides kursiem un semināriem.  

https://prezi.com/p/yijzlyao9-ia/
https://prezi.com/p/yijzlyao9-ia/
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nodrošināšana 

pedagogiem 

Uzsākts darbs metodiskā darba grupās un metodisko 

materiālu apkopošana datu nesējos.  

Regulāri tiek organizētas pedagogu savstarpējās tikšanās 

un pieredzes apmaiņas sapulces metodiskajās grupās un 

metodisko materiālu prezentēšana gan Skolā, gan ārpus 

tās. 
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
 

Profesionālās ievirzes izglītības programma – Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 001 

Akreditācijas ekspertu komisijas ziņojuma datums – 09.04.2013. 

Akreditācijas derīguma termiņš – 08.04.2019. 

Akreditācijas termiņš – 6 gadi 

Iepriekšējais izvērtēšanas periods notika 2013.gadā,  izvērtējot iestādes pašnovērtējumu 

Izglītības valsts kvalitātes dienestā, pamatojoties uz 2010.gada 14.septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības 

programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” 53.punktu. Izglītības iestāde un 

programma tika akreditēta uz 6 gadiem bez akreditācijas komisijas ziņojuma un 

priekšlikumiem, tāpēc iestāde ir vadījusies pēc iepriekšējās akreditācijas komisijas ieteikumiem 

un  attīstības plāna izvirzītajām prioritātēm. 
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4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar 

kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos 
 

4.1.Mācību saturs - iestādes īstenotās izglītības programmas 

Izglītības programmas obligāto saturu nosaka mācību priekšmetu kopējais apjoms visos mācību 

priekšmetos kopā, kas saskaņots ar Skolas iekšējo mācību plānu un atbilst licencētajai izglītības 

programmai (skatīt 4. pielikumu). 

Skolu beidzot audzēknis saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu. 

Izglītības programmas saturs nodrošina pēctecību izglītības turpināšanai augstākas pakāpes 

izglītības programmās. 

Savstarpēji sadarbojoties Skolas pedagogi izstrādājuši mācību priekšmetu programmas. 

Programmas regulāri tiek aktualizētas un pārskatītas metodiskās komisijas grupās vai 

pedagoģiskās padomes sēdēs, pirms katra mācību gada sākuma nepieciešamības gadījumā tiek 

veiktas izmaiņas, korekcijas vai papildinājumi, programmas apstiprina Skolas direktors. 

Pedagogi katra mācību pusgada sākumā izstrādā un iesniedz apstiprināšanai tematiskos plānus. 

Mācību priekšmetu tematisko plānu izveidē tiek ievēroti pēctecīguma, sistemātiskuma principi. 

Uzdevumi tiek plānoti tā, lai būtu saprotami konkrētajam vecuma posmam, saskaņoti starp 

mācību priekšmetiem, virzītos apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Pirms katra mācību pusgada 

pedagogi pārskata tematiskos plānus, veic papildinājumus atbilstoši Skolas pasākumu plānam, 

valsts konkursa tēmai un direktors tos apstiprina. 

Katra mācību pusgada sākumā direktore apstiprina stundu sarakstu. Saraksts ir pieejams 

audzēkņiem, vecākiem un pedagogiem uz Skolas informācijas stenda un skolvadības sistēmā 

e-klasē, par izmaiņām stundu sarakstā audzēkņi tiek informēti savlaicīgi. 

Skola sniedz regulāru informāciju un atbalsta, lai skolotāji regulāri varētu paaugstināt 

kvalifikāciju tālākizglītības kursos un rosina praksē pielietot tajos gūtās atziņas un savstarpēji 

dalīties ar iegūtajām zināšanām metodiskajās darba grupās. Praksē tiek izmantoti arvien jauni 

mācību līdzekļi, kā arī informāciju tehnoloģijas. 

Mācību procesa ietvaros notiek audzināšanas darbs, kas veido izglītojamā attieksmi pret sevi, 

citiem, darbu, kultūru, sabiedrību, valsti, citām kultūrām, veicina izpratni par   ilgtspējīgas 

pasaules veidošanu un radošuma nozīmi tajā. 

Skolotāji papildus strādā ar audzēkņiem, kuriem ir problēmas mācībās, kompensējot slimības 

prombūtnē nokavēto, mācību stundā nesaprasto, kā arī ar talantīgākajiem un spējīgākajiem 

audzēkņiem, gatavojot viņus konkursiem, iestājeksāmeniem mākslas vidusskolās, augstskolās. 

Audzēkņiem ir nodrošināta iespēja savas prasmes pilnveidot un attīstīt piedaloties Skolas 

organizētajos pasākumos – izstādēs, plenēros, semināros u.c. Mācību iestāde regulāri papildina 

grāmatu fondu un Skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošina tās pieejamību audzēkņiem un 

pedagogiem. 

  

Stiprās puses: 

 

o Izglītības programma ir licencēta, un mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētām 

programmām; 

o Skolotāji pārzina sava mācāmā priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmas 

īstenošanā; 

o Mācību procesā skolotāji ievēro skolēnu vecumposmu īpatnības un iepriekšējās 

sagatavotības līmeni; 

o Skola piedāvā mūsdienīgu profesionālās ievirzes izglītības programmu ar jauniem 

mācību priekšmetiem – dizains, animācija, vides māksla, papīra plastika u.c.; 

o Visas mācību priekšmetu programmas ir autorprogrammas; 
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o Sekojot nozares attīstības tendencēm, katru gadu mācību priekšmetu programmas tiek 

pārskatītas un nepieciešamības gadījumā aktualizētas; 

o Katrs skolotājs apzinās un spēj argumentēt sava mācību priekšmeta satura atbilstību 

licencētajai izglītības programmai; 

o Katrs skolotājs zina sava mācību priekšmeta lomu skolas izglītības programmas 

īstenošanā; 

o Skola piedāvā arī  iespējas apmeklēt nodarbības bērniem no 7 gadu vecuma un organizē 

nodarbības skolas absolventiem un pieaugušajiem. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Turpināt ieviest izstrādātās  mācību priekšmetu programmas un pilnveidot to saturu; 

o Nodrošināt jēgpilnu un secīgu mācību priekšmetu satura pilnveidi. 

o Sekot reformām izglītības sistēmā, izvērtēt tās un operatīvi ieviest progresīvās 

pārmaiņas; 

o Veicināt  mācību priekšmetu pedagogu  savstarpējo sadarbību mācību plānu  vienotai 

un pēctecīgai izstrādei; 

o Plānot mērķtiecību audzināšanas darbu, saliedēt kursu audzēkņus, organizēt pasākumus, 

kas rada ciešas piederības saites ar skolu; 

o Turpināt apgūt modernās tehnoloģijas un pielietot tās mācību darbā.  

 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.2.Mācīšana un mācīšanās: 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Katras mācību stundas galvenās sastāvdaļas ir mācīšanas process un mācīšanās. Par tās kvalitāti 

ir atbildīgs katra priekšmeta skolotājs, jo visi strādā atbilstoši iegūtajai profesionālajai 

pedagoģiskajai izglītībai. Lielākajai daļai skolotāju ir ievērojams pedagoģiskā darba stāžs. 

Izglītības iestādē tiek vērtēta pedagogu darba kvalitāte, 2018. gadā pieci skolas pedagogi 

izgājuši pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesu (pamatojoties uz 

Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 501 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas organizēšanas kārtību” un “Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas pedagogu 

profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību”) un ieguvuši 2. profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi. (skatīt 3.tabulu). 
Skolā pedagogu darba kvalitāte tiek izvērtēta un materiāli stimulēta, tādējādi motivējot 

pedagogus mācību procesa nemitīgai pilnveidei.  Vērtēšanas procesā tiek hospitētas, vērtētas 

un analizētas mācību stundas, to pasniegšanas kvalitāte. Pēc novērotajām mācību stundām, 

notiek individuālas pārrunas ar skolotājiem, un  tiek veikti ieraksti stundu vērošanas lapās par 

paveiktā darba kvalitāti. 

Mācību un audzināšanas darbs Skolā tiek realizēts mācību stundās, skatēs, plenēros, 

individuālajā darbā, konkursos, izstādēs, projektos.  

Mācību nodarbības notiek pēc apstiprināta mācību plāna un stundu saraksta, ievērojot Izglītība 

likumā noteikto mācību stundu slodzi. Mācību nodarbību mērķi un uzdevumi, sasniedzamie 

rezultāti ir skaidri formulēti un sasniedzami. Nodarbību plāna izveidē ievērota pēctecība un 

jēgpilna mācību vielas apguve. Skolotāji mācību procesā izmanto priekšmeta saturam un 

skolēnu vecumam atbilstošas mācību metodes un darba paņēmienus. Pedagogu skaidrojums 

tiek papildināts ar demonstrējumiem un piemēriem no metodiskā fonda, uzdotais uzdevums 

audzēkņiem ir saprotams.  

Audzēkņi darbojas gan individuāli, gan veic uzdevumus grupās, mācās sadarboties un izvērtēt 

paveikto. Mācību procesā ir iekļauti uzdevumi, kad audzēknim sagatavošanās darbi jāveic 

patstāvīgi mājās – pētnieciskie darbi, kas sniedz pašpārbaudes iespējas un audzina gribu un 
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atbildības sajūtu. Mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst izglītojamo personības attīstības 

vajadzībām, mācību priekšmetu specifikai un izglītības programmas satura prasībām. Pedagogi 

ir izstrādājuši un izmanto skolēnu vecumam atbilstošas mācību metodes, darba paņēmienus un 

mācību līdzekļus. Izglītojamo  vajadzībām regulāri tiek izstrādāti, apkopoti un izmantoti 

atbilstoši mācību līdzekļi. Mācību procesā skolotāji izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, 

aprīkojumu, iekārtas un materiālus, izmanto informācijas tehnoloģiju pieejamības sniegtās 

iespējas. 

Katra mācību pusgada beigās pedagogi apkopo paveikto un izveido apkopojošu prezentāciju, 

dalās ar paveikto metodiskajās darba grupās, saglabā datu nesējos un izmanto turpmākajā darbā. 

Prezentācijas par paveikto ir pieejamas visiem skolotājiem, audzēkņiem un vecākiem. Mācību 

metodes tiek dažādotas darbojoties Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, tiek 

organizētas   tiekšanās ar dažādiem māksliniekiem un piedalīšanās meistarklasēs. Īpašs 

metodiskā darba kopums ir Zaļās – vasaras plenēru prakses. Darbošanās brīvā dabā, dabas 

studijas, pētnieciskais darbs, uzdevumu dažādība, vides maiņa, piedzīvojumi – tas ir liels 

stimuls darbam.  

Tiek plānotas daudzveidīgas izglītojamo pārbaudes un pašpārbaudes iespējas. Pedagogi ir 

atvērti sarunai, dialogam un respektē katra audzēkņa vajadzības un iespējas. Nodarbības laikā 

audzēkņi saņem uzmundrinājumu, izsmeļošus skaidrojumus, apskata paraugus un iedvesmojas 

no kursa biedru paveiktā. Notiek pārrunas par paveikto un ir iespēja uzdot jautājumus, 

ieklausīties viedokļos un uzklausīt ieteikumus no pedagoga un kursa biedriem. Pedagogi motivē 

audzēkņus darbam un vedina izkopt pašvērtēšanas prasmes. Izglītības iestāde organizē 

konkursus, izstādes, pasākumus un regulāri iesaista to veidošanā un organizēšanā audzēkņus un 

pedagogus. Sadarbības rezultātā noorganizēti vairāki pasākumi un īstenoti projekti, kas 

palīdzējuši veiksmīgi veidot mācību procesa saikni ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm, 

piemēram “Jauniešu plenērs”, projekts “Ieceres PĀRvērtības”, kur radošās aktivitātes ‘’ 

īstenotas sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, tikšanās ar modes māksliniekiem, dizaina 

pedagogiem, piedalīšanās modes skatē, Madonas novada uzņēmēju parādē u.c. 

Tiek plānotas daudzveidīgas izglītojamo pārbaudes iespējas, vērtējuma kritēriji ir savlaicīgi 

pieejami un saprotami. Aktuālākā informācija tiek nodota izmantojot e-klases saziņas iespējas. 

 

 Stiprās puses: 

 

o Pedagogi audzēkņus regulāri  motivē darbam un ir vērsti uz dialogu un sadarbību;  

o Analizē un izvērtē audzēkņu spējas un zināšanas; 

o Analizē un veido mācību uzdevumus ievērojot vecumposmu īpašības; 

o Pedagogi izstrādā individuālu mācību plānu un pielāgojas audzēkņu spējām un iespējām 

atrasties skolā; 

o Mācību darbā izmanto daudzveidīgas mācību metodes, mūsdienīgus mācību līdzekļus, 

tehnoloģijas; 

o Pedagogi regulāri izstrādā un apkopo mācību metodiskos materiālus. 

o Sniedz atgriezenisko saiti par paveikto; 

o Plāno mācību uzdevumus reālā sasaistē ar mūsdienu aktualitātēm, problēmām, reālo 

dzīvi un pielietojumu; 

o Pedagogi savu darbu veic kvalitatīvi, atbildīgi un ir ieinteresēti tālākizglītībā. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Paaugstināt audzēkņu aktīvu līdzdalību mācību procesā, motivēt izvirzīt mērķus 

augstākiem sasniegumiem; 

o Strukturēt metodisko darbu un sistematizēt apkopotos materiālus. Veikt metodisko 

izstrādņu prezentācijas Skolā un piedalīties metodisko izstrādņu pieredzes nodošanas 

semināros; 
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o Turpināt apgūt tehnoloģiju iespējas un ieviest tās mācību procesā. Pilnvērtīgi izmantot 

mācību nodarbībās interaktīvās tāfeles, grafiskās planšetes, animācijas, 

datorprogrammu piedāvātās iespējas; 

o Mudināt pedagogus turpināt apmeklēt kursus un atbalstīt iegūt izglītību augstākajā 

posmā; 

o Atbalstīt pedagogus iesaistīties nometņu vadītāju apmācībās un saņemt apliecību par 

kursa apguvi;  

o Mudināt pedagogus iesaistīties kvalitātes novērošanas procesos arī turpmāk; 

o Iedrošināt pedagogus dalīties ar metodisko pieredzi, dalīties pieredzē valsts konkursa 

noslēguma seminārā u.c. 

o Noorganizēt metodiskos kursus Madonas novada skolu vizuālās mākslas nodarbību 

pedagogiem. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Izglītojamo reģistrācija un uzskaite tiek veikta Valsts Izglītības informācijas sistēmā (VIIS), 

pēc personu lietas aizpildīšanas mācības uzsākot. 

2012./2013.gadā Skola uzsākusi lietot skolvadības sistēmu e-klase. Skolas vadība lieto sistēmu 

mācību procesu organizēšanai, audzēkņu sekmju un mācību vērtēšanas kopsavilkumu izveidei, 

sasniegumu dinamikas un kavējumu analīzei.  

Pedagoga ikdienas darbs tiek atspoguļots e-klases žurnālā, regulāri veicot stundu tēmas 

ierakstus, kavējumus un izliekot vērtējumus.  

Izglītojamo mācīšanās darba organizēšanai Skola regulāri izmanto saziņu ar audzēkņiem un 

vecākiem e-klasē. 

Izglītības iestāde regulāri informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām. 

Audzēkņi zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības, kas skaidri ierakstītas divpusējā 

līgumā (izglītojamais + vecāki un skola). Lielākā daļa izglītojamo tās ievēro, apzinīgi pildot 

visus mācību uzdevumus, aktīvi piedaloties mācību procesā, plānojot un izvērtējot savu darbu, 

uzņemoties līdzatbildību par mācību procesa norisi. Lielākā daļa izglītojamo regulāri apmeklē 

skolu, bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Izglītības iestādē 

uzskaita mācību stundu kavējumus, analizē to iemeslus un veic pasākumus kavējumu 

novēršanai. Ja semestra beigās audzēknim ir radušies mācību parādi nesekmības vai stundu 

kavējumu dēļ, šis jautājums tiek risināts Pedagoģiskās padomes sēdē un ar tās lēmumu tiek 

piešķirts mācību semestra pagarinājums problēmas atrisināšanai. Izglītības iestāde mācību 

darbu organizē mērķtiecīgi, rosina mācību procesā izmantot izglītības iestādes vai izglītojamo 

rīcībā esošos resursus – skolas grāmatu krātuvi, datorus ar interneta pieslēgumu. Audzēkņi ir 

iepazīstināti ar darba organizāciju, kārtību un noteikumiem, izmantojamo resursu lietošanā. 

Skolā valda labvēlīga un draudzīga gaisotne savstarpēji starp audzēkņiem un skolotājiem. 

Radušās problēmas un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā, sākotnēji audzēkņiem ar kusa 

audzinātājiem, nepieciešamības gadījumā iesaistoties gan vecākiem, gan skolas administrācijai. 

Skolas direktore un kursa audzinātājs ir regulāri pieejams, ir izveidota un redzamā vietā 

novietota ierosinājumu klade, kurā iespējams veikt ierakstu par iestādē  veicamajiem 

uzlabojumiem. Aktuālākais tiek pārrunāts audzināšanas stundās, kursu, vecāku sapulcēs vai 

tematiski organizētās pēcpusdienās. 

Izglītojamie ir informēti par dažādiem Skolas organizētiem pasākumiem, konkursiem, 

izstādēm, šim mērķim izveidots ziņojumu dēlis uz kura tiek izvietota aktuālākā informācija, 

saziņa tiek veikta izmantojot e-klasi un plašsaziņas līdzekļus. 

 

Stiprās puses: 

 

o Audzēkņi ir motivēti iesaistīties mācību procesā; 
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o Lielākā daļa audzēkņu ir ieinteresēti iesaistīties Skolas organizētajās aktivitātēs; 

o Pedagogi ir atbalstoši sniegt konsultācijas un strādāt individuāli, lai skaidrotu mācību 

vielu, vai sniegtu atbalstu  talantīgajiem audzēkņiem sasniegt augstākus rezultātus 

konkursos un iestājeksāmenos; 

o Vecāki regulāri saņemt aktuālo informāciju par Skolas darbu un audzēkņu 

sasniegumiem. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Mērķtiecīgi informēt audzēkņus par mācību procesu pēctecību, vērtēšanas kritērijiem, 

prasībām  un procesiem; 

o Attīstīt spējas iegūtās zināšanas pielietot vispārizglītojošajā skolā, piedaloties 

konkursos, veidojot pētnieciskos darbus un mācību firmas skolā; 

o Plānot un kvalitatīvi izmantot laiku un pieejamos resursus; 

o Uzticēties pedagogu profesionalitātei un novērtēt pedagogu ieguldīto darbu un 

zināšanas (piedalīties kopīgos projektos, izstādēs). 

 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem tiek nodrošināta audzēkņu 

uzņemšana, vērtēšana, pārcelšana nākošajā kursā, vai atskaitīšana no audzēkņu saraksta. 

Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte atbilst valstī noteiktai mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībai. Par to liecina e-klasē pieejamā informācija un kopsavilkumi pa semestriem, 

mācību gada atskaites e-klases žurnālā.  

Audzēkņu mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši nolikumam par audzēkņu zināšanu un 

prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā kursā, audzēkņu 

atskaitīšanu. Ja audzēknis mācību skatē uzrāda izglītības programmas attiecīgajam mācību 

posmam nepietiekamu sniegumu un ir saņēmis nepietiekamu vērtējumu, pedagogi 

pedagoģiskās padomes sēdē vienojas par papildus darba plāna izveidi un nosaka papildus 

termiņu, darba izstrādei un iesniegšanai, izvērtējot pēcskates rezultātus pedagoģiskajā sēdē tiek 

lemts par vērtējuma izlikšanu, audzēkņa pārcelšanu nākošajā kursā, vai atskaitīšanu no 

izglītojamo saraksta. Katru gadu ar direktora rīkojumu tiek aktualizēti, vai apstiprinātas 

izmaiņas vērtēšanas kritērijos, aktualizētas noslēguma eksāmenu, ieskaišu un noslēguma darbu 

tēmas, prasības un apstiprināti vērtēšanas kritēriji. Pedagogi sistemātiski vērtē skolēnu mācību 

sasniegumus, veic vērtējumu uzskaiti un analīzi. Vērtēšanas metodes atbilst skolēnu vecumam, 

individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. Audzēkņi tiek 

iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem, kā arī tiek regulāri iepazīstināti un 

izprot mācību vērtēšanas sasniegumu vērtēšanas kārtību un izvirzītos kritērijus. Pedagogi var 

pamatot un izskaidrot vērtējuma pamatojumu un ieteikt veidus kā uzlabot tehniskās vai 

mākslinieciskās kvalitātes. Pedagogiem ir saskaņoti, pamatoti mērķi un uzdevumi, kas 

nodrošina mācību vielas apguvi. Skolotāji ir izveidojuši novērtējuma lapas, pārbaudes darbu 

metodiku un regulāri veic audzēkņu  

Mācību procesa laikā audzēkņi tiek iesaistīti pašvērtēšanas  un savstarpējas vērtēšanas apguves 

pieredzes gūšanas procesos. Ir izveidotas pašvērtēšanas lapas, nodarbību laikā notiek sarunas, 

savstarpēja domu apmaiņa, darbu un ideju apspriešana, kas palīdz attīstīt mākslas valodas 

terminu lietošanas un prezentācijas prasmes. Mācību procesa laikā vadītāja apmeklē pedagogu 

vadītās nodarbības, veic vērtēšanu, uzklausa un pārrunā nodarbībā uzstādīto mērķu atbilstību 

kopējai Skolas mācību programmai un sasniedzamajiem mērķiem. Pedagogi veic pašvērtēšanu 

un apmeklē kolēģu vadītās nodarbības, lai veidotu līdzsvarotu, pakāpenisku un iekļaujošu 

mācību saturu, ar paredzamajiem rezultātiem mācību programmas apguves nobeigumā. 
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Pedagogi veicina audzēkņu prasmes izteikties un prezentēt sava darba ieceres un idejas. Mācību 

stundas laikā audzēkņi var gūt iedvesmu un zināšanas vērojot savus un kursa biedru darbus, 

labākos piemērus, šim mērķim noder metodiskās mapes, ar iepriekšējos gados veiktiem 

uzdevumiem. Mācību procesā ir iespējams pielietot demonstrācijas, eksperimenta un atklājuma 

metodes, kas palīdz raisīt pētnieciskas prasmes un attīstīt atklājēja talantus katrā indivīdā, 

atraisīt audzēkņus radošiem procesiem. Katrā nodarbībā pedagogs nodrošina individuālu pieeju 

visiem audzēkņiem, kas veicina personības veidošanos, individuālu spēju attīstību, izaugsmi, 

mācību procesā iespējams arī darbs grupās,  kad tiek veicināta viedokļu apmaiņa, strādāts pie 

problēmu izvirzīšanas, izpēte, risinājumu meklēšanas, apkopošanas, notiek diskusijas par 

paveikto. Nodarbībās iespējams attīstīt kritisko domāšanu, empātijas un sadarbības prasmes. 

Ilgtermiņā audzēkņi attīsta spēju strādāt individuāli un komandā, iemācās veikt īstermiņa 

uzdevumus, skicēt, radīt idejas un strādāt pie ilgtermiņa darbiem, izvirzīt mērķus, veikt izpēti, 

risināt problēmas, pielietot dažādas tehniskās prasmes, pamatot izdarīto, uzklausīt kritiku, 

saņemt novērtējumu, izteikt savas domas, nebaidīties paust viedokli. Pedagogi skaidri apzinās 

un vada radošos procesus, prot iedrošināt, motivēt, iedvesmot, ir zinoši un pārzina labākos 

radošos un tehniskos risinājumus. Katra pusgada beigās Skolā notiek mācību skate, kad 

audzēkņi kopā ar pedagogu noformē un izstāda darbus Skolas telpās. Skati un audzēkņu 

veikumu vērtē direktora apstiprināta vērtēšanas komisija, rezultāti tiek apspriesti pedagoģiskajā 

sēdē, par paveikto tiek veidots apkopojošs metodiskais materiāls, kurš tiek nosūtīts vecākiem 

un ievietots datu nesējā un pieejams mācību iestādē. Skati apmeklēt tiek aicināti audzēkņu 

vecāki, radinieki un citi interesenti. Skates notiek divas reizes gadā, noslēdzoties ar liecību 

saņemšanu un info dienu. Mācību priekšmeta pedagogs veido apkopojošu aprakstu par pusgadā 

paveikto un informācija tiek nodota vecākiem, par audzēkņu sekmēm  vecāki  tiek informēti, 

izmantojot e-klases iespējas un organizējot tikšanos ar kursa audzinātāju, lai pārrunātu pusgadā 

paveikto. Ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji ikdienas darba vērtēšanai un Skolas noslēguma 

eksāmenu un noslēguma darba izstrādei un aizstāvēšanai. Eksāmena darbus vērtē direktora 

apstiprināta vērtēšanas komisija, vērtēšanas kritēriji tiek aktualizēti un par tiem ir informēti 

audzēkņi un vecāki. Uzdevumi un prasības izvietotas pie informācijas dēļa skolā un mācību 

telpās, audzēkņi zina darba kārtību un Skolas izvirzītās prasības. Noslēguma darba skatē 

paveikto vērtē direktora apstiprināta vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir vairāki vērtēšanas 

komisijas locekļi, to starpā darba vadītājs, recenzents, neatkarīgais eksperts). Ir izstrādāta 

noteikta darba aizstāvēšanas kārtība, kad darbu prezentē audzēknis, aizstāv darba vadītājs un 

recenziju sniedz neatkarīgais eksperts. Eksperts ir ar profesionālo mākslu saistīts cilvēks (kādas 

citas profesionālās ievirzes mākslas skolas skolotājs, mākslas students, praktizējošs 

mākslinieks, uzņēmējs radošo industriju jomās).   

Darbs tiek vērtēts pēc noteiktiem kritērijiem: 

o Darba idejas un izvirzītā mērķa skaidrība; 

o Izvēlēto izteiksmes līdzekļu atbilstība izvirzītajam mērķim; 

o Tehniskā izpildījuma kvalitāte; 

o Ieguldītais darba apjoms, attieksme pret darbu; 

o Mākslinieciskā kvalitāte; 

o Idejas oriģinalitāte; 

o Prezentācijas prasmes, teksta struktūra, izvirzīto mērķu skaidrība; 

o Mākslinieciskais noformējums; 

o Izpētes procesa dokumentācija; 

o Izpētes procesa dokumentācija. 

Kopējais maksimālais punktu skaits – 100, kas atbilst vērtējumam - 10 balles. 

Vērot darbu aizstāvēšanas procesu tiek aicināti audzēkņu vecāki un interesenti. 

Noslēguma darba prezentācijas tiek apkopotas un saglabātas datu nesējā, darba prezentācijas 

planšetes tiek izdrukātas un kopā ar skiču mapēm, video materiāliem,  uzglabātas metodiskajā 

fondā. Pēc Noslēguma darbu izstādes darbi tiek atdoti audzēkņiem. 
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Stiprās puses: 

 

o Izstrādāti uzņemšanas, eksāmenu, noslēguma darbu, skates, pašvērtējuma kritēriji un 

prasības; 

o Izstrādāti kvalitātes novērtēšanas kritēriji un noteikumi pedagogiem; 

o Pedagogi sistemātiski vērtē un analizē audzēkņu veikumu, sasniegumus un plāno 

atbalstošus pasākumus mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Pilnveidot un turpināt ieviest vērtēšanas kritērijus mācību procesā; 

o Skaidrot vecākiem un audzēkņiem prasību pamatotību un pakāpenību; 

o Pilnveidot mācību sasniegumu analīzes un dinamikas analīzes sistēmu;  

o Ieviest pašvērtējumu, kā vienu no kritērijiem noslēguma darba vērtēšanas procesā. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.3.Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Audzēkņu mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas 

kārtībai. Individuālo sasniegumu fiksēšanai un atspoguļošanai tiek izmantota skolvadības 

sistēma e-klase. Galvenā vērība ikdienas darbā tiek pievērsta, lai audzēkņi apgūtu mācību plānā 

paredzēto vielu un iegūtu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. Katram audzēknim 

individuāli tiek sniegta viņa darba rezultātu analīze, izvērtēti sasniegumi un neveiksmēm 

meklēti iemesli, lai turpmākais darbs uzlabotos. Katra pusgada noslēgumā pedagogi sagatavo 

atskaiti par nodarbībās paveikto, analizējot veiksmes, neveiksmes un sasniegumus. Īpaši 

sasniegumi tiek atspoguļoti un izcelti atspoguļojot tos presē un uz Skolas ziņojumu dēļa. Par 

mācību un uzvedības problēmām, kā arī audzēkņu kavējumiem direktoru informē kursa 

audzinātājs, tiek meklēti individuāli risinājumi - pārrunas ar audzēkni, vecākiem, individuālais 

darbs. Pedagogi īpašu uzmanību pievērš spējīgākajiem un centīgākajiem audzēkņiem gan 

izkopjot talantus mācību nodarbības, gan meklē diferencētu pieeju, lai izkoptu  stiprākās puses. 

Visiem audzēkņiem ir vienlīdzīgas iespējas piedalīties un sagatavoties dalībai konkursos. 

Regulāri Skolā tiek organizēti iekšējie konkursi, ar mērķi attīstīt konkurētspējas iezīmes katrā 

audzēknī. Norisinās darbs ar audzēkņiem kuriem ir mācību parādi, tiek meklēti individuāli 
risinājumi, lai problēmas tiktu identificētas un audzēknis atgūtu iekavēto un uzrādītu labus 

rezultātus mācību skatē. Ikdienas darba veikums vērojams dažādos noformējumos, izstādēs un 

konkursos. Mācību gadu ar nepietiekamu vērtējumu atsevišķos mācību priekšmetos noslēdz 

vidēji 1 – 5 audzēkņi. Saskaņā ar Ministra Kabineta noteikumiem un Skolas iekšējiem 

noteikumiem “Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu 

pārcelšanu nākamajā kursā, audzēkņu atskaitīšanu”, šiem audzēkņiem tiek noteikti papildus 

mācību pasākumi, programmā noteikto zināšanu un prasmju apguvei. Kursa audzinātāji un 

direktors regulāri veic pārrunas ar audzēkņiem un viņu vecākiem, kuriem mācību priekšmetos 

ir nepietiekami vērtējumi kādā no mācību priekšmetiem. Pēcskates prasību neizpildīšanas 

rezultātā, audzēknis tiek atskaitīts no audzēkņu saraksta, par to informējot vecākus. Darba 

sasniegumu augstākais rezultāts ir skolas absolventu sekmīga izglītības turpināšana vidējās 

pakāpes mākslas izglītības iestādēs. (skatīt 2.pielikumu) 

 

Stiprās puses: 

 

o Mērķtiecīga un jēgpilna  audzēkņu sagatavošana mācību priekšmetos; 

o Iepazīstināšana ar mākslas valodas specifiku un tehniskajām iespējām; 
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o Audzēkņi ir ieinteresēti mācību procesā un dalībā konkursos un pasākumos; 

o Ir izstrādāta kārtība, kas ļauj audzēkņiem uzlabot zināšanu un prasmju līmeni. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Turpināt pilnveidot audzēkņu sasniegumus ikdienas darbā un apkopot rezultātus; 

o Motivēt audzēkņus uzlabot sekmes un rezultātus; 

o Veicināt audzēkņu līdzatbildību par ikdienas mācību sasniegumiem; 

o Veikt ikdienas sasniegumu analīzi. 

 

Vērtēts aprakstoši 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos 

Skolā notiek mērķtiecīga audzēkņu gatavošana starpskatēm, skatēm un nobeiguma 

pārbaudījumiem, valsts un reģionālas nozīmes konkursiem. Skola regulāri piedalās Latvijas 

profesionālās ievirzes mākslas un dizaina skolu valsts konkursos. Gatavojoties konkursiem 

skolotāji piedalās Centra rīkotajos semināros. Pedagogi organizē un plāno 2. pusgada mācību 

procesu, iekļaujot konkursā akcentētās un izceltās tēmas un uzdevumus. 

2016.gadā Skola izsludināja radošo darbu konkursu Vidzemes reģiona skolu audzēkņiem. 

Konkursā “Zem Vidzemes debesīm” piedalījās 112 audzēkņi no dažādām Latvijas skolām. 

Labākie konkursa darbi tika izstādīti apskatei Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Madonas 

slimnīcas dzemdību nodaļā. Izveidots digitāls materiāls ar darbu apkopojumu. 

Ar pašvaldības atbalstu 2017. un 2018.gadā izsludināts konkurss Madonas jauniešiem “Piesaki 

sevi mākslas pasaulē”, ar mērķi atbalstīt jaunos māksliniekus, sniegt pirmo pieredzi 

personālizstādes veidošanā un finansiāli atbalstīt labākos. 

Skola piedalījusies Madonas pilsētvides objektu ideju konkursa nolikuma izveidē, veikusi 

komunikāciju ar interesentiem un piedalījusies novērtēšanas procesā.  

Pedagogi sistemātiski apkopo materiālus, veiktos darbus un metodiskās izstrādnes.  Valsts 

konkursos audzēkņi ieguvuši 1.vietu (jaunākajā grupā 2015.gadā), 2.vietu (vidējajā grupā 

2016.gadā), 3.vietu (vecākajā grupā un 2.vietu 2017.gadā), 3.vietu (vidējajā grupā 2018.gadā). 

Starptautiskajā laikmetīgās mākslas triennālē jauniešiem Tallinā,  divas reizes ar panākumiem 

un izcilu novērtējumu Skolu  pārstāvējušas  trīs audzēknes un kopā ar savu skolotāju saņēmušas 

Latvijas Kultūras ministrijas apbalvojumus, par jauniešu sasniegumiem starptautiskajos 

konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs 2015. un 2018.gadā. Izglītojamo sasniegumus 

konkursos detalizēti (skatīt 9.tabulu).   

 

Stiprās puses: 

 

o Regulāra un aktīva dalība reģionālajos un valsts konkursos; 

o Apsveicami panākumi valsts mēroga konkursos; 

o Mērķtiecīga virzība uz panākumiem; 

o Pozitīvs emocionālais fons jaunu mērķu nospraušanai. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Turpināt piedalīties Valsts un Latvijas mākslas skolu organizētajos konkursos; 

o Izveidot Nolikumu un izsludināt vizuālās mākslas konkursu, pār kādu Madonas 

novadam aktuālu tēmu; 

o Rosināt piedalīties starptautiska mēroga projektos, konkursos 

 

Vērtēts aprakstoši 
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts 

Visi Skolas pedagoģiskie darbinieki savas izglītības ietvaros ir apguvuši psiholoģijas pamatus, 

tādēļ vienkāršākajās situācijās pedagogi paši spēj sniegt audzēkņiem psiholoģisko atbalstu. 

Sarežģītākos gadījumos pedagogi konsultējas ar administrācijas pārstāvjiem, kuri kopīgi ar 

audzēkņu vecākiem meklē piemērotāko radušās situācijas risinājumu.  

Skola nodrošina regulāru informācijas apriti uz ziņojuma dēļa, svarīgākā informācija ir 

pieejama redzamā vietā. Drošības un kārtības noteikumi novietoti pārskatāmā vietā, 

evakuācijas plāni, zīmes un norādes atrodas pārredzamās vietās. 

Skolas personāla atbalsts ir vienmēr pieejams, dežuranta funkcijas noteiktos laikos veic 

kasiere–lietvede un apkopēja. 

 

Stiprās puses: 

 

o pedagogi ir ar lielu pedagoģisko un dzīves pieredzi; 

o ir laba sadarbība ar vecākiem; 

o sadarbība ar Madonas pilsētas vidusskolas, ģimnāzijas atbalstošo personālu; 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o pilnveidot darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, neattaisnoti mācību 

stundu kavējumi un uzvedības problēmas;  

o meklēt risinājumus atbalsta personāla efektīvākai piesaistei darbā ar bērniem, kuriem ir 

sociāla vai psiholoģiska rakstura problēmas;  

o pilnveidot sadarbību ar vecākiem sasniegto rezultātu uzturēšanai. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kuri regulē kārtību, kā tiek organizēts 

mācību darbs,  pasākumi izglītības iestādē vai ārpus tās.  

Visi audzēkņi un izglītības iestādes personāls mācību gada sākumā tiek iepazīstināti ar iekšējās 

kārtības un darba kārtības noteikumiem, kā arī instruēti drošības jautājumos, par ko viņi 

parakstās žurnālos.  

Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Media Control” par ugunsdrošības un 

darba drošības instruktāžas izstrādi un veikšanu iestādē. Instruktāža Skolas darbiniekiem tiek 

veikta vienreiz gadā. Atbildīgais par ugunsdrošību iestādē ir Skolas saimniecības pārzinis. 

Izstrādātās darba aizsardzības instrukcijas un ugunsdrošības prasības atbilst izpildes kontrolei. 

Skolas pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās izvietota 

drošības prasībām atbilstoša informācija (drošības instrukcijas, evakuācijas plāns, norādes 

u.tml.). Skolā ir pieejami būvniecības, renovācijas, teritorijas labiekārtošanas projekti, atzinumi 

un pārbaudes akti (skatīt 3.pielikumu). 

 

Skolai ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti: 

 

o Iekšējie kārtības noteikumi audzēkņiem; 

o Ugunsdrošības noteikumi audzēkņiem; 

o Evakuācijas plāni; 

o Drošības un kārtības noteikumi skolas rīkotajos pasākumos (Plenērs, ekskursija, 

pārgājiens); 
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o Drošības noteikumi mācību telpās, kabinetos, kurās ir iekārtas, kas var apdraudēt 

drošību; 

o Kārtība kādā Skolā uzturas vecāki un nepiederošas personas. 

 

Izglītības iestādes personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Skolas 

personāls zina kā rīkoties ekstremālās situācijās. Katru gadu atbildīgais par ugunsdrošību Skolā 

izved instrukciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

veic regulāras pārbaudes ēkā.  

Norādes un evakuācijas plāni ir novietoti redzamās vietās, ēkā ir izvietoti ugunsdzēšanas 

aparāti. Operatīvo dienestu tālruņa numuri atrodas uz ziņojuma dēļa. Visā ēkā ir uzstādīta 

ugunsdzēsības signalizācija, dūmu detektori. Pie Skolas ir uzstādītas video novērošanas 

kameras. Izglītības iestādei ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par 

audzēkņu veselību un individuālajām vajadzībām. Darbiniekiem pieejamā vietā atrodas pirmās 

medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņa. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir 

informēts, kā rīkoties traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Audzināšanās stundās klases 

audzinātāji ir pārrunājuši dažādus vardarbības izpausmju veidus, daudz tiek runāts un aizrādīts 

par atkarībām – atkarība no telefona, datora. Tiek pārrunāti jēgpilni veidi kā izmantot mūsdienu 

tehnoloģijas personības attīstībai. Tiek veidoti radošie darbi, plakāti, animācijas, kas aktualizē 

dažādus sabiedrībā aktuālus un apspriestus jautājumus, nodarbībās tiek pārrunātas dažādas 

pieredzes un meklēti vizuālie risinājumi problēmas, gadījuma atspoguļojumam, tādā veidā 

liekot audzēkņiem  domāt un meklēt risinājumus  visdažādākajām dzīves situācijām, izvēlēm, 

cēloņiem, likumsakarībām un to sekām. 

 

Stiprās puses: 

 

o Pedagogi ir ar lielu pedagoģisko un dzīves pieredzi; 

o Ir laba sadarbība ar vecākiem; 

o Sadarbība ar Madonas pilsētas vidusskolas, ģimnāzijas atbalstošo personālu; 

o Pedagogi ir apmācīti darboties ar iekārtām un rīkoties atbilstoši situācijai; 

o Izglītības iestādes personāls ir apguvis zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un 

apmācīti sniegt pirmo neatliekamo palīdzību; 

o Iestādē redzamā vietā ir izvietoti evakuācijas plāni, operatīvo dienestu tālruņu numuri; 

o Ir uzstādīta ugunsdrošības signalizācijas sistēma un dūmu detektori, video novērošanas 

kameras. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o pilnveidot darbu ar izglītojamiem, kuriem ir grūtības mācībās, neattaisnoti mācību 

stundu kavējumi un uzvedības problēmas;  

o meklēt risinājumus atbalsta personāla efektīvākai piesaistei darbā ar bērniem, kuriem ir 

sociāla vai psiholoģiska rakstura problēmas;  

o pilnveidot sadarbību ar vecākiem sasniegto rezultātu uzturēšanai. 

 

 

Vērtējums: 3 (labi)  

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Skolā tiek veicināta audzēkņu personības izaugsme,  atbalstot viņu līdzdalību dažādos skolas, 

pilsētas, novada un valsts rīkotajos pasākumos un konkursos. Labākie un veiksmīgākie 

audzēkņi tiek sveikti, katra semestra noslēgumā ar atzinības rakstiem un piemiņas balvām. 

Izglītības iestāde plāno un organizē dažādus pasākumus, lai veicinātu pilsoniskas, patriotiskas, 

valstiskas, Eiropas apziņas veidošanos un iekļautos globālo norišu izpratnes veidošanā, 
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audzēkņi piedalījušies dažādos konkursos - “Es dzīvoju pie jūras”,  “Dažādā pasaule” u.c., kas 

rosinājuši domāt par minētajām tēmām. 

Audzēkņiem tiek dota iespēja rosināt sev interesējošu jautājumu pārrunāšanu un diskutēšanu. 

Ikviens var brīvi un droši izteikt savus priekšlikumus, kā arī apspriest skolas dzīvei aktuālus 

jautājumus, pārstāvēt savu viedokli. Pie ziņojuma dēļa izveidota un novietota ierosinājumu 

klade, katrs audzēknis var izteikt savus ierosinājumus skolas vadībai. 

Audzēkņi tiek rosināti iesaistīties Skolas organizētajos pasākumos un projektos, absolventi 

labprāt atgriežas skolā kā vieslektori, vai ņem dalību kā pasākumu vadītāji. 

Skola regulāri piedalās projektu konkursos un iniciatīvās. Regulāri tiek organizētas izstādes 

skolā, sabiedriskās ēkās un Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā. Vērienīgākās 

izstādes Madonas muzejā izstādītas 2015.gadā “Madonas mākslas skolai - 40. Absolventu 

darbi” un 2018.gadā izstāde “100 krēsli Madonā”. 

Audzēkņu darbi regulāri tiek izstādīti Madonas novada pašvaldības ēkā, Madonas Kultūras 

namā, Madonas novada bibliotēkā, Madonas Slimnīcā.  

Skola izdevusi vairākus izdevumus – gleznu katalogu “Jānis Simsons Mūžības Ceļinieks”, 

skolas bukletu, audzēkņu darbi tiek publicēti Madonas reģiona laikrakstā “Stars”, Madonas 

pašvaldības ikgadējā kalendārā (2017. un 2018.gadā) PII “Priedīte” izdotajā grāmatā “Priedīte 

pasakās” (2018).  

Skola noorganizējusi vairākus vizuālās mākslas konkursus, kuros aicinājusi piedalīties Skolas 

audzēkņus, absolventus, kā arī Madonas novada skolu audzēkņus un Latvijas profesionālās 

ievirzes mākslas skolu audzēkņus. Noorganizēts konkurss “Zem Vidzemes debesīm” ar mērķi 

tuvāk iepazīstināt ar skolas pirmā direktora Jāņa Simsona darbiem un personību, konkursa 

ietvaros tika ilustrēti autora dzejoļi, konkursa noslēguma darbi tika izstādīti Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā Rīgā un vēlāk Madonas pilsētas slimnīcas dzemdību nodaļā. 

Skolas audzēkņi un novada skolu audzēkņi ir piedalījušies Madonas novada pašvaldības 

izsludinātajā vizuālās mākslas konkursā “Piesaki sevi mākslas pasaulē” un “Vides objektu 

izstrādes ideju konkursā”. Katrs no šiem konkursiem noslēdzies ar audzēkņu darbu izvērtējumu, 

darbu prezentēšanu, rezultātu apkopošanu un balvu pasniegšanu. 

Februāra mēnesī skolas tradīcijām pievienojies pasākums “Masku balle”, kad tiek prezentētas 

pašizgatavotas maskas. Pasākums tiek organizēts ar mērķi saliedēt komandas garu un dažāda 

vecuma audzēkņus. 

Katra gada izlaidums tiek plānots ar īpašu devīzi, ļaujot izpausties jauno mākslinieku 

personībām un talantiem. Izlaidums vienmēr ir īpašs notikums gan Skolas personālam, 

vecākiem, audzēkņiem un ģimenes locekļiem, jo atspoguļo Skolas vērtības, izaicinājumus un 

sasniegto. 

Pavasarī Skola iesaistās mākslas dienu pasākumos, kā jauna aktivitāte minama “Mazās mākslas 

dienas”, kad skolas pedagogi dalās metodiskajā pieredzē ar novada vizuālās mākslas 

skolotājiem, darbojas radošajās darbnīcās un bauda teātra izrādi Madonas kultūras namā. 

Skolas audzēkņi tiek iesaistīti Skolas plenēra aktivitātēs, gan gleznojot Madonā, gan dodoties 

izbraucienos uz Kalsnavas arborētumu, Lubāna mitrāja informācijas centru, Cesvaines pili. 

Jaunieši tiek aicināti piedalīties Madonas novada tradicionālajā glezniecības plenērā “Laisma”, 

kura organizēšanu Skolas pedagogu komanda uzņēmās ar 2018.gadu. 

Madonas kā jauniešu galvaspilsētas gadā, izveidojusies jauna tradīcija augusta sākumā aicināt 

novada jauniešus darboties Jauniešu plenērā, aicinot aktivitātē piedalīties skolas audzēkņus un 

arī absolventus. Tādejādi stiprinot piederības saites Skolai un nodrošinot zināšanu pārnesi 

kategorijā jaunietis – jaunietim. 

2018.gadā Skola iesaistījusies  Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā, kurš tiek īstenots saskaņā 

ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 

preventīvus un intervences pasākumus”, ar projekta “Pieredzēt mākslas pasaulē!” starpniecību 

iecerēts Madonas novada talantīgos jauniešus iepazīstināt ar Latvijas profesionālās mākslas 

tālākizglītības iespējām. 
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Skolas atbalstam 2014.gadā izveidota Madonas Mākslas skolas atbalsta biedrība, biedrība 

aktīvi piedalās dažādos projektu konkursos, ar projektu starpniecību realizētas daudzas radošas 

idejas un papildināta iestādes materiāli tehniskā bāze. 

Par Skolas realizētajiem projektiem, dalību konkursos un izstādēs sīkāk skatīt pielikumos 

(skatīt 6. un 7. pielikums). 

 

Stiprās puses: 

 

o Skolai ir stipras tradīcija un pieredze izstāžu, konkursu un pasākumu organizēšanā; 

o Ir pozitīva projektu īstenošanas pieredze; 

o Pedagogi ir ieinteresēti sniegt atbalstu audzēkņiem; 

o Audzēkņi un pedagogi regulāri apmeklē muzejus Latvijā, ir noorganizēts brauciens uz 

Tallinu un Tartu. 

 

Turpmākā attīstība: 

o Noorganizēt ārpusstundu pasākumu audzēkņiem kopā ar vecākiem; 

o Iesaistīties projekta “Pieredzēt mākslas pasaulē!” aktivitātēs; 

o Kopīgi veidot pozitīvu, atbalstošu, mērķtiecīgu un radošu vidi; 

o Organizēt mācību braucienu uz Lietuvu. 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Izglītojamajiem ir pieejama aktuāla informācija par īstenoto izglītības programmu, mācību 

ilgumu, apguves nosacījumiem. Skolā pie ziņojuma dēļa novietots Skolas nolikums un mācību 

programma, pie ziņojumu dēļa aplūkojams mācību plāns un stundu saraksts, tas sniedz 

informāciju par esošo Skolas darbību un programmu. 

Ir izveidots Skolas buklets, kurā iespējams saņemt tekstuālu un vizuālu informāciju par mācību 

priekšmetiem , skolas dzīvi un tradīcijām. Skolas buklets pieejams elektroniski Madonas 

novada mājas lapā www.madona.lv 

Audzēkņi tiek informēti par izglītības iespējām pēc skolas beigšanas un par prasībām, kādas ir 

nepieciešamas, lai varētu iestāties izvēlētajā mācību iestādē. Tiek rīkotas ekskursijas uz mācību 

iestādēm, aicināti jau studējošie audzēkņi uz neformālām tikšanām, lai stāstītu par tālākām 

iespējām un izaugsmi.  

Audzēkņiem un viņu vecākiem ir pieejama informācija par skolu piedāvātajām izglītības 

programmām. Audzēkņi un viņu vecāki, kuri izrādījuši interesi, savlaicīgi tiek informēti par 

izvirzītajām prasībām ar mākslu saistītajās izglītības iestādēs.  

Skolai izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas Dizaina un mākslas vidusskolām, divreiz 

Madonā pulcējot profesionālo skolu audzēkņus un pedagogus uz informatīvo dienu un modes 

skati “Dizaina balss”. Informācija par pasākumu ir dokumentēta, fotogrāfijas un video ieraksti 

apskatāmi interneta vidē. Skola sadarbībā ar mākslas un dizaina vidusskolu pedagogiem un 

audzēkņiem organizējusi izstādes Skolā, pašvaldības ēkā, kultūras namā. Skolu audzēkņi 

piedalījušies plenēros un zaļajās praksēs, iesaistījušies vairāku projektu realizācijās. Izglītības 

iestādē tiek apkopota un analizēta informācija par absolventu turpmākajām gaitām, 

absolventiem tiek sniegts atbalsts arī pēc skolas beigšanas. Pēc Skolas beigšanas iespējams  

apmeklēt mācību iestādi un turpināt attīstīt savas prasmes zīmēšanā, gleznošanā vai 

datorgrafikā. Skolotāji un skolēni turpina uzturēt pozitīvas savstarpējās attiecības arī pēc Skolas 

beigšanas, atbalsta izvēlēties nākošo profesiju, mācību iestādi, sagatavoties iestājeksāmeniem. 

Pēc skolas beigšanas absolventi tiek iesaistīti Skolas aktivitātēs – konkursos, izstādēs, radošajās 

darbnīcās gan kā dalībnieki, gan lektori, nodarbību vadītāji. Skola vairākkārtīgi nodrošinājusi 

prakses vietu un koordinējusi prakses norisi Ogres Tehnikuma audzēkņiem. 
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Stiprās puses: 

o Audzēkņu vēlme un sagatavotība turpināt mācības profesionālās mākslas vidusskolā vai 

ar kultūrizglītību saistītās augstskolās; 

o Skola darbība stimulē radošas un konkurētspējīgas personas attīstības procesus. 

 

Turpmākā attīstība: 

o Noorganizēt trešo Dizaina dienu Madonā 2020.gada februārī 

o Iesaistīt 35 novada un Skolas jauniešus projekta “Pieredzēt mākslas pasaulē!” 

aktivitātēs un iepazīstināt ar tālākizglītības iespējām Latvijā; 

o Projekta ietvaros apmeklēt Latvijas mākslas un dizaina mākslas vidusskolas Valmierā, 

Ogrē, Rēzeknē, Daugavpilī, Liepājā un Rīgā; 

o Organizēt Mazās mākslas dienas Madonā; 

o Organizēt  atvērtās durvju dienas un info dienu skolā, informēt sabiedrību par Skolas 

aktualitātēm. 

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas skolotāji izmanto dažādas mācību metodes mācību 

procesa diferenciācijai. Mācību procesā pedagogi plāno mācību uzdevumus, metodes, lai katrs 

audzēknis varētu parādīt savus talantus, stiprās puses un mākslinieciskās spējas. Mācību 

stundās audzēkņiem tiek piedāvāti dažādu grūtības pakāpju diferencēti uzdevumi, atbilstoši 

spējām un interesēm. Pedagogu darbs ir individuāls un atbalstošs. Katrs mācību uzdevums tiek 

paskaidrots gan verbāli, gan prezentācijas veidā, tiek rādīti iepriekšējo gadu piemēri, pārrunātas 

veiksmes, kļūdas, izteikti ieteikumi. Mācību procesā bieži vien izmantojamas demonstrējuma 

metodes, vērošana un salīdzināšana, iesaistoties kursabiedriem tiek nodrošinātas sarunas, 

diskusijas un pārrunas par paveikto, saņemts vērtējums no vienaudžiem un pedagogiem. Arī 

citi skolotāji neliedz savu atbalstu un pieredzi, ja rodas grūtības ar kādu darbu. Noslēguma darbā 

katrs Skolas absolvents pats var izvēlēties sava darba vadītāju, tādejādi paužot uzticību un vēlmi 

sadarboties, koleģiālas un uz empātiju balstītas attiecības palīdz sasniegt augstus rezultātus, 

attīsta vērtīgāko katrā indivīdā un virza uz attīstību sabiedrību kopumā. Pedagogi iedziļinās 

katra audzēkņa personībā, ļauj uzplaukt spilgtākajām talanta iezīmēm, palīdz saskatīt citādāko, 

atšķirīgo, māca to novērtēt, saglabāt un izkopt. Komplektā ar zināšanām, treniņu un tehniskajām 

iemaņām audzēkņi būtiski aug un jūtas arvien varošāki un piederīgi mākslas pasaulei. 

Pedagogi skaidro vecākiem mākslas procesu ilglaicīgo ietekmi, vecumposmu iezīmes, spējas 

un kvalitātes. Vērtēšanas procesā, kā galvenā vērtējuma sadaļa ir audzēkņa izaugsme, kas katrā 

mācību posmā un pakāpē izpaužas savādāk. Skola ir pārliecināta, ka vecāku loma šajos 

procesos ir neatsverama, jo audzēkņu vēlmes un intereses mainās, pieaug kritiskās domāšanas 

īpatsvars un nepieciešama liela pacietība, lai audzēkņa darbi  pietuvinātos interneta resursos 

redzētajiem. Interneta pieejamība gan palīdz, gan var nokaut vēlēšanos attīstīt personīgos 

talantus. Tāpēc Skolai ir būtiski audzēkņus virzīt pa mākslas apmācības akadēmisko ceļu un 

iepazīstināt audzēkņus ar mākslinieku personībām, dzīves stāstiem, meklējumiem, 

eksperimentiem, zaudējumiem, uzvarām un ieguvumiem. Skolas pedagogi visi ir profesionāli 

mākslinieki ar kvalifikāciju kādā konkrētā mākslas jomā, tāpēc var sniegt realitātē balstītus 

padomus un psiholoģisko atbalstu jaunajiem censoņiem dažādās dzīves situācijās. Mudināt 

nepastāties, nebaidīties, mēģināt vēlreiz, meklēt savu rokrakstu, atrast un izcelt savas 

personības spilgtākās iezīmes un talantus. Izmantot un novērtēt Skolas sniegtās iespējas, lai 

kļūtu par konkurētspējīgiem jaunajiem māksliniekiem, dizaineriem, arhitektiem u.c. profesiju 

pārstāvjiem nākotnē. 

Pedagogi un kursu audzinātāji mērķtiecīgi strādā ar audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācībās, 

lai paaugstinātu motivāciju, atklātu spējas, radītu izpratni un  interesi par veicamo uzdevumu. 

Tiek organizētas mācību ekskursijas, braucieni, apmeklētas mācību iestādes, uzņēmēji. 
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Audzēkņi tiek iesaistīti projektos un izceltas viņu labākās spējas. Skola veicina un atbalsta 

talantīgo audzēkņu dalību dažādos konkursos, izstādēs, projektos un citās aktivitātēs. 

Piedaloties konkursos tiek segti transporta izdevumi, audzēkņi ir nodrošināti ar materiāliem un 

psiholoģisko atbalstu. 

    

Stiprās puses: 

 

o Pedagogu darbs ir atbalstošs un pretimnākošs; 

o Pedagogi ir ieinteresēti sniegt atbalstu izglītojamo spējām un vajadzībām; 

o Vecāku attieksme ir pozitīva un vērsta uz sadarbību. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Pilnveidot mācību metodes, veikt mērķtiecīgu analīzi par sasniegumiem; 

o Rast jaunus risinājumus kā noturēt audzēkņu interesi un attīstīt spējas; 

o Iesaistīt vecākus un uzklausīt viņu viedokli, apkopot viedokļus  un veikt analīzi.  

 

Vērtējums: 4 (ļoti labi) 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

  

Pēdējos gados palielinās bērnu skaits ar dažādām psiholoģiska rakstura attīstības problēmām – 

nenoturīga uzmanība, grūtības koncentrēties, gausāka uztvere un tml. Šādi bērni apmeklē arī 

mūsu skolu. Māksla viņiem kļūst par savdabīgu „terapiju-treniņu”, bet Skolā nav audzēkņu ar 

speciālām vajadzībām, tāpēc nav aktualizēts jautājums par specializēta aprīkojuma iegādes 

nepieciešamību.   

Skolai izveidojusies laba sadarbība ar biedrību “Mēs saviem bērniem”, rastas iespējas biedrības 

jauniešiem ar īpašām vajadzībām iesaistīties mācību iestādes projektos un organizētajās 

radošajās darbnīcās. Jaunieši ar īpašām vajadzībām piedalījušies projektā “Ieceres 

PĀRvērtības” un tapuši darbi datortehnikās, par tēmu – rimeiks mākslā.  

2018. gadā Skola iesaistījusies projektā “Pieredzēt mākslas pasaulē!”, jeb ESF projektā 

“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

(iniciatīvas “Pumpurs” aktivitātes). Projekta ietvaros plānots motivēt jauniešus mācībām un 

attīstīt mākslinieciskās spējas un talantus. 

  

Stiprās puses: 

 

o Ir pieredze darbā ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām; 

o Skola ir atvērta radoši sadarboties ar visiem mākslas mīļotājiem un interesentiem; 

o Pašvaldība ir gatava veikt uzlabojumus Skola infrastruktūrā, ja tas būtu nepieciešams.  

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Attīstīt Skolas teritorijā esošo garāžu pārbūvi, plānā iekļaut  vides pieejamības 

jautājumus; 

o Izglītot pedagogus darbam ar jauniešiem  ar īpašām vajadzībām; 

o Izstrādāt mākslas terapijas nodarbību programmu un informēt vecākus par mākslas 

terapijas iespējām.  

 

Vērtēts aprakstoši 



33 
 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Vecāki saņem savlaicīgu informāciju par skolas aktualitātēm, izmaiņām, notiekošajiem 

pasākumiem. Vecākiem sniegtā informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Tiek rīkoti dažādi 

pasākumi – radošās darbnīcas, lai saliedētu skolas vecāku, audzēkņu un skolotāju kolektīvu. 

Par ikgadēju tradīciju kopīgai saliedēšanai ir pilsētas egles iedegšanas pasākums, kurā ir radošās 

darbnīcas, koncerts sadarbībā ar Madonas mūzikas skolu, izstādes atklāšana vai konkursa 

noslēgums un dalībnieku apbalvošana.  

Skola ar pašvaldības atbalstu veicina daudzbērnu ģimeņu bērnu mācības,  samazinot vecāku 

līdzfinansējumu 50% apmērā, kā arī trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnus atbrīvojot no 

vecāku līdzfinansējuma. Skola plāno un organizē pasākumus, sapulces  vecākiem pieņemamā 

laikā, ņemot vērā viņu izteiktās vēlmes un ieteikumus. Vecākiem, iepriekš savstarpēji 

vienojoties ar pedagogu, ir tiesības apmeklēt arī mācību stundas.  Skola ir atvērta sarunām ar 

vecākiem, sniedzot padomus un ieteikumus audzināšanas jautājumos kā arī tiek uzklausīti visi 

iebildumi, priekšlikumi, veikta to analīze un, ja nepieciešams, veikti tūlītēji pasākumi 

problēmjautājumu izskatīšanā un risināšanā. Katru mācību pusgadu tiek organizētas vecāku 

sapulces, ir izveidota vecāku padome. Vecāku sapulcēs pārrunātas Skolas aktualitātes un 

nākotnes ieceres. Vecāki Skolai sniedz individuālu atbalstu plānojot ekskursijas, vasaras 

prakses, pasākumus, piedalās Skolas apkārtnes sakopšanas darbos.   

 

Stiprās puses: 

o Vecākiem ir pieejama informācija par Skolas aktivitātēm, informācija ir regulāra un 

saprotama 

o Informācijas apmaiņai labs palīgs ir e-klase.  

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Izveidot Skolas mājas lapu; 

o Turpināt aktualizēt  vecāku iesaistīšanos iestādes darba plānošanā, vērtēšanā  un Skolas 

vecāku padomes darbā.   

 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.5.Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Izglītības iestāde var lepoties ar 40 gadu vēsturi un tradīcijām, tās tiek pastāvīgi koptas un 

pilnveidotas. Jāņa Simsona Madonas mākslas skolā ir izveidojusies labvēlīga gaisotne. 

Izglītības iestādes vadības, personāla un audzēkņu starpā valda savstarpēja cieņa, draudzīga un 

sapratnes pilna atmosfēra. Izglītojamie un darbinieki jūtas vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, 

nacionālās, reliģiskās piederības. Piederības apzināšanās tiek veidota caur ilggadīgām skolas 

tradīcijām – 1.septembra svētki, skolotāju diena, valsts svētki, ziemassvētki, mākslas dienas, 

izlaidumi, kopīgas ekskursijas un izstādes. Daudzi pedagogi un audzēkņu vecāki ir Skolas 

absolventi, tāpēc veidojas nozīmīgas, interesantas tikšanās un sadarbības iespējas starp 

vairākām paaudzēm. Skolai ir savs karogs, logo un himna, redzamā vietā novietoti Latvijas 

valsts simboli. Audzēkņiem tiek stāstīts par Skolas vēsturi, kopīgi tapuši vairāki radošie 

projekti. Izveidota animācijas filma par Madonas pilsētas vēsturi, filmiņa kuras muzikālais 

pavadījums ir  veidots ar Skolas pirmā direktora dzejas vārdiem. Skolas vēsture aktualizēta 

2015.gadā, atzīmējot skolas jubileju, kad pasākuma organizēšanā iesaistījās visi pedagogi, 

daudzi vecāko kursu audzēkņu un absolventi.  Jubilejas gadā Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzejā tika izveidota audzēkņu noslēguma darbu izstāde, pulcēja Skolas bijušos 

pedagogus, absolventus un darbiniekus, vienojot atmiņās un gandarījumā par ieguldīto iestādes 

attīstībā. 



34 
 

Stiprās puses: 

 

o Pedagogu, audzēkņu, sabiedrības cieņpilnā attieksme, ieinteresētība attīstības procesos. 

o Pašvaldības un uzņēmēju atbalsts; 

o Tradīcijas un ēkas vēsturiskā aura. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Ieplānot mācību procesā saliedēšanas pasākumus, atbalstīt jaunos skolotājus. 

o Mācīt visiem Skolas audzēkņiem himnu, pilnveidot logo un atjaunot karoga dizainu; 

o Kopt Skolas apkārtni, veidot interesantus objektus Skolas teritorijā; 

o Veidot audzēkņiem un mācību procesam draudzīgu un mūsdienīgu Skolas vidi.  

 

Vērtējums 4 (ļoti labi) 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

Skolas ēka celta 1926.gadā un ir viena vecuma ar  Madonas pilsētu. Skolas ēkas skaistā 

arhitektonika veido savdabīgu, estētisku un radošu vidi.    

Skolā ir profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās telpas un 

materiāltehniskie resursi.  Skolas telpu, kabinetu skaits atbilst realizējamo izglītības programmu 

stundu, praktisko nodarbību prasībām. Skolā ir 9 (deviņas) mācību telpas, viena palīgtelpa 

rekvizītiem (materiālu uzglabāšanai), skolotāju istaba, bibliotēka un darbu krātuvei izveidots 

speciāls skapis 2.stāva koridorā. Skolas veidotava ir aprīkota ar atsevišķu ieeju no pagalma 

puses. Sanitārhigiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra, uzkopšana u.tml.) izglītības 

iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Mācību iestāde pieejamā finansējuma 

iespējās katru gadu veic telpu kosmētisko remontu. No 2012.gada līdz šim brīdim pārsvarā 

izremontētas visas mācību telpas, notikusi Skolas jumta nomaiņa, līdz ar to sakārtojot siltuma 

noplūdes problēmas, iestādē palicis daudz siltāk. Izglītības iestādes telpas ir tīras un kārtīgas, 

estētiski noformētas. Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības lēmumu, SIA ”Media 

Control” izstrādājusi  atbilstošas instruktāžas un rīcības plānu audzēkņu un darbinieku drošības 

nodrošinājumam un rīcībai ekstremālos gadījumos.  Bet pieaugot skolēnu skaitam skolā, pieaug 

arī telpu noslogotības riski gan audzēkņu izvietošanai, gan darba un metodisko materiālu 

uzglabāšanai, tāpēc aktuāls kļuvis jautājums par papildus telpu izveidi. 

Par skolas teritorijas tīrību un sakoptību rūpējas apkalpojošais personāls – Madonas pilsētas 

uzturēšanas dienesta koordinēts sētnieks, Skolas  apkopēja  un  saimniecības pārzinis, kuru 

darbu  vada un kontrolē skolas direktors.  

Izglītības iestāde atrodas starp divām Madonas pilsētas vispārizglītojošajām skolām, Skolas 

audzēkņiem pārvietošanās ir ļoti ērta un nav laikietilpīga. Apkārtnē ceļu satiksme ir organizēta 

un izglītojamie var justies droši. Pedagogi mācību nodarbībās izmanto drošus, dabai draudzīgus 

materiālus, vērš uzmanību uz resursu taupību un atkārtotu izmantošanu. Izmanto otrreizējai 

pārstrādei papīru, mālu u.c. materiālus. Mācību programmas ietvaros un arī nereti noslēguma 

darbu izstrādē tiek izmantotas reciklētās mākslas idejas un metodes.   
 

Stiprās puses: 

 

o Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi; 

o Skola ir ieinteresēta veikt izmaiņas un meklē risinājumus;  

o Skolas vide ir estētiska un apkārtne tīra un sakopta; 

o Pedagogi, audzēkņi iesaistās sakopšanas talkās. 
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Turpmākā attīstība: 

o Uzlabot vides pieejamības risinājumus un funkcionālos risinājumus; 

o Iegādāties funkcionālus gleznošanas un zīmēšanas molbertus; 

o Iesaistīt vecākus vairāk iesaistīties apkārtnes uzkopšanas talkās; 

o Turpināt apkārtnes sakopšanas un apzaļumošanas darbus; 

o Uzsākt Skolas teritorijā esošo garāžu pārbūvi par mācību telpām. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.6.Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Skolai ir normatīvos dokumentos noteiktā kārtībā apstiprināts budžets. Skolas finansēšana 

notiek no valsts un Madonas novada pašvaldības budžeta, kas tiek izmantots iestādes 

uzturēšanai, izglītības programmu realizēšanas nodrošināšanai, materiālās un tehniskās bāzes 

uzlabošanai, darbinieku atalgojumam un sociālās apdrošināšanas iemaksām. Plānojot budžetu, 

pedagogi katru gadu tiek aicināti iesniegt sarakstus ar mācību procesa nodrošināšanai 

nepieciešamo mācību/tehnisko līdzekļu, literatūras un mācību grāmatu, informācijas 

tehnoloģiju iegādi u.c. Skola ir nodrošināta ar materiāltehniskajiem līdzekļiem izglītības 

programmu realizācijai – pēdējo gadu laikā izveidota datorklase, kas aprīkota ar nepieciešamo 

datortehniku, datoriem, interaktīvo tāfeli, grafiskajām planšetēm, interneta pieslēgumu. Mācību 

telpās uzstādīti projektori, TV, keramikas apdedzināšanas krāsns, lielformāta printeris. Skolā 

pieejami A4 un A3 skeneri, kopējamā iekārta un krāsu printeris. 

Skolā ir noteikta kārtība materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanai un uzglabāšanai. 

Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanai. Notiek regulāra 

materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. Skolas telpu labiekārtošana tiek 

mērķtiecīgi plānota. Skola regulāri piedalās Valsts Kultūrkapitāla izsludinātajā projektu 

konkursā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu”, ar 

projektu atbalstu piesaistīti finansiāli līdzekļi dažādu mācību līdzekļu iegādei. Materiāli 

tehniskā bāze uzlabota, arī ar vietējo uzņēmēju un pašvaldības finansiālu atbalstu. Skolas 

grāmatu krātuvē ir pieejamas izglītības iestādes specifikai atbilstošas mākslas grāmatas. 

Bibliotēkas fondi regulāri tiek pārskatīti un papildināti ar izglītības programmu apguvei 

atbilstošām jaunākajām grāmatām. Mācību līdzekļi un palīglīdzekļi ir sadalīti pa mācību telpām 

atbilstoši mācību specifikai. 

  

Stiprās puses: 

 

o Skola nodrošina audzēkņus ar mācību telpām, datorklasi, interneta pieslēgumu, iespēju 

darbus izstrādāt datorprogrammās, izdrukāt papīra formātā; 

o Tehniskais aprīkojums ir darba kārtībā un ir iespējas katru gadu tā skaitu palielināt. 

o Skolai ir plaša un vērtīga grāmatu krātuve; 

 

Turpmākā attīstība: 

o Turpināt piesaistīt projektu finansējumu un papildināt datorklases aprīkojumu; 

o Nodrošināt ar portatīvo datoru katru mācību kabinetu; 

o Iegādāties keramikas virpu; 

o Pilnveidot grāmatu krātuvē pārskatāmu sistēmu; 

o Pilnveidot metodiskās krātuves  uzglabāšanas sistēmu; 

o Iegādāties jaunus molbertus gleznošanai; 

o Pilnveidot darbu eksponēšanas sistēmu Skolā. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 
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4.6.2. Personālresursi 

Skolā ir nokomplektēts viss izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais personāls: 

priekšmetu skolotāji un atbalsta personāls. Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un 

atbildība ir noteiktas darbinieku darba pienākumos un amata aprakstos. Skolā strādā 11 

pedagogi, ar profesionālo maģistra grādu mākslā  3 pedagogi, profesionālo bakalaura grādu 

mākslā 3 pedagogi, augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību 3 pedagogi, augstāko 

profesionālo izglītību 1 pedagogs. Pedagogi  regulāri iesaistās tālākizglītības procesos un 3 

pedagogi paralēli darbam apgūst profesionālo maģistra grādu profesionālajā izglītībā (skatīt 

3.tabulu). 

2018.gadā 5 (pieci) Skolas pedagogi atkārtoti izgājuši pedagogu kvalitātes novērtēšanas 

procesu un saņēmuši otro profesionālā novērtējuma kvalitātes pakāpi. 

Skolotāji piedalās dažādos ar pedagoģisko darbu saistītos pasākumos, iesaistās radošās 

aktivitātēs skolā, ārpus skolas, līdzdarbojas vietējā un valsts mēroga projektos. Izstrādā 

metodiskos materiālus. Iesaistās dažādos projektos, kursos gan kā klausītāji, gan kā nodarbību 

vadītāji. Izglītības iestādes vadība seko līdzi pedagogu profesionālajai pilnveidei, nodrošina 

informāciju par pieejamajiem kursiem un regulāri aktualizē izveidoto pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides plānu. Skola atbalsta un stimulē pedagogu pieteikšanos aktivitātēs, kas 

pilnveido pedagogu prasmes un paplašina redzesloku. 2018.gadā tapis ELFLA (Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai)sadarbības projekts “4x māksla”, kurā kopā ar Saldus, 

Engures, Lubānas, Ērgļu, Cesvaines, Varakļānu, Ludzas. Engures Mākslas skolas audzēkņiem 

un pedagogiem Skolas pedagogi un audzēkņi piedalījušies dažādās izglītojošās un radošās 

aktivitātēs. Iegūtās zināšanas, pieredzi, jaunas idejas pedagogi izmato, dalās redzētajā ar 

kolēģiem un ievieš mācību procesā. Skolas vadība plāno un iespēju robežās atbalsta ideju 

pārnesi realitātē. 

 

Stiprās puses: 

 

o Kvalificēti,  radoši un enerģiski pedagogi; 

o Kvalificēti, atsaucīgi tehniskie darbinieki; 

o Pedagogi un tehniskie darbinieki ir ieinteresēti tālākizglītībā. 

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Motivēt pedagogus piedalīties  projektos, citu Skolu piedāvātajās aktivitātēs; 

o Paplašināt redzesloku un apmeklēt tālāk izglītības kursus; 

o Aktīvāk iesaistīties novada mākslas dzīvē, noorganizēt pedagogu darbu izstādi. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 

4.7.Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolas darbības pamatvirziens, mērķi un uzdevumi ir noteikti Skolas nolikumā (skatīt 10.lpp).  

 

Pašvērtēšana: 

 

Skolas pašvērtēšanas sistēma ir plānota un skaidri strukturēta. Vērtēšanā tiek izmantota visa 

iestādē pieejamā dokumentācija, kā arī izmantotas daudzveidīgas metodes: anketēšana, 

vērošana, sarunas, dokumentu izpēte, analīze, e-klases materiāli, iepriekšējo gadu pašvērtējuma 

ziņojumi, sekmju lapas, sasniegumu apkopojumi Ikdienā vērtēšana notiek ikmēneša apspriedēs, 

apspriedēs pie vadības, pedagoģiskās un metodiskās padomes sēdēs, darbinieku sapulcēs. 
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Iestādē katram mācību gadam tiek noteiktas prioritātes un izveidots pasākumu plāns. Iestādes 

vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, izvirza prasības un analizē rezultātus, plāno tālāko 

virzību. Darba plāns 2xgadā tiek apspriests un aktualizēts, pārrunāts paveiktais.  

Iestādē ir izveidota pašvērtēšanas sistēma, vadoties pēc kuras Pedagogi sniedz informāciju par 

papildus pedagoģisko darbu, atskaites par paveikto, par rezultātiem mācību darbā un 

sasniegumiem konkursos.  

Pašvērtēšanas procesā ir iesaistīti visi skolas darbinieki, ir izveidotas anketas tehnisko 

darbinieku, pedagogu, vecāku un audzēkņu anketēšanai, iesniegtie dati tiek apkopoti un 

apspriesti Pedagoģiskās padomes sēdēs. Administrācija vērtēšanā iegūto informāciju izmanto, 

lai apzinātu iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos uzlabojumus, iepazīstina ar 

rezultātiem Iestādes padomi, vecākus, izglītojamos. 

Skolas vadītājs ir pieejams un sniedz izsmeļošu informāciju par interesējošajiem jautājumiem, 

plāno attīstību un iesaista plānošanā iestādes darbiniekus. 

Vērtēšanas process dod pozitīvus rezultātus, motivē darba pilnveidei. Iestādē ir labvēlīga 

sadarbības vide, kas sekmē visu izglītības procesā iesaistīto pušu līdzdalību vērtēšanā. 

Skolas dibinātājs, pedagogi, vecāki, audzēkņi regulāri tiek informēti ar iestādes plānoto 

attīstību, attīstības gaitu, vai veiktajām korekcijām. Par Skolas iecerēm ir informēta Madonas 

novada pašvaldība, domes deputāti. Ir izveidota un nodemonstrēta prezentācija par 

nepieciešamajiem uzlabojumiem. Katru gadu Madonas novada pašvaldības deputāti un 

pašvaldības izglītības nodaļas speciālisti apseko iestādi un aplūko paveikto klātienē. Pilsētas 

pārvaldnieks regulāri ir lietas kursā par iestādes aktualitātēm, tiekoties vadības sapulcēs vai 

individuāli. Regulāri notiek ārējā vērtēšana, ko nodrošina kontrolējošās institūcijas, pārbaudes 

ir konstruktīvas, kvalitatīvas un vērstas uz attīstību un sadarbību. 

Pašvērtējums ir objektīvs un pamatots, tā gaitā konstatētie nepieciešamie uzlabojumi palīdz 

plānot turpmāko darbu un attīstību. Pašvērtējuma ziņojums interesentiem pieejams  Madonas 

novada mājas lapā un pie iestādes administrācijas. 

 

Attīstības plānošana:  

 

Skolai ir izstrādāts attīstības plāns 2017./2018. – 2020./2021.mācību gadam. Plāns izveidots 

balstoties uz iepriekšējā perioda attīstības plāna izpildi un jaunajām vajadzībām, par kurām tiek 

regulāri spriests Pedagoģiskās un metodiskās padomes sēdēs.  

Reizi gadā ar attīstības plāna realizācijas gaitu tiek iepazīstināti iestādes darbinieki. Attīstības 

plāna izveidei tiek ņemti vērā visi ierosinājumi, pedagogi regulāri tiek aicināti izteikt viedokli 

un iesniegt nepieciešamo materiālu sarakstu. Kā viens no lielākajiem Skolas mērķiem izvirzīts 

– telpu paplašināšanas jautājums, kurš veiksmīgi uzsākts risināt sadarbojoties ar Madonas 

novada pašvaldības speciālistiem. 

 

Stiprās puses: 

 

o Skola  regulāri analizē, plāno un attīstās; 

o Pedagogi analizē savu darbu; 

o Skola sadarbojas ar kontrolējošām iestādēm un akceptē ieteikumus. 

 

 

Turpmākā attīstība: 

  

o Izveidot SVID analīzi; 

o Iesaistīt pedagogus Skolas attīstības plānošanā; 

o Pilnveidot atskaišu analīzes sistēmu un atgriezeniskās saites sniegšanas formas. 

 

Vērtējums: 3 (labi) 
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4.7.2. Izglītības iestāde vadības darbs un personāla pārvaldība 

Iestādē ir darbību reglamentējošie dokumenti, kas atbilst normatīvo aktu prasībām. Dokumenti 

atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, ir sakārtoti atbilstoši lietu 

nomenklatūrai. Skolai ir nolikums  apstiprināts ar  Madonas novada pašvaldības Domes 

10.09.2014. lēmumu Nr.509 (protokols Nr.18.,2.p.). Nolikums ir novietots pedagogiem un 

audzēkņiem redzamā vietā.  

Kolektīvs tiek informēts par spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem dokumentiem un 

izmaiņām tajos. Iestādē ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, izstrādāti personāla amatu 

apraksti, kas tiek aktualizēti atbilstoši izmaiņām ārējos vai iekšējos normatīvajos aktos vai 

likumdošanā.  

Izglītības iestādē mācību un audzināšanas darbu organizē direktors, ņemot vērā pedagogu un 

darbinieku ieteikumus, lūgumus un prasības. Iestādes vadība  aicina  izglītojamos un personālu 

ievērot vispārcilvēciskās un demokrātijas vērtības, tajā skaitā lojalitāti Latvijas Republikai un 

Satversmei. Iestādes vadība plāno, organizē un vada darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to 

izpildi. 

Iestādē notiek: 

 

o Informatīvās pedagogu un darbinieku sapulces; 

o Metodisko komisiju darba grupu vadības sapulces; 

o Metodisko darba grupu locekļu apspriedes, 

o Pedagoģiskās padomes sēdes; 

 

Reizi nedēļā pedagogi un darbinieki tiek aicināti apspriest skolas aktivitātes, pasākuma plānu, 

plānot aktivitātes un atbildības jomas. Katru otro nedēļu (vai pēc nepieciešamības biežāk) 

pedagogi pulcējas metodiskajās darba grupās apspriež konkursu nolikumus, prognozē 

sasniedzamos rezultātus, dalās pieredzē, apkopo materiālus, vērtē darbus, analizē paveikto). 

Metodiskās padomes, jeb metodisko komisiju darba grupu vadības sapulces notiek divas reize 

gadā, kad tiek apkopots paveiktais, pedagogi dalās metodiskajā pieredzē, pārrunā jaunākās 

tendences, aktualitātes un veic plānošanu nākošajam darba periodam. 1.mācību pusgadā tiek 

sasauktas divas pedagoģiskās padomes sēdes, 2.mācību pusgadā pedagogi pucējas četras reizes, 

lai apriestu jautājumus pedagoģiskās padomes sēdē. Mācību un ārpusklases pasākumu darba 

plānu veido direktors saskaņojot ar metodisko darba grupu vadītājiem. Kursu audzinātāji 

informāciju nodod tālāk audzēkņiem un vecākiem. Vadība regulāri iesaistās padomes sapulcēs 

un nodrošina informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Lēmumi tiek 

dokumentēti, informācija tiek saņemta mutiski, rakstiski (izdrukas veidā), elektroniski (e-pasta 

vēstules formā), vai pieejama iestādes lietu nomenklatūrā. Katra mācību gada noslēgumā un 

sākumā (vai biežāk pēc nepieciešamības) notiek individuālas pārrunas par paveikto, par 

audzēkņu ieinteresētību, nodarbību apmeklētību. Iestādes darbinieki var pārrunāt problēmas ar 

vadību, tāpēc tās tiek risinātas savlaicīgi un iedziļinoties katrā konkrētajā situācijā meklēti 

atbilstošākie risinājumi. Skolā notiek stundu vērošana, iestādes vadība un pedagogs pēc 

nodarbības pārrunā problēmsituācijas, nepieciešamos uzlabojumus, vajadzības, ierosinājumi 

tiek ņemti vērā, risināti vai iekļauti attīstības plānā. Vadība  atbalsta visu jauno, ir orientēta uz 

konstruktīvu attīstību, atbalsta un motivē darbinieku centienus tālāk izglītoties, uzlabot darba 

kvalitāti, meklē talantus izglītojamo vidū, atbalsta dalību konkursos, motivē turpināt mācības 

mākslas nozarēs augstākā līmenī, nodrošina apstākļus talantu izkopšanai un konkurētspējas 

pilnveidei. Vadība sadarbojas ar vecākiem un sabiedrību, rūpējas par iestādes tēla veidošanu un 

prestižu, popularizē Skolas vēsturi, tradīcijas,  aktīvi iesaistās   kultūras dzīves veidošanā, 

rūpējas par turpmāko Skolas teritorijas  sakopšanu un apzaļumošanu, sadarbojas ar Madonas 

novada pašvaldību, Latvijas profesionālās mākslas vidusskolām un ievirzes mākslas skolām, 

vietējām skolām, uzņēmējiem, sabiedrību kopumā. 

Vadība ir ieinteresēta Skolas attīstībā, iegulda  laiku un enerģiju, lai Skola veidotos par radošu, 

inovatīvu un vietējai sabiedrībai saistoši, noderīgu un nepieciešamu mācību iestādi. Iestāde ir 
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atvērta jaunām idejām, lai pēc iespējas labāk nodrošinātu konkurētspējīgu jauno mākslinieku 

izglītošanu un kompetentu pedagogu izaugsmi. 

Iestādes darbiniekiem ir noteikts darba laiks, vadība ir pieejama individuālajām sarunām 

noteiktos pieņemšanas laikos, taču vienmēr piemērojas izglītojamo un vecāku tikšanās 

vajadzībām. 

  

Stiprās puses: 

 

o Vadības darbs ir vērsts uz izaugsmi; 

o Normatīvie dokumenti ir izstrādāti un pieejami; 

o Darbinieki zina savus pienākumus, akceptē un ievēro tos; 

o Pedagoģiskais un metodiskais darbs tiek organizēts un tiek veikts; 

o Ieguldīts darbs iestādes tēla un atpazīstamības veicināšanā, tradīciju aktualizēšanā un 

saglabāšanā.  

 

Turpmākā attīstība: 

 

o Aktualizēt iestādes normatīvos dokumentus, vēlreiz pārrunāt ar darbiniekiem 

(uzsvaru liekot uz jaunajiem pedagogiem); 

o Aktualizēt metodisko un pedagoģisko komisiju darbu, aktualizēt darba pienākumu 

aprakstus un darba plānus,  

o Pilnveidot anketēšanas struktūru; 

o Apkopot Skolas absolventu noslēguma darbu attēlus un aprakstus. 

  

Vērtējums: 3 (labi) 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Izglītības iestāde sadarbojas ar valsts un pašvaldības institūcijām. Skolas dibinātājs ir Madonas 

novada pašvaldība. Ar Madonas novada pašvaldību un tās struktūrvienībām ir izveidojusies 

laba sadarbība. Cieša sadarbība izveidojusies ar  Madonas novada pašvaldības izglītības nodaļu, 

kultūras nodaļu, uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļu, attīstības nodaļu, pilsētas uzturēšanas 

dienestu un pilsētas ainavu arhitekti.  

Skolā mācās pilsētas un pagastu skolu audzēkņi, tāpēc sadarbība izveidojusies ar novada 

mācību iestādēm. Regulāri sadarbības partneri dažādos jautājumos par tālākizglītību, 
konkursiem, apbalvojumiem ir Latvijas Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras 

centrs. Vērtīga sadarbība notiek ar kontrolējošām institūcijām: Izglītības Kvalitātes valsts 

dienestu, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu VUGD un Veselības inspekciju. Skola 

regulāri apmeklē Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeju, piedalās un organizē izstādes 

muzeja telpās. Kopīgi pasākumi tiek organizēti un nostiprinātas sadarbības saites ar Jāņa 

Norviļa Madonas mūzikas skolu, Madonas Bērnu un jauniešu centru. Skolas pedagogi un 

audzēkņi regulāri apmeklē atvērtās durvju dienas Latvijas Mākslas akadēmijā, brauc pieredzes 

apmaiņas braucienos uz Latvijas profesionālās mākslas vidusskolām, ievirzes mākslas skolām. 

Kā sadarbības partneris minama Latvijas Nacionālā bibliotēka, kur tikuši izstādīti audzēkņu 

darbi. Iestādes atbalstam 2014.gadā izveidota Madonas Mākslas skolas atbalsta biedrība, 

īstenoti vairāki projekti, aktivitātēs iesaistīti skolas pedagogi, audzēkņi, absolventi un citi 

interesenti, par īstenotajiem projektiem vairāk informācijas: (skatīt 7. pielikumu).  

Realizēti infrastruktūras pilnveides projekti: 

o Nomainīts ēkas jumta segums     

https://www.youtube.com/watch?v=_QkYAvG4Lwk 

o Ēkas telpu renovācija un atjaunošana; 

o Elektroinstalāciju nomaiņa; 

https://www.youtube.com/watch?v=_QkYAvG4Lwk
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o Teritorijā esošā žoga demontāža, atbalsta sienas izveide, teritorijas apzaļumošana. 

Materiāltehniskās bāzes iegādes projekti: 

o Iekārtota datorklase; 

o Keramikas krāsns iegāde.   

Iniciatīvu projekti mākslā: 

o “Madonas mākslas skolai -40” 

https://www.youtube.com/watch?v=-Cfyrc5TgPg 

o Kataloga “Jānis Simsons. Mūžības ceļinieks” izdošana, kataloga atvēršanas svētki 

https://www.youtube.com/watch?v=Raq12Th8jtY 

o “Māksla un tehnoloģijas uzņēmējdarbības attīstībai” un “Jaunas prasmes – jauniem 

panākumiem” (datorprogrammu apgūšana, Animācijas pamatprincipi) 

o “Dizaina diena Madonā 2015” https://www.youtube.com/watch?v=MvFLqX6n6L4 

https://www.youtube.com/watch?v=GIC57R1PN1U 

o https://www.youtube.com/watch?v=MvFLqX6n6L4 

o “Dizaina Balss”( Latvijas profesionālo mākslas vidusskolu mācību programmu 

prezentācijas un modes skate); 

https://www.youtube.com/watch?v=2fhNy8VAx74 

o “Pirksti” (Skolas bukleta izdošana un video filmēšana par Skolas vēsturi); 

- 1.daļa https://www.youtube.com/watch?v=N9oAUpDR8O8 

- 2.daļa https://www.youtube.com/watch?v=RP9xxQATJvE 

- 3.daļa https://www.youtube.com/watch?v=ii3YEbD_ayY 

- 4.daļa https://www.youtube.com/watch?v=HbzUGl0Z9ZA 

o “Dizaina plenērs “Ieceres Pār_vērtības”( Madonas novada uzņēmēju darbības izpēte, 

tikšanās ar Latvijas dizaineriem, modes māksliniekiem un modes tērpu kolekcijas 

izveide, dalība Madonas pašvaldības organizētajā uzņēmēju parādē); 

o “Gaismas ilustrācija. Zem Vidzemes debesīm.” (zīmējumu konkurss Vidzemes skolu 

audzēkņiem, animācijas pamatprincipi, skolas pirmā direktora darbu un personības 

popularizēšana) video materiāls aplūkojams šeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=qHlfeTqudYg 

o “Grafiskā intuīcija” jaunas prasmes darbā ar datoru.” (Datorgrafikas apmācības 

pedagogiem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, izstādes “Rimeiks” izveide) 

https://www.youtube.com/watch?v=KjSb1OwTlh4 

o Animācijas filmu izveide: 

-“Kusas lāde” https://vimeo.com/101556494 

-“Gaismas Aicinājums” https://www.youtube.com/watch?v=A-AIw6DBC4k 

- “Kikerigū Madonā” https://www.youtube.com/watch?v=bE7G-EwmF-w 

o “Pieredzēt mākslas pasaulē!”(ar mērķi mazināt talantīgo audzēkņu priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus)”; 

o Plenērs “Laisma”; 

o https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ExZOrp2qr9c 

o Jauniešu plenērs Madonā – 2018  https://www.youtube.com/watch?v=B30oQEqvJmw 

o Izstāde Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā “100 Krēsli Madonā” 

https://www.youtube.com/watch?v=qUyV6XBI5es 

Radošo darbu konkurss “Piesaki sevi mākslas pasaulē”. 

Sadarbības projekti: 
o Izstāde “Jānis Simsons gleznas” ( Madonas kino teātrī, Cesvaines pilī); 

o Audzēkņu ilustrācijas  PII “Priedīte” izdotajā grāmatā “Priedīte pasakās” (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=F5Apjpz2OkY&feature=share 

o Pašvaldības kalendārs ar audzēkņu darbiem 2017. un 2018.gadā; 

o Ideju konkurss “Madonas vides objektu   ideju konkurss” 

https://www.youtube.com/watch?v=BDKEMlzgrLY 

https://www.youtube.com/watch?v=HAMR8NCfUQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=-Cfyrc5TgPg
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https://www.youtube.com/watch?v=2fhNy8VAx74
https://www.youtube.com/watch?v=N9oAUpDR8O8
https://www.youtube.com/watch?v=RP9xxQATJvE
https://www.youtube.com/watch?v=ii3YEbD_ayY
https://www.youtube.com/watch?v=HbzUGl0Z9ZA
https://www.youtube.com/watch?v=qHlfeTqudYg
https://vimeo.com/101556494?fbclid=IwAR2rN5rp3aWWFdfB9UX4nf_WeY8yhpRDuAdJdfbAvq-xwfTwuMHTIBWPdOc
https://www.youtube.com/watch?v=A-AIw6DBC4k
https://www.youtube.com/watch?v=bE7G-EwmF-w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ExZOrp2qr9c
https://www.youtube.com/watch?v=B30oQEqvJmw
https://www.youtube.com/watch?v=qUyV6XBI5es
https://www.youtube.com/watch?v=F5Apjpz2OkY&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=BDKEMlzgrLY
https://www.youtube.com/watch?v=HAMR8NCfUQ0
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https://www.youtube.com/watch?v=BR7Rrm5PrjE 

https://www.youtube.com/watch?v=w_Cx0MveO3A 

o Vizuālās mākslas konkurss “Izzinot pagātni, izprotu nākotni!”, sadarbībā ar Meirānu 

pamatskolu un Madonas Bērnu un jauniešu centru; 

o Sadarbība ar Madonas novada pašvaldības Tūrisma nodaļu 

 https://www.youtube.com/watch?v=h__fnpYzcSA 

o “4xMāksla” sadarbībā ar LAD, Madonas novada fondu un Latvijas mākslas skolām 

īstenots radošo aktivitāšu kopums. 

https://www.youtube.com/watch?v=-v1Sj48bk3M 

o Izstāde “Skolas noslēguma darbi” Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs 

https://www.youtube.com/watch?v=rEo0ZFqco0g 

o Latvijas profesionālās ievirzes mākslā mācību iestāžu pedagogu seminārs Madonā 

2017. gads, sadarbībā ar LNKIC 

https://www.youtube.com/watch?v=tESZBdpg5bA 

o Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolas audzēkņu Valsts konkursa darbu izstāde 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā. 

o “Mazās mākslas dienas Madonā”, sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolu, foto: 

http://www.madona.lv/lat/?ct=galerija&fu=e&id=265&fbclid=IwAR1Mu7E-

w7dv_YFMq99QHdJwZTgUwgPVuWqtAxtPOVlHcgCNwXHJeOaKiKA#lightbox[a

]/1/ 

            https://www.youtube.com/watch?v=dyRA0Y3C7fM 

Skolas vadība rūpējas par iestādes pozitīvo tēlu, regulāri informē sabiedrību par iestādes 

darbību, pedagogu un audzēkņu sasniegumiem. Informācija par pasākumiem un sasniegumiem 

tiek atspoguļota Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Par skolas 

aktivitātēm tiek sniegta informācija novada laikrakstā “Stars” un “Madonas vēstnesis”, kā arī 

izveidotas informatīvas lapas sociālajos tīklos https://www.facebook.com/madona.lv/. 

Video materiāls par Skolas darbu un sasniegumiem aplūkojams šeit: 

https://www.youtube.com/watch?v=hcTlwVoOKQs 

Pedagogu metodiskais darbs un skolas aktuālākie pasākumi un sasniegumi publicēti laikrakstā 

“Izglītība un Kultūra”, plašākai sabiedrībai internetvidē pieejami video materiāli par Skolas 

aktualitātēm:  

https://www.youtube.com/watch?v=_QkYAvG4Lwk 

 

Stiprās puses: 

 

o Iestādei ir rezultatīva sadarbība ar Madonas novada pašvaldības struktūrvienībām, kas 

nodrošina finansiālos resursus un atbalstu  skolas attīstībai; 

o Iestāde ir atvērta sadarbībai ar valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām; 

o Pieredze pasākumu organizēšanā un projektu vadībā; 

o Pozitīva attieksme un mikroklimats iestādē. 

 

Turpmākā attīstība: 

o Turpināt sadarbību ar dažādām iestādēm; 

o Mudināt Skolas darbiniekus piedalīties projektos, to starpā starptautiskos projektos, 

noorganizēt izstādi, vai pasākumu sadarbībā ar ārvalstu partneriem. 

 

o Turpināt sadarboties ar Madonas novada uzņēmējiem, iestādēm, izstrādāt noslēguma 

darbus sadarbībā ar novada uzņēmējiem; 

o Noorganizēt Skolas zaļo praksi – plenēru ārpus Madonas pilsētas, veicināt šo tradīciju; 

o Rast sadarbības partnerus izglītības iestādēs ārzemēs, rast iespēju braukt pieredzes 

apmaiņas braucienā, uz kādu no Eiropas kultūrvēsturiskajiem centriem, pilsētām. 

https://www.youtube.com/watch?v=BR7Rrm5PrjE
https://www.youtube.com/watch?v=w_Cx0MveO3A
https://www.youtube.com/watch?v=w_Cx0MveO3A
https://www.youtube.com/watch?v=h__fnpYzcSA
https://www.youtube.com/watch?v=-v1Sj48bk3M
https://www.youtube.com/watch?v=rEo0ZFqco0g
https://www.youtube.com/watch?v=tESZBdpg5bA
https://www.youtube.com/watch?v=dyRA0Y3C7fM
http://www.madona.lv/
https://www.facebook.com/madona.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=_QkYAvG4Lwk
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Vērtējums: 4 (ļoti labi)  

4.8.Izglītības iestādes darbības pašvērtējuma kopsavilkuma tabula 

 

8.tabula: Skolas darbības pašvērtējuma kopsavilkums 

Kvalitātes rādītāji 

 

Vērtējums Vērtējuma 

līmenis 

1. Mācību saturs 

1.1. Iestādes īstenotās programmas 3 labi 

2. Mācīšana un mācīšanās 

2.1. Mācīšanas kvalitāte 3 labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte 3 labi 

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3 labi 

3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā vērtēts aprakstoši 

 

3.2. Izglītojamo sasniegumi reģionālajos, valsts un 
starptautiskajos konkursos 

vērtēts aprakstoši 

3.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 3 labi 

4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts 3 labi 

4.9.Izglītojamo drošības garantēšana  

(drošība un darba aizsardzība) 

3 labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā 4 ļoti labi 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 4 ļoti labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 3 labi 

4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām  vērtēts aprakstoši  

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 3 labi 

5. Izglītības iestādes vide 

5.1. Mikroklimats 4 ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 3 labi 

6. Izglītības iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāli tehniskie resursi 3 labi 

6.2. Personālresursi 3 labi 

7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošinājums 

 

7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

3 labi 

7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

3 labi 

7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijā 4 Ļoti labi 
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5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais) 

 

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola ir viena no vecākajām bērnu mākslas skolām Latvijā, 

vērā ņemamā pieredze un  talantīgie absolventi, ir iestādes lielākais lepnums un atbildība.   

Skola šo gadu laikā ir galvenokārt strādājusi, lai paplašinātu un dažādotu mācību piedāvājumu, 

aktualizējot skolas programmas saturu, kā arī izveidojusi iespējas mācīties mazākajiem, kā arī 

jauniešiem un pieaugušajiem.  

Jau vairākus gadus Skolā darbojas sagatavošanas grupa bērniem līdz 8.gadiem un jauniešu 

grupa.  

Jauniešu studijā iespējams mācīties ar un bez priekšzināšanām, iespējams sagatavoties 

nākošajam mācību posmam, sagatavoties iestājeksāmeniem Latvijas mākslas vidusskolās, 

augstskolās.  

Skola veiksmīgi iekļaujas Madonas pilsētas un novada kultūras dzīvē, kā arī ir aktīva un 

iniciatīvas bagāta papildināt to ar jaunām idejām. 

Turpinās sadarbība ar dažādām iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un Latvijas kultūras un 

mākslas cilvēkiem. 

Skola Madonā divkārši aicinājusi pulcēties Latvijas Mākslas un dizaina vidusskolu audzēkņus 

un pedagogus, dizaina diena un modes skate atstājusi iedvesmojošas pēdas Madonas puses 

jauniešos, pasākums viņus pamudinājis mācīties mākslu un dizainu arī tālāk.  

Madonā pulcējušies  Latvijas  profesionālās ievirzes skolu pedagogi, atklājot iespaidīgu un 

kvalitatīvu izstādi Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā un noslēdzot Valsts konkursa 

2017.gadu.   

Skola aktīvi iesaistās dažādos projektos, iestādes atbalstam nodibināta Madonas Mākslas skolas 

atbalsta biedrība, rit veiksmīga sadarbība un projektu realizācija. Piesaistīti finanšu līdzekļi 

materiāltehniskās bāzes pilnveidei, dažādām aktivitātēm, materiāliem, braucieniem un izstāžu 

apmeklējumiem.  

Skola ir priecīga savā saimē uzņemt Madonas apkaimes skolu bērnus un jauniešus, kā arī 

pilsētas viesus, šim mērķim izveidota programma ar radošu darbošanos “Madonas gailis”.  

Esam priecīgi, ka Madonā atgriežas Skolas absolventi, gan kā viesi, bet vēl jo vairāk, kad  jaunie 

speciālisti uzsāk darbu savā specialitātē.  

Priecājamies par Madonas novada pašvaldības atbalstu un izpratni, jau vairākkārtīgi  ticis 

izsludināts konkurss, par iespēju veidot mākslas darbus, vides objektu idejas pilsētai, nodot tos 

žūrijas vērtējumam un saņemt finansiālu atbalstu.   

Māksla spēj dziedēt, māksla var dot enerģiju un mūsu rokās ir dots spēks to vairot ar savu gribu, 

dzīvesprieku un mīlestību. Ceļš ne visus ved uz mākslas pasauli, bet dod radošu stiprinājumu 

ikvienā izvēlētajā profesijā. 

Skolas lielākais lepnums ir talantīgi un mērķtiecīgi jaunieši, mēs novērtējam viņu pieņemtos  

izaicinājumus piedalīties konkursos un priecājamies par audzēkņu veiksmēm un uzvarām. 

Skolas vadība regulāri informē par iespējām piedalīties konkursos, pedagogi mērķtiecīgi  

konkursu tēmas iekļauj mācību plānos un sagatavo jauniešus konkursiem. Skola atbalsta darbu 

nogādi konkursa organizētājiem un dalību uzvarētāju sveikšanā, konkursam noslēdzoties (skatīt 

9.tabulu).  
 

9.tabula: Audzēkņu sasniegumi konkursos 

Konkursa nosaukums Audzēknis Skolotājs Rezultāti 

 

 2013.gads   

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un 

1 2 DIPLOMS 

par radošāko 

Jāzepa 

Vītola 
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dizaina jomas programmu 

audzēkņu Valsts konkurss 

mūzikas 

tēlojumu 

mākslas 

darbā 

 2014.gads   

Starptautiskā laikmetīgās 

mākslas triennāle 

jauniešiem 

EKSPERIMENTA! Tallinā 

(14-19 gadi)  

1 

 

1 GRAND 

PRIX 

sponsoru 

balva 

Starptautiskā laikmetīgās 

mākslas triennāle 

jauniešiem 

EKSPERIMENTA! Tallinā 

(14-19 gadi)  

1 1 GRAND 

PRIX 

sponsoru 

balva 

Latvijas mākslas skolu 

audzēkņu vizuālo darbu 

konkurss “Jāņa Cimzes 

Dziesmu rota” 

1 1 3.VIETA 

Latvijas mākslas skolu 

audzēkņu vizuālo darbu 

konkurss “Jāņa Cimzes 

Dziesmu rota” 

27 audzēkņi 2 Vairāki 

atzinības 

raksti 

Zīmējumu izstāde 

“Barikādes PRET impēriju 

– toreiz un tagad” 

3. kursu audzēkņi 2 ATZINĪBAS 

RAKSTS 

skolai par 

piedalīšanos 

 2015.gads   

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu 

audzēkņu Valsts konkurss 

“Kustības attēlojums 

zīmējumā” 

1 1 1.VIETA 

jaunākajā 

vecuma 

grupā 

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu 

audzēkņu Valsts konkurss 

1 2 ATZINĪBA 

par labu 

sniegumu  

pētnieciskajā 

uzdevumā 

“Cilvēks 

kustībā” 

 2016.gads   

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu 

audzēkņu Valsts konkurss 

1 2 2.VIETA 

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un 

1 2 2.VIETA 
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dizaina jomas programmu 

audzēkņu Valsts konkurss 

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu 

audzēkņu Valsts konkurss 

1 2 2.VIETA 

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu 

audzēkņu Valsts konkurss 

1 2 2.VIETA 

Latvijas mākslas skolu 

grafikas darbu konkurss 

“Siguldas līnija” 

1 1 2.VIETA 

Latvijas mākslas skolu 

grafikas darbu konkurss 

“Siguldas līnija” 

1 1 ATZINĪBA 

Latvijas mākslas skolu 

grafikas darbu konkurss 

“Siguldas līnija” 

1 1 3.VIETA 

Bērnu un jauniešu 

animācijas festivāls 

“Debesmanna” 

 

Vairāku kursu 

kopdarbs 

3 1.VIETA 

Animācijas 

filma 

“Gaismas 

Aicinājums” 

Bērnu un jauniešu 

animācijas festivāls 

“Debesmanna” 

 

Vairāku kursu 

kopdarbs 

3 2.VIETA 

Animācijas 

filma 

“Ki-Ke-Ri-

Gū 

Madonā!” 

Jāņa Simona Madonas 

mākslas skolas pirmā 

direktora dzejoļu ilustrāciju 

konkurss “Zem Vidzemes 

debesīm” 

1 1 1.VIETA 

Jāņa Simona Madonas 

mākslas skolas pirmā 

direktora dzejoļu ilustrāciju 

konkurss “Zem Vidzemes 

debesīm” 

1 1  1.VIETA 

Jāņa Simona Madonas 

mākslas skolas pirmā 

direktora dzejoļu ilustrāciju 

konkurss “Zem Vidzemes 

debesīm” 

1 1 2.VIETA 

Vizuālās mākslas konkurss 

“Maskas un maskošanās 

tradīcijas Latvijā” 

1 1 1.VIETA 
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Latvijas Folkloras biedrība 

sadarbībā ar KINM centru 

un Madonas novada domi 

Vizuālās mākslas konkurss 

“Maskas un maskošanās 

tradīcijas Latvijā” 

2 

 

1 2.VIETA 

Vizuālās mākslas konkurss 

“Maskas un maskošanās 

tradīcijas Latvijā” 

1 1 ATZINĪBA 

 2017.gads   

“Augu motīvi un 

skulpturālie tēli Rīgas 

jūgendstila arhitektūrā” 

1 1 1.VIETA 

“Augu motīvi un 

skulpturālie tēli Rīgas 

jūgendstila arhitektūrā” 

1 1 2.VIETA 

“Augu motīvi un 

skulpturālie tēli Rīgas 

jūgendstila arhitektūrā” 

1 1 PATEICĪBA 

“Augu motīvi un 

skulpturālie tēli Rīgas 

jūgendstila arhitektūrā” 

1 1 PATEICĪBA 

“Augu motīvi un 

skulpturālie tēli Rīgas 

jūgendstila arhitektūrā” 

1 1 PATEICĪBA 

“Augu motīvi un 

skulpturālie tēli Rīgas 

jūgendstila arhitektūrā” 

1 1 PATEICĪBA 

“Augu motīvi un 

skulpturālie tēli Rīgas 

jūgendstila arhitektūrā” 

1 1 PATEICĪBA 

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu 

audzēkņu Valsts konkurss 

1 1 3.VIETA 

vecākajā 

vecuma 

grupā 

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu 

audzēkņu Valsts konkurss 

1 1 3.VIETA 

vecākajā 

vecuma 

grupā 

Starptautiskā laikmetīgās 

mākslas triennāle 

jauniešiem 

EKSPERIMENTA! Tallinā 

(14-19 gadi)  

1 1 Viena no 

žūrijas trīs 

galvenajām 

balvām 

V starptautiskais vizuālās 

mākslas konkurss “Dažādā 

pasaule” 2017 

1 1 1.VIETA 
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V starptautiskais vizuālās 

mākslas konkurss “Dažādā 

pasaule” 2017 

1 1 PATEICĪBA 

V starptautiskais vizuālās 

mākslas konkurss “Dažādā 

pasaule” 2017 

1 1 ATZINĪBA 

Madonas novada 

pašvaldības vizuālās 

mākslas konkurss “Piesaki 

sevi mākslas pasaulē” 

1 1 1.VIETA 

Madonas novada 

pašvaldības vizuālās 

mākslas konkurss “Piesaki 

sevi mākslas pasaulē” 

1 1 2.VIETA 

Madonas novada 

pašvaldības vizuālās 

mākslas konkurss “Piesaki 

sevi mākslas pasaulē” 

1 1 3.VIETA 

Latvijas Dizaina un mākslas 

skolu modes skate –

konkurss Madonā “Dizaina 

Balss” 

12 audzēkņu 

kopdarbs 

1 3.VIETA  

Žūrijas 

atzinība 

Kategorijā  

“Avangarda 

tērps” 

 2018.gads   

Latvijas izglītības iestāžu 

profesionālās ievirzes 

izglītības mākslas un 

dizaina jomas programmu 

audzēkņu Valsts konkurss 

1 1 2.VIETA 

vidējā 

vecuma 

grupā 

Avots: Izglītības iestādes dokumentācija 
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6. Iestādes turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā 

iegūtajiem secinājumiem) 
  

10.tabula: Iestādes turpmākā attīstība 

Joma  Turpmākā attīstība 

Mācību saturs o Programmu īstenošanai izmantot 

radošas, interesantas, 

daudzveidīgas un mūsdienīgas 

darba metodes. 

o Motivēt skolotājus mācību 

priekšmetu apkopota metodiskā 

materiāla izveidē. 

o Rosināt skolotājus piedalīties 

Madonas novada pašvaldības 

Skolu pedagogu metodisko 

izstrādņu konkursā. 

Mācīšana un mācīšanās o Saglabāt augstvērtīgu 

profesionālās ievirzes izglītību. 

o Turpināt nodrošināt sistemātisku 

informāciju par mācību 

sasniegumiem un stundu 

kavējumiem audzēkņu ģimenēm. 

o Turpināt ieinteresēt vecākus un 

audzēkņus par līdzatbildību 

mācību sasniegumos. 

o Skolēnu sekmju, kavējumu 

pārraudzībai uzlabot saziņu e-

klasē. 

o Paplašināt saziņas iespējas un 

veidus ar vecākiem un 

audzēkņiem izmantojot interneta 

vidi. 

Izglītojamo sasniegumi o Turpināt attīstīt jaunrades spējas 

un sekmēt mākslinieciskās 

darbības pieredzi, piedaloties 

konkursos un izstādēs, kā arī citos 

pasākumos. 

o Turpināt analizēt audzēkņu 

sasniegumus. 

Atbalsts izglītojamajiem o Veikt audzēkņu anketēšanu, lai 

izzinātu viņu intereses un 

vajadzības. 

o Nodrošināt pamatu bāzi talantiem, 

sekmējot profesionālo un radošo 

izaugsmi. 

o Paaugstināt audzēkņu motivāciju 

mācīties. 

Izglītības iestādes vide o Pilnvērtīgi izmantot un uzturēt 

skolas vidi. 

o Skolā uzturēt pozitīvu 

mikroklimatu. 
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o Virzīt Skolas teritorijā esošo 

garāžu pārbūvi par mācību telpām. 

o Labiekārtot Skolas teritoriju, 

izveidot āra objektus pie iestādes 

zaļajā zonā. 

Izglītības iestādes resursi o Pilnveidot un atjaunot materiāli 

tehnisko bāzi. 

o Strādāt pie grāmatu krātuves 

sistematizēšanas un 

paplašināšanas; 

o Atbalstīt pedagogus dažādu 

projektu izstrādāšanā un 

realizēšanā. 

o Uzsākt garāžu pārbūvi, iekārtot 

telpas. 

o Iegādāties jaunus molbertus. 

o Iegādāties veidošanas statīvus, 

virpas. 

o Nodrošināt katru skolotāju ar 

datoru (mācību telpā) ērtākam 

darbam e-klasē un metodisko 

materiālu apkopošanai, atskaišu 

sagatavošanai. 

Izglītības iestādes darba organizācija, 

vadība un kvalitātes nodrošinājums 

o Veikt skolas dokumentu aprites 

modernizāciju. Uzsākt darbu 

dokumentu reģistrēšanas sistēmā 

Namejs, pielietot darbā e-paraksta 

priekšrocības. 

o Regulāri analizēt un izvērtēt 

Attīstības plāna realizācijas gaitu. 

o Pašvērtēšanas procesā iegūto 

informāciju ņemt par pamatu, 

plānojot turpmāko darbu. 
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Pielikums Nr. 1 

 

Līdzfinansējuma apmērs un piemērojamie atvieglojumi 

 

Kategorija Piemērotais atvieglojuma 

apjoms %   

Trūcīga, maznodrošināta ģimene 100% 

Daudzbērnu ģimene 50% 

Bērni bāreņi, invalīdi 100% 

Teicamas un izcilas sekmes  50% 

Ilgstoša slimība, attaisnots kavējums vairāk par 

3 nedēļām mēnesī 

100% 

Avots: Izglītības iestādes dokumentācija 
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Pielikums Nr. 2 

 

Audzēkņu profesionālo gaitu turpinājums 2013.-2018. gads 

 

2012./2013. m. g. absolventi: 

  

Audzēkņu skaits Mācību iestāde 

1 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 

1 Latvijas Kultūras Akadēmija 

1 Latvijas Mākslas Akadēmija 

1 Latvijas Universitāte 

 

2013./2014. m. g. absolventi: 

 

Audzēkņu skaits Mācību iestāde 

2 Rīgas Tehniskā Universitāte 

1 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" 

2 Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 

 

2014./2015. m. g. absolventi: 

 

Audzēkņu skaits  Mācību iestāde 

1 Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 

1 Latvijas Universitāte pedagoģijas psiholoģijas     un mākslas 

fakultāte, nodaļa - māksla, apakšnodaļa – Interjera dizains 

 

2015./2016. m. g. absolventi: 

 

Audzēkņu skaits   Mācību iestāde 

1 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola 

3 Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 

1 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

2 Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola 

 

2016./2017. m. g. absolventi: 

 

Audzēkņu skaits 

 
 Mācību iestāde 

1 Rīgas Stila un Modes tehnikums 

1 Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 

 

2017./2018. m. g. absolventi: 

 

Audzēkņu skaits  Mācību iestāde 

1 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 

Avots: VIIS datu bāze 
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Pielikums Nr. 3 

 

Būvniecības, renovācijas, teritorijas labiekārtošanas projekti, atzinumi un pārbaudes 

akti 

 

Nr. 

p.k. 

Būvniecības, renovācijas, teritorijas labiekārtošanas projekti, atzinumi un 

pārbaudes akti 

1. Fasādes vienkāršotās renovācijas projekts no 2014.gada 

2. II grupas ēkas vienkāršotas atjaunošanas projekts no 2014.gada 

3. Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas telpu vienkāršota atjaunošana no 

2017.gada 

4. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 

BENTEL-J-408-8 no 2017.gada 

5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārbaudes notiek regulāri 1x gadā. 

Pēdējā pārbaude 2018.gada 28.maijā – Pārbaudes akts Nr. 22/10.6.-3.1.-124 

6. Ugunsdrošības instruktāža izstrādāta un apstiprināta 2018.gada 22.oktobrī – 

Darbu pieņemšanas-nodošanas akts Nr. DA-PN-186/18 

7. Ugunsdrošības instruktāžas pedagogiem un darbiniekiem notiek 1x gadā, par ko 

ir darbinieku paraksti Ugunsdrošības instruktāžu žurnālā 2017.gada 18.decembrī, 

2018.gada 22.oktobrī 

8. Elektrības mērījumi 

Pēdējā pārbaude 2014.gada 5.decembrī 

9. Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas kāpņu renovācija no 2014.gada 
Avots: Izglītības iestādes dokumentācija 

 

 

  



54 
 

Pielikums Nr. 4 

 

Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas mācību plāns 

 

Mācību priekšmeti 

Mācību 

stundu 

skaits 

Kontaktstundas 

1
.k

u
rs

s 

2
.k

u
rs

s 

3
.k

u
rs

s 

4
.k

u
rs

s 

5
.k

u
rs

s 

6
.k

u
rs

s 

7
.k

u
rs

s 

Māksla 140 70 70      

Zīmēšana 315   70 70 70 70 35 

Gleznošana 315   70 70 70 70 35 

Kompozīcija 315   70 70 70 70 35 

Mākslas valodas 

pamati 
105      70 35 

Veidošana 140    70 70   

Darbs 

materiālā 
140 70 70      

Telpiskā modelēšana 35      35  

Dizains 70      35 35 

Papīra plastika 70   35 35    

Kaligrāfija 35   35     

Animācija 35    35    

Vides māksla 35     35   

Tektonika 35     35   

Datorgrafika 70      35 35 

Keramika 35  35      

Tekstils 70  35 35     

Modes māksla 70     70   

Grafikas tehnikas 105    70  35  

Porcelāna un stikla 

apgleznošana 
35   35     

Prezentēšanas 

prasmes 
35       35 

Skicēšana 35       35 

Prakse – plenērs 75   15 20 20 20  

Noslēguma darbs 140       140 

Kopā 2455 140 210 365 440 440 440 420 

Stundas nedēļā  4 6 10 12 12 12 12 
Avots: Izglītības iestādes dokumentācija 

  



55 
 

Pielikums Nr. 5 

 

Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas organizētās izstādes 2013. - 2018.gads 

 

Gads Nosaukums Atrašanās vieta 

2013. Jāņa Simsona gleznu izstāde Madonas kinoteātris “Vidzeme” 

2014. Jāņa Simsona gleznu izstāde Cesvaines pils 

2014. Audzēkņu darbu izstāde Sarkaņu Tautas nams “Kalnagravas” 

2014. Lieldienu izstāde Madonas Rimi 

2014. 

Renātes Berķes un Ievas Karpovas 

darbu izstāde pēc starptautiskās 

laikmetīgās mākslas triennāles 

jauniešiem EKSPERIMENTA! 

godalgas saņemšanas 

Madonas bibliotēka 

2014. 
“Cimzes dziesmu rota” konkursa 

darbu izstāde 
Madonas bibliotēka 

2014. 
Audzēkņu noslēguma darbu izstāde - 

2014 

Madonas mākslas skola un Madonas 

kultūras nams 

2015. 
Madonas mākslas skolas noslēguma 

darbu izstāde. Skolai - 40 

Madonas novadpētniecības un mākslas 

muzejs 

2015. Ziemassvētku izstāde Madonas Rimi 

2015. 
“Ceļā uz Dziesmusvētkiem” Skolēnu 

eksāmena darbi kompozīcijā 
Madonas bibliotēka 

2015. 
Audzēkņu noslēguma darbu izstāde - 

2015 

Madonas mākslas skola un Madonas 

kultūras nams 

2016. 
Konkursa “Zem Vidzemes debesīm” 

darbu izstāde 
Madonas mākslas skola 

2016. 
Konkursa “Zem Vidzemes debesīm” 

darbu izstāde 
Madonas slimnīca, Dzemdību nodaļa 

2016. 
Konkursa “Zem Vidzemes debesīm” 

darbu izstāde 
Latvijas Nacionālā bibliotēka Rīga 

2016 “Putni” Madonas kinoteātrī “Vidzeme” 

2016. “Rimeiks” Madonas mākslas skola 

2016. 
Audzēkņu noslēguma darbu izstāde - 

2016 

Madonas mākslas skola un Madonas 

kultūras nams 

2017. 

Latvijas profesionālās ievirzes 

mākslas skolu audzēkņu Valsts 

konkursa noslēguma izstāde “Visi 

kopā” 

Madonas novadpētniecības un mākslas 

muzejs 

2017. 
Audzēkņu noslēguma darbu izstāde - 

2017 

Madonas mākslas skola un Madonas 

kultūras nams 
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2018. “Piesaki sevi mākslas pasaulē” Madonas slimnīca, Dzemdību nodaļa 

2018. 
Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolas audzēkņu darbu izstāde 
Madonas novada pašvaldība 

2018. 
Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolas audzēkņu darbu izstāde 
Madonas mākslas skola 

2018. 
Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolas audzēkņu darbu izstāde 
Madonas kultūras nams 

2018. “100 krēsli Madonā” 
Madonas novadpētniecības un mākslas 

muzejs 

2018. “Krēsls” Madonas novada pašvaldība 

2018. “Krēsls” Madonas katoļu draudzes nams 

2018. “Ziemeļblāzma” Madonas kultūras nams 

2018. 
“Ceļā uz Dziesmusvētkiem” Skolēnu 

eksāmena darbi kompozīcijā 
Madonas slimnīca 

2018. 
Audzēkņu noslēguma darbu izstāde - 

2018 

Madonas mākslas skola un Madonas 

kultūras nams 

2019. 

 

Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolas audzēkņu darbu izstāde 
Madonas novada pašvaldība 

Avots: Izglītības iestādes dokumentācija 
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Pielikums Nr. 6 

Īstenotie projekti 2013. - 2018.gads 

 

Gads Nosaukums Finansējuma piešķīrējs 

2014. “Vidzemes rakstu ritmos” 
Vidzemes plānošanas reģions, 

VKKF 

2014. 

“Madonas mākslas skolas jumta 

konstrukcijas atjaunošanas remontdarbu 

veikšana” 

Latvijas republikas vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 

2014. 
“Mākslas kataloga “Jānis Simsons – 

mūžības ceļinieks” izdošana 

Vidzemes plānošanas reģions, 

VKKF 

2014. 
“Māksla un tehnoloģijas uzņēmējdarbības 

attīstībai” 

Madonas novada pašvaldība. 

Izglītības programmas konkurss 

2014 

2014. “Jaunas prasmes – jauniem panākumiem” 

Madonas novada pašvaldība. 

Izglītības programmas konkurss 

2014 

2014. “Dizaina diena Madonā” VKKF 

2015. “Dizaina balss” VKKF 

2015. “Pirksti” VKKF 

2015. 
“Gaismas ilustrācija. Zem Vidzemes 

debesīm.” 
Cemex iespēju fonds 

2015. 

“Materiāli tehniskās bāzes izveide Jāņa 

Simsona Madonas mākslas skolā mācību 

priekšmeta “Datorgrafika” mācību 

procesa pilnveidei” 

VKKF 

2015. “Madonas mākslas skolai -40 ” 

Madonas novada pašvaldība. 

Nevalstisko organizāciju projektu 

līdzfinansēšanas konkurss. 

2016. 
““Grafiskā intuīcija” jaunas prasmes 

darbā ar datoru.” 
Cemex iespēju fonds 

2016. “Dizaina plenērs “Ieceres Pār_vērtības” 
Vidzemes plānošanas reģions, 

VKKF 

2016. Animācijas filma “Kikerigū Madonā!” Madonas novada pašvaldība 

2016. 
“Madonas mākslas skolas datorklases 

materiāli tehniskās bāzes pilnveide” 
VKKF 

2017. 

Madonas Mākslas skolas modes mākslas 

un dizaina klases materiāli tehniskās 

bāzes pilnveide 

VKKF 

2018. 
Madonas Mākslas skolas animācijas 

klases materiāli tehniskās bāzes pilnveide 
VKKF 

2018. 

“Glezniecības plenērs Madonā” 

“Izstāde Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzejā “100 Krēsli Madonā” 

Madonas novada pašvaldība,  

Vidzemes plānošanas reģions, 

VKKF 

2018. “Jauniešu mākslas plenērs” Madonas novada pašvaldība 

Avots: Izglītības iestādes dokumentā  
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Pielikums Nr. 7 

 

Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas teritorijā esošo garāžu pārbūve 

 

Pēdējo gadu laikā Skolā pieaudzis audzēkņu skaits un veicamo aktivitāšu loks, tāpēc 

aktualizējies jautājums par mācību priekšmetu specifikai atbilstošu telpu izveidi. Telpās 

nepieciešams ierīkot specializētām vajadzībām ventilāciju (darbam ar eļļas, tipogrāfijas 

krāsām), jāuzlabo apgaismojuma uzstādīšanas risinājumi, jāiegādājas aprīkojums veidošanas,  

datorgrafikas,  tekstilmākslas nodarbībām. Nepieciešamas papildus telpas mācību darbam - 1. 

un 2.kursa audzēkņiem, noslēguma darbu izveidei, darbu eksponēšanai, metodiskajam fondam, 

gleznošanai uz stāvmolbertiem, nepieciešams modernizēt keramikas un veidošanas klasi, 

iegādāties veidošanas galdus ar rotējošu virsmu,  telpa nepieciešama, lai varētu darboties ar 

dažādām atspieduma  tehnikām. Papildus telpas tiks izmantotas, lai varētu eksponēt bijušo un 

esošo audzēkņu darbus, popularizēt Skolas darbu, piesaistīt radošas personības un smelties 

jaunas idejas darbam. Rīta cēlienā un skolēnu brīvdienās telpas būtu iespējams izmantot pilsētas 

iedzīvotāju un viesu piesaistošām aktivitātēm – izstādes, radošās darbnīcas, meistarklases u.c. 

Ēku plānots būvēt kā esošās skolas papildinājumu, līdzīgā stilā ar laikmetīgām iezīmēm un 

modernu aprīkojumu. 

 

 
Autore: Aiva Titova 

 

Ideja: Skolas redzējums prezentēts 2018.gada janvārī Madonas novada pašvaldības 

deputātiem. Tehniskā projekta izstrāde iekļauta 2019.gada pašvaldības Attīstības nodaļas 

budžetā un plānā. 

Prezentācija apskatāma šeit: https://prezi.com/p/yijzlyao9-ia/ 
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1.stāvs 

 

 
2.stāvs 
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Autore: Aiva Titova 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums apspriests pedagoģiskās padomes sēdē 2019.gada 15. februārī (sēdes 

protokols Nr.1) 

 

 

Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas direktore:                                                    

Kristīne Šulce  ______________________ 

                                       (paraksts) 

2019.gada 18.februārī 

 

 

SASKAŅOTS 

Madonas novada domes priekšsēdētājs: 

Agris Lungevičs   ___________________ 

                                      (paraksts) 

 

2019.gada 18.februārī 

Z.v. 

 


