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1. Skolas vispārējs raksturojums 

 

1.1.Ziņas par skolu 

Kalētu mūzikas skola dibināta 1995.gada 1.spetembrī,pamatojoties uz Liepājas rajona 
Padomes sēdes lēmumu nr.28. no 1995.gada 8.jūnijā. 2003.gada 18.februārī mācību 
iestāde tiek akreditēta uz 4 gadiem. 

2004.gada maijā tiek licencēta profesionālās ievirzes izglītības programma – „Vizuāli 
plastiskā māksla”. 2006./ 2007. mācību gada septembrī Latvijas Republikas Izglītības un 
Zinātnes ministrija izsniedza izgītības iestādes reģistrācijas apliecību Kalētu Mūzikas un 
mākslas skolai. 

Pamatojoties uz Profesionālās izglītības akreditācijas un atestācijas komisijas  lēmumu  
nr.22, kurš pieņemts 2007.gada 29.maijā, Kalētu Mūzikas un mākslas skola tiek 
akreditēta uz 6 gadiem. 2013.gada 28.maijā neklātienes akreditācijā skolai tika izsniegtas 
akreditācijas lapas Nr.AI 7058- AI 7063 ar akreditācijas termiņu līdz 2019.gada 
27.maijam.  

Sakarā ar pašvaldības nosaukuma maiņu, 2014.gada 13.februārī izdotas akreditācijas 
lapas Nr.AI 6386 – AI 6391 ar akreditācijas termiņu līdz 2019.gada 27.maijam. 

Skola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde un tās darbību nosaka  NOLIKUMS, kas 
apstiprināts Priekules novada pašvaldības domē (2014.gada 27.februāra sēdes protokols 
Nr.5.). Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 
 
1.2.Izglītojamo skaits izglītības programmās 

Kalētu Mūzikas un māsklas skola īsteno profesionālās ievirzes programmas mūzikā 
un mākslā. 

Izglītības programmas 
nosaukums 

Apakšprogrammas 
nosaukums 

Audzēkņu skaits 
apakšprogrammā  uz 
01.09.2015. 

Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 7 

 Akordeona spēle 3 

Stīgu instrumentu spēle Ģitāras spēle 3 

Pūšaminstrumentu spēle Klarnetes spēle 2 

 Saksofona spēle 6 

 Obojas spēle 2 

Sitaminstrumentu spēle  7 

Vokālā mūzika Kora klase 18 

Kopā mūzikas programmā:  48 

Izglītības programmas 
nosaukums 

Apakšprogrammas 
nosaukums 

Audzēkņu skaits 
apakšprogrammā  uz 
01.09.2015. 

Vizuāli plastiskā māksla  26 

Kopā visās programmās: 74 
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1.3.Izglītojamo skaita dinamika 

Pateicoties kvalitatīvam darbam Kalētu pamatskolas pirmsskolā, izglītojamo 
sasniegumiem gan Kalētu pamatskolā, gan Kalētu Mūzikas un mākslas skolā Kalētu 
mūzikas un mākslas skolā mācās izglītojamie gan no Priekules novada kaimiņu pagastiem 
Gramzdas un Virgas, gan no Grobiņas novada Bārtas pagasta, gan Rucavas novada 
Dunikas pagasta (Sikšņu pamatskola). No Priekules novada un Grobiņas novada 
pašvaldībām saņemam atbalstu transporta jautājumu risināšanā, lai izglītojamie varētu 
nokļūt uz skolu.  Priekules novada pašvaldība arī piešķir papildus finansējumu pedagogu 
darba samaksai. Kopēja darba rezultātā izglītojamo skaits pēdējos trijos gados ir 
nemainīgs. 
 

2010./2011.m.g. 2011./2012.m.g20 2012./2013.m.g. 2013./2014.m.g. 2014./2015.m.g. 

64 izglītojamie 
40- mūzika 
24- māksla 

72 izglītojamie 
50- mūzika 
22- māksla 

74 izglītojamie 
51- mūzika 
23- māksla 

74 izglītojamie 
51- mūzika 
23- māksla 

74 izglītojamie 
48- mūzika 
26- māksla 

1.4.Skolas absolventi 

 

Izglītības programma 2012./2013 2013./2014 2014./2015 

Instrumentālā mūzika 1 1 1 

Vizuāli plastiskā 
māksla 

2 2 2 

Audzēkņi, kuri apgūst 
profesiju saistībā ar 
mūziku vai mākslu 

- - - 

 

1.5.Skolas vadības nodrošinājums un pedagoģiskais sastāvs 

Skolas vadību nodrošina direktore(0,2 likmes) un direktores vietniece mācību jomā (0,4 
likmes). 2015./2016.m.g. skolā strādā 8 pedagogi, no kuriem viens ir arī direktora 
vietnieks mācību jomā. Viens pedagogs ir bērna kopšanas atvaļinājumā. 
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Vienam pedagogam ir otrā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe un 
vienam – trešās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.  
 

Izglītība Skaits % 

Augstākā profesionālā 
pedagoģiskā izglītība, 
t.s.maģistri 

7 
 
3 

70 
 
30 

Vidējā profesionālā izglītība 2 20 

Vidējā speciālā izglītība 1 10 

 

1.6.Skolas finansējuma nodrošinājums 

Skolas darbību nodrošina finansējums, kurš tiek saņemts no valsts budžeta , 
pašvaldības budžeta un vecāku līdzfinansējuma. No 2014.gada 1.janvāra Priekules 
novada pašvaldības dome ir apstiprinājusi vecāku līdzfinansējumu EUR 7.00 mēnesī.  Tā 
izlietojuma mērķus un prioritātes nosaka skolas pedagoģiskā padome, saskaņojot ar 
Skolas padomi.  
Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos noteiktājā kārtībā, kura uzskaite tiek 

veikta Priekules novada pašvaldības grāmatvedībā. Skola saskaņā ar trīspusējo līgumu 
starp LR Kultūras ministriju, Priekules novada pašvaldību un Kalētu Mūzikas un mākslas 
skolu, divas reizes gadā sagatavo atskaiti LR Kultūras ministrijai par valsts budžeta 
mērķdotācijas izlietojumu. 

 
 
 

 

 

 

 

 

1.7.Izglītojamo un pedagogu darbība  ārpusskolas pasākumos   

 

 Audzēkņu  un pedagogu koncerti Adventes laikā  Kalētu pagastā, Priekules Ev. 
Luteriskajā baznīcā  sadarbībā ar  Liepājas katoļu pamatskolas zvanu ansambli; 

 Audzēkņu koncerti Kalētu sākumskolas un pirmskolas audzēkņiem; 
 Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu dalība Liepājas mūzikas vidusskolas 

koporķestrī mūzikas festivālā „Vēju ritmi”; 

 Audzēkņu  un pedagogu uzstāšanās Kalētu, Bārtas un Sikšņu pamatskolu 
pasākumos; 

 Instrumentālā ansambļa un  Kalētu pamatskolas 1-4.klašu kora sadarbības 
rezultātā koncerti Kalētu pagastā , Priekules novada skolu un jaunatnes svētkos; 

Finansējuma avoti Summa 
(EUR) 

Summa 
(EUR) 

Summa 
(EUR) 

Summa 
(EUR) 

 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Kopējais 
finansējums 

42018.82 56937.64 59025.00 59593.00 

t.sk.no KM MD 31219.23 36769.85 40731.00 37522.00 

t.sk.no pašvaldības 
budžeta 

7017.60 15892.06 14940.00 18863.00 

t.sk.no IZM MD 247.58 678.71 0.00 0.00 

t.sk.no vecāku maksas 3534.41 3597.02 3354.00 3208.00 
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 Skolas audzēkņu darbu  izstāžu organizēšana Kalētu pagastā 
 Radošo darbnīcu organizēšana vecākiem kopā ar audzēkņiem 
 Sadraudzības pasākumi ar Nīcas, Pāvilostas,  Bēnes mūzikas un mākslas skolām 

 
1.8.Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Profesionālās izglītības akreditācijas un atestācijas komisijas ieteikumi no 
2007.gada 29.maijā akreditācijas tika īstenoti līdz Kalētu Mūzikas un mākslas skolas 
neklātienes akreditācijai 2013.gadā. 

2.Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi 

 
2.1. Skolas darbības pamatmērķi 
Kalētu Mūzikas un mākslas skolas mērķi un pamatuzdevumi ir noteikti skolas Nolikumā 

un Attīstības plānā. 
Pamatvirziens ir izglītokoša darbība. 
Mērķis: veidot radošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 
nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās noteikto 
mērķu sasniegšanu. 
Mērķu sasniegšanai veicamie uzdevumi: 

 nodrošināt iespēju iegūt pamatzināšanas un prasmes mūzikā un mākslā; 
 sagatavot audzēkņus mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības 

programmu apguvei; 
 attīstīt audzēkņos jaunrades spējas; 
 veicināt audzēkņu atbildību par savu darbu un tā rezultātiem; 
 gatavot audzēkņus valsts un reģionālajiem konkursiem; 
 virzīt pedagogu profesionālās pilnveides – tālākizglītības procesu; 
 sadarboties ar audzēkņu vecākiem, ar mērķi , nodrošināt pozitīvu un kvalitatīvu  

izglītojošo darbu skolā, veidojot kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp skolu un 
vecākiem; 

 sadarboties ar citām mācību iestādēm reģionā un Latvijā; 
 dažādot un pilnveidot profesionālās ievirzes sistēmas kvalitāti; 
 racionāli izmantot skolai piešķirtos finanšu līdzekļus; 
 Kalētu Mūzikas un mākslas skolas attīstības prioritātes un uzdevumus saistīt ar 

izglītības programmu piedāvājuma paplašināšanu, mācību priekšmetu un metožu 
dažādošanu, apzinot un ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu.. 

 

2.2. Izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Skolas perspēktīvās attīstības plāns aptver laika periodu no 2009.- 2014.gadam. Plānā 
iekļauti skolas darbības mērķi un noteiktas prioritātes to sasniegšanai. 

 

 
Mērķi: 

 Veicināt audzēkņu harmoniskas un konkurēt spējīgas personības veidošanos un 
attīstību, veidot pamatu tālākai – profesionālajai izglītībai; 
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 Radīt iespēju visiem audzēkņiem apgūt uzstāšanās praksi, ieaudzināt audzēkņos 
pienākuma un atbildības sajūtu par savu darbu, paplašināt māksliniecisko 
redzesloku; 

 Nodrošināt ik vienam audzēknim iespēju apgūt zināšanas , prasmes un iemaņas 
mākslā un mūzikā; 

 Veidot audzēkņos motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības 
pakāpē. 

 

Galvenie profesionālie mērķi: 
 Nodrošināt un pilnveidot izglītības kvalitāti; 

 Radīt iespēju audzēkņiem iegūt labu profesionālās ievirzes izglītību; 
 Nodrošināt audzēkņu spēju izkopšanai un attīstīšanai nepieciešamo materiāli 

tehnisko bāzi, telpas un to aprīkojumu; 
 Attīstīt sadarbības iespējas ar citām republikas mākslas un mūzikas skolām , 

vispārizglītojošām skolām un ārvalstu partneriem 
 

Pamatjoma Prioritāte Sasniegtais 

Mācību saturs Jaunu profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības programmu 
ieviešana, paplašinot 
piedāvājumu mūzikas 
instrumentu spēles apguvē  un  
datordizainā. 

Izstrādātas profesionālās 
ievirzes izglītības 
programmas  katram 
mācību priekšmetam, kuras 
katru mācību gadu tiek 
aktualizētas. 
2 skolēni apgūst obojas spēli 
un 2- klarnetes spēli. 

Mācīšana un 
mācīšanās 

Kvalitatīvu, profesionālu 
zināšanu nodošana, mācību 
prasmju, iemaņu un attiekmju 
veidošana un attīstīšana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolektīvās muzicēšanas iespēju 
attīstīšana. 

Programmu īstenošanai 
piesaistīti pedagogi ar 
atbilstošu kvalifikāciju. 
Pedagogi cēluši savu 
meistarību profesionālās 
pilnveides kursos, ieguvuši 
profesionālās pilnveides 
izglītības pedagoģiskās 
pamatizglītības programmu 
dizainā Mākslas 
akadēmijā,Liepājas 
Universitātē  96 stundu 
apjomā  noklausījušies 
pedagoģijas un psiholoģijas 
pamatkursu. 
Izglītojamie kolektīvi muzicē 
un piedalās dažādos 
koncertos. 

Skolas vide Labvēlīgas radošās, 
psiholoģiskās un estētiskās 
vides veidošana skolā. 

Visām skolas telpām ir 
apmainīti logi.  
Skolas koncertzālei veikts 
kapitālais remonts. 
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Mūzikas un mākslas 
programmu audzēkņi un 
pedagogi ir nodrošināti ar 
mācību procesam 
nepieciešamajām telpām. 
Psiholoģisko atbalstu 
izglītojamiem sniedz 
skolotāji ikdienā. 

Resursi Skolas telpu paplašināšana, 
tehniskā aprīkojuma 
modernizēšana jaunu 
instrumentu  iegāde 
(interaktīvā tāfele, projektors, 
jaunu mūzikas instrumentu 
iegāde u.c.), lai atbilstu 
mūsdienīgai un modernai 
mūzikas un mākslas apmācībai 

Izremontēta un iekārtota 
Sitaminstrumentu spēles 
klase, piemērota  vēl viena 
telpa –darbnīca  mākslas 
programmas audzēkņiem. 
Mākslinieciskās keramikas 
darbnīcai iegādāta elektriskā 
podnieku virpa – līdzekļi 
piesaistīti no VKKF , no 
ziedotājiem  iegādāta  
parastā  podnieku virpa.  
Iegādāti  akordeons un 
marimba, no VKKF projekta 
piesaistītiem līdzekļiem 
iegādāti digitālā 
spoguļkamera. 2 datori , 
skaneris-printeris iegādāti ar 
Priekules novada 
pašvaldības  atbalstu. 
Skolas datoriem ir interneta 
pieslēgums, tā veicinot 
informācijas ieguves 
paātrinājumu un aprites 
intensitāti. 

 

3.Iestādes sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu atbilstošajos   
kritērijos 

Joma – 3.1.Mācību saturs 

 
Kritērijs – 3.1.1.Iestādes īstenotās izglītības programmas 

              Kalētu Mūzikas un mākslas skola īsteno šādas licencētas profesinālās ievirzes 
izglītības programmas:  

Nr.p.k. Izglītības programmas kods un 
nosaukums 

Licences Nr. Termiņš 

1. 20V 212 03 Pūšaminstrumentu 
spēle – Saksofona spēle 

P - 8794 08.02.2017 

2. 20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu P - 11529 Izsniegta uz nenoteiktu 
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spēle – Klarnetes spēle laiku 

3. 20V 212 06 Vokālā mūzika – Kora 
klase 

P - 8797 Izsniegta uz nenoteiktu 
laiku 

4. 10V 212 06 Vokālā mūzika  - Kora 
klase 

P - 8798 Izsniegta uz nenoteiktu 
laiku 

5. 20V 212 03 Pūšaminstrumentu 
spēle – Obojas spēle  

P - 8795 Izsniegta uz nenoteiktu 
laiku 

6.  20V 211 00 1 Vizuāli plastiskā 
māksla  

P - 11528 Izsniegta uz nenoteiktu 
laiku 

7. 20V 212 01 Taustiņinstrumentu 
spēle – Klavierspēle  

P - 8790 08.02.2017 

8. 20V 212 01 Taustiņinstrumentu sēle 
– Akordeona spēle 

P - 8791 08.02.2017 

9. 20V 212 02 Stīgu instrumentu spēle 
– Ģitāras spēle  

P – 8792  08.02.2017 

10. 20V 212 03 Pūšaminstrumentu 
spēle – Flautas spēle  

P - 8793 08.02.2017 

11. 20V 212 04 Sitaminstrumentu spēle P - 8796 Izsniegta uz nenoteiktu 
laiku 

 
 
Katru mācību gadu tiek sastādīts skolas iekšējais mācību plāns, kas atbilst licencētajās 

izglītības programmās noteiktajam mācību plānam. Mācību darbs skolā noris saskaņā ar 
mācību gada sākumā direktores apstiprinātiem individuāl un grupu nodarbību stundu 
sarakstiem un skolas darba plānu. Stundu saraksti ir izvietoti uz informācijas stenda. Ts 
regulāri aktualizē, īpaši mūzikas izglītības programmas, pamatojoties uz audzēkņu skaita 
izmaiņām individuālajā apmācībā. 

 Lai licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmas īstentu atbilstoši tajās 
noteiktajam saturam , katrā mācību priekšmetā ir izstrādāta mācību priekšmeta 
programma. Tajā iekļauta programmas apguves secība pa klasēm , teorētiskās un 
praktiskās nodarbības, noslēguma prasības, instruktīvā un mākslinieciskā repertuāra 
piemēri, mācību darba frmas un metdes, mācību sasniegumu vērtēšana. Prgrammas 
apspriež metodisko komisiju sēdēs un apstiprina direktore. Nepieciešamības gadījumā tās 
katualizē, veicot papildinājumus un izmaiņas. 
    Skolā ir izveidotas divas metodiskās komisijas – Mūzikas un Mākslas programmās. 
Tajās strādā visi pedagogi, precizējot priekšmetu programmas, apspriežot tematisko 
plānu izveidi.Skolas direktors pārrauga izglītības programmu realizāciju un mācību 
priekšmetu programmu izstrādi, kā arī apstiprina  pieņemtās mācību programmas.Mācību 
priekšmetu programmu saturs tiek realizēts atbilstoši katras grupas zināšanu un 
izaugsmes iespēju līmenim .Skolā ir izstrādāts metodisko  komisiju reglaments,darba 
plānā tiek plānotas komisiju sēdes. Darbs šajā jomā ir regulārs un sistemātisks. 
Metodiskā darba pamatvirzienus izstrādā uz pusgadu, ņemot vērā patreizējās 
aktualitātes.Darba procesā šis plāns tiek pilnveidots, ņemot vērā apkārtējās vides 
izmaiņas. 
Pedagogi izprot   profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos mērķus, 

uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotas audzēkņu sasniegumu 
vērtēšanas formas un kārtību. 
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Vērtējums- labi 

Joma – 3.2. Mācīšana un mācīšanās 

Kritērijs – 3.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību  process  tiek organizēts atbilstoši mācību plānam. Regulāri kopā ar 
audzēkņiem tiek analizēti paveiktā rezultāti, kas ir labs moments mācību procesa 
uzlabošanā. Audzēkņu uzstāšnās mācību koncertos tiek filmētas, pēc tam kopā ar 
audzēkni pedagogs noskatās nofilmēto materiālu un analizē audzēkņa  sniegumu. 

Tālākizglītības kursos iegūtās zināšanas ļauj pedagogiem strādāt ar jaunām mācību 
metodēm un pilnveidot metodiskos materiālus.Mācību priekšmetos pedagogi izmanto 
atbilstošus mācību līdzekļus, mūzikas teorētiskajos priekšmetos un mākslas valodas 
pamatos mācību materiālus CD formātā.Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta ar 
mācību procesa mērķiem un uzdevumiem, gan katra pedagoga personību un viņa 
pieredzi strādāt radoši.  Par tās kvalitāti ir atbildīgs katra priekšmeta skolotājs. Mācību 
procesa analīze tiek veikta vienu reizi semestrī. Direktors veic rezultātu apkopošanu. 

Skolā ir izveidojusies starppriekšmetu saikne teorētiskajos priekšmetos un 
specialitātes priekšmetos un audzēkņu  mācību procesa attīstība pa klasēm. Ļoti laba 
sadarbība skolā ir starp mākslas un mūzikas mācību priekšmetiem - klausās mūziku, 
attēlo vizuāli, piedalās tematiskajos mācību koncertos. Mācību procesa organizēšanā 
galvenais uzsvars tiek likts radošai un konstruktīvai pieejai katrā mācību priekšmetā, ko 
nosaka tā saturs 

Mācību nodarbību uzskaites žurnāli ir aizpildīti atbilstoši prasībām. Izglītības 
programmu īstenošanai izstrādāti iekšējie mācību plāni. Notiek izglītības programmā 
paredzētās nodarbības. Nodarbības notiek pēc apstiprināta stundu saraksta, tas visiem 
pieejams. Mācību stundas tiek uzskaitītas žurnālos. Mācību nodarbību žurnālu aizpildīšanu 
pārbauda direktors, ne retāk kā reizi semestrī, veicot kontrolējošus ierakstus par žurnāla 
aizpildīšanu. 

Atbilstoši prasībām ir sakārtota audzēkņu reģistrācija un uzskaite Reģistrācijas 
žurnālā. 

Tiek veikta mācību līdzekļu, aprīkojuma un citu vajadzīgu resursu plānošana. Lai  
labāk  varētu īstenotu izglītības programmu mērķus un uzdevumus, pedagogi  septembrī 
un oktobrī uz jauno budžeta gadu direktoram iesniedz  nepieciešamo  resursu 
pieprasījumu un iegāde notiek pēc jaunā budžeta apstiprināšanas. 

Lai pilnveidotu mācību procesu  un radītu audzēkņos interesi par skolu un apkārtējo 
vidi notiek pasākumi, mācību  ekskursijas, tematiskie pasākumi gan skolā, pagastā un 
citviet.(skat  6.lpp)  Pedagogi izmanto daudzveidīgas mācību metodes , iekļauj mācību 
procesā IT. Ir svarīgs rezultāts un svarīga ir mācīšanās metode, bet svarīgi  - ņemt vērā 
audzēkņa psihofizioloģisko stāvokli, lai mācīšanās process būtu pilnvērtīgs un tīkams. 

 
Vērtējums – labi  
Kritērijs –3. 2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Pedagogi  nodarbībās  izvirza skaidrus mērķus un stundas uzdevumus, kas ir 
saprotami noformulēti audzēkņiem. Mācību procesā audzēkņi tiek informēti par mācību 
darbam izvirzītajām prasībām. Audzēkņi zina un izprot mācību darbam izvirzītās prasības. 
Audzēkņi apmeklē stundas un ārpusstundu pasākumus, notiek apmeklējumu uzskaite. 
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Mūzikas  un mākslas programmu audzēkņus  mācību gada sākumā pedagogs iepazīstina 
savas klases audzēkņus ar to, kas jauns jāapgūst mācību gada laikā, kādās ieskaitēs, 
skatēs un mācību koncertos tiks vērtētas apgūtās prasmes. Programmu  metodisko 
komisiju sanāksmēs tiek izstrādātas konkrētas prasības tehniskajām ieskaitēm, mācību 
koncertiem, skatēm, pārcelšanas un skolas beigšanas eksāmeniem.  Audzēkņu mācību 
process tiek balstīts uz sadarbību starp pedagogu, audzēkni un vecākiem. Sekmīgas 
mācību programmas apguvē ir svarīgs ne tikai regulārs stundu apmeklējums, bet arī 
regulārs darbs mājās. Pedagogi mērķtiecīgi pielieto dažādas  mācīšanās metodes un 
panāk , ka visi audzēkņi apgūst mācību  programmās paredzēto vielu , atbilstoši savām 
attīstības potencēm. Nodarbību laiki tiek izmantoti maksimāli.  Audzēkņu un pedagoga 
sadarbībai vērojama labvēlīga, emocionāla vide. Pedagogi vienmēr motivē audzēkņus 
darbam, vienlaicīgi radot audzēkņos jaunas idejas. 
Lai nodrošinātu audzēkņiem reālu izpratni par  darbu mākslas vai mūzikas jomā, tiek 
rīkotas radošās darbnīcas ,rīkotas mācību ekskursijas uz dažādiem muzejiem Rīgā un 
Liepājā, apmeklēti koncerti kopā ar vecākiem gan Liepājā, gan Rīgā. 

Audzēkņi izmanto klasēs pieejamo grāmatu bibliotēku, mācību līdzekļus un internetu.  
Mācību telpas ir pieejamas arī ārpusstundu laikā, individuālā darba veikšanai un 
konsultācijām ar pedagogu. 

Mācību stundu apmeklējumi tiek uzskaitīti, kavējumu iemesli analizēti. Notiek cieša 
sadarbība ar vecākiem. Savlaicīgi tiek ziņots  vecākiem par neattainotiem stundu 
kavējumiem.  

Mācību procesa ietvaros  tiek rīkoti skolas iekšējie konkursi, viktorīnas. Stundās  un 
zaļās praksēs veidotie darbi tiek izstādīti skolas telpās, noformējumos svētku telpās. 
 
Vērtējums – labi 
 

 
Kritērijs – 3.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Audzēkņu mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstoši  kārtībai par audzēkņu zināšanu un 
prasmju vērtēšanas kritērijiem un audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, akadēmiskā 
atvaļinājuma piešķiršanu, vai audzēkņa atskaitīšanu. Audzēkņi un viņu vecāki  ir 
iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību. Vērtēšanas formas, metodiskie paņēmieni un 
vērtēšanas kritēriji atbilst mācību priekšmetu specifikai un audzēkņu vecumposmiem. 
Mūzikas programmā ikdienas vērtējumus visos mācību priekšmetos, arī ieskaitēs, 
pārbaudes darbos, eksāmenos iegūtās atzīmes pedagogi ieraksta katra audzēkņa 
dienasgrāmatā, kas ir būtisks informācijas avots audzēkņu vecākiem, un grupu un 
individuālo nodarbību žurnālos, kur semestra vai mācību gada beigās pedagogs izliek 
semestra vai gada vērtējumu.Katra audzēkņu sasniegumu analīze tiek veikta katra 
semestra noslēgumā. Pamatojoties uz analīzes rezultātiem pedagogs plāno un organizē 
audzēkņu tālāko darbu. Mākslas programmas audzēkņu vecāki starpskates  un skates 
vērtējumus saņem vēstules  veidā, kuru katrs audzēknis, vecāku parakstītu atdod 
pedagogam. 

Katra mācību gada beigās tiek veikts apkopojums par audzēkņu piedalīšanos dažādos  
pasākumos- konkursos, festivālos, koncertos. 
Audzēkņu sasniegumu vērtēšana mākslas programmā notiek pēc mācību procesā 
izpildītajiem uzdevumiem. Darba vērtēšana notiek pēc katra mācību uzdevuma veikšanas 
starpskatēs un skatēs . Savukārt mūzikas programmas audzēkņi  tiek vērtēti  pēc 
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uzstāšnās rezultātiem mācību koncertos, tehniskajās ieskaitēs ,pārcelšanas eksāmenos 
un ikdienas mācību darba. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz audzēkņu muzikālā un 
tehniskā izpildījuma kvalitāti, apzinīgumu un attiecīgā mācību priekšmeta specifiskām 
prasībām. 

Audzēkņu sasniegumi katrā priekšmetā tiek apkopoti audzēkņu sekmju un kavējumu 
uzskaites žurnālā katram mācību gadam.Pedagoģiskā padome vērtē un analizē katra 
audzēkņa sasniegumus katrā mācību priekšmetā. 
Izglītības programmas apguves noslēgumā audzēkņi kārto skolas beigšanas eksāmenus, 
izstrādā diplomdarbu. Uz skolas beigšanas eksāmeniem  vērtēšanas komisijā tiek aicināti 
pedagogi no citām  reģiona mūzikas  un  mākslas skolām, lai objektīvi varētu novērtēt 
audzēkņu sniegumu, kā arī lai pedagogi savstarpēji dalītos pieredzē. Absolventu 
diplomdarbi tiek izstādīti publiskai apskatei. 
   Skolas labākie audzēkņi un viņu vecāki  tiek aicināti uz pieņemšanu pie novada 
priekšsēdētājas un pārvaldes vadītāja. Viņi tiek apbalvoti ar piemiņas balvām, diplomiem, 
Aktīvākajiem audzēkņiem balvā  tiek rīkota ekskursija pa Latviju. 
 
Vērtējums – Labi 
 

Joma -3.3. Izglītojamo sasniegumi 

Kritērijs –3.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Mācību darbs ir vērsts uz to, lai katrs audzēknis labi apgūtu mūzikas un mākslas 
priekšmetu standartu prasības un iegūtu skolas beigšanas apliecību. Audzēkņu mācību 
rezultāti tiek apkopoti katra semestra beigās – sekmju kopsavilkumu žurnālā. Pedagogi 
katra semestra beigās apkopo informāciju par katru audzēkni – izanalizē audzēkņa 
paveikto, vai arī nepadarīto Par problēmsituācijām  tiek lemts pedagoģiskās padomes 
sēdē. Semestra noslēgumā audzēkņi kārto izglītības programmu mācību plānā paredzētās 
ieskaites un eksāmenus, kuru rezultātus mācību priekšmetu pedagogi apkopo ieskaišu un 
eksāmenu protokolos. 

Regulāri tiek veikta katra mācību gada audzēkņu sasniegumu uzskaite un analīze.Pēc 
pēdējo mācību gadu rezultātu apkopojuma  50% mūzikas un mākslas  programmas 
audzēkņi  pārcelšanas eksāmenus kārto uz atzīmi 7- labi,30% uz atzīmi  8- ļoti labi, 15% 
- 6 gandrīz labi, 5% - 5viduvēji. 
Lai audzēkņi celtu savu pašapziņu , viņi  tiek motivēti piedalīties  konkursos, festivālos, 
skatēs. Audzēkņiem tiek dota iespēja savu sniegumu prezentēt  skolai, vecākiem un 
apkārtējai sabiedrībai, uzstājoties  atklātajos koncertos. 
 
Kritērijs – 3.3.2. Izglītojamo sasniegumi reģionālajos, valsts un 
starptautiskajos konkursos. 

   Pedagogi regulāri gatavo audzēkņus dalībai dažādos reģiona, valsts un straptautiskajos 
konkursos. Kopš iepriekšējās skolas akreditācijas audzēkņi guvuši sekojošus panākumus: 

 
 
 
 
Māksla 
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Mācību gads 

 
Konkursi, skates 

Audzēkņu  
dalībnieku 
skaits 

 
Pedagogs 

 
Rezultāti 

2014./2015.m.g. Starptautiskais grafikas un 
glezniecības konkursā 
“Saules krasts – vēju 
stāsti” 

1 K.Cukura Atzinība par 
radošu, 
interesantu 
darbu grafikā 

 Starptautiskais grafikas un 
glezniecības konkursā 
“Saules krasts – vēju 
stāsti” 

1 M.Cukurs Diploms par 
iegūto 2.vietu 
grafikā 

 Starptautiskais grafikas un 
glezniecības konkursā 
“Saules krasts – vēju 
stāsti” 

1 K.Cukura  Speciālais 
diploms no 
Latvijas Mākslas 
akadēmijas 
ārzemju studentu 
“Erasmus” 
grupas par 
radošu darbu 
grafikā 

 Latvijas izglītības iestāžu 
profesinālās ievirzes 
izglītības mākslas un 
dizaina jomas audzēkņu 
Valsts knkursa fināls 

5 K.Cukura 
M.Cukurs 

Pateicība 

 6.starptautiskais bērnu un 
jauniešu grafikas un 
glezniecības konkurss 
“Saules krasts – vēju 
stāsti”  

3 K.Cukura Diploms – 2.vieta 
Atzinības(2) 

 Starptautiskā bērnu un 
jauniešu mākslas izstāde – 
konference   

3 K.Cukura  Pateicība 
Diploms 

2012./2013.m..g Profesionālas ievirzes 
mākslas skolu audzēkņu 
valsts konkurss 

1 K.Cukura  Atzinība 
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Mūzika 

 

 
Mācību gads 

 
Konkursi, skates 

Audzēkņu  
dalībnieku 
skaits 

 
Pedagogs 

 
Rezultāti 

2014./2015.m.g. Latvijas profesionālās 
ievirzes mūzikas 
izglītības iedtāžu 
izglītības programmas 
“Pūšaminstrumentu 
spēle” audzēkņu valsts 
konkurss - fināls 

2 Ē.Bukants III vieta 
Pateicība 

 Latvijas profesionālās 
ievirzes mūzikas 
izglītības iedtāžu 
izglītības programmas 
“Pūšaminstrumentu 
spēle” audzēkņu valsts 
konkurss II kārta  

3 Ē.Bukants III vieta 
Atzinība 
Pateicība 

 X Kurzemes un 
Žemaitijas reģionu 
mūzikas skoliu 
pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu nodaļu 
audzēkņu konkurss 

3 Ē.Bukants II vieta 
II vieta 
III vieta 

2013./2014.m.g. Iv Mazpilsētu un lauku 
Mūzikas skolu konkurss 
Pūšaminstrumetnu 
spēles audzēkņiem 

2 Ē.Bukants II vieta 
Pateicība 

 IX Kurzemes mūzikas 
sklu ūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu nodaļu 
audzēkņu knkurss  

2 Ē.Bukants I pakāpe 
III pakāpe 

2012./2013.m.g. Latvijas mūzikas skolu 
profesionāas ievirzes 
izglītības programmas 
Taustiņinstrumentu spēle 
– Klavierspēle audzēkņu 
konkurss Jaunais pianists 
II kārta (Em.Melngaiļa 
m.v.) 

1 O.Mauerzaka Pateicība 

 VIII Kurzemes mūzikas 
skolu pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu 
nodaļu audzēkņu 
konkurss 

3 Ē.Bukants 
 
N.Vrubļevskis 

III pakāpe 
Atzinība 
III pakāpe 
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Joma – 3.4.Atbalsts izglītojamiem 

Kritērijs – 3.4.1.Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 
izglītojamo drošības garantēšana(drošība un darba aizsardzība) 

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 1338 skolā ir izstrādāti audzēkņu drošību 
reglamentējoši noteikumi.- iekšējās kārtības noteikumi, drošības noteikumi mākslas 
kabinetos, par drošību organizētajos pasākumos.Audzēkņi tiek iepazīstināti ar skolas  
evakuācijas plānu. 
    Skolā darba drošības un darba aizsardzības kontroli veic Priekules novada domes 
darba aizsardzības speciālists.  Ievērojot MK 24.11.2009. g. Noteikumus  Nr.1338. 
3.punkta 9.apakšpunktu, skolā noteikts ka specialitātes pedagogi septembrī iepazīstina 
audzēkņus ar iekšējās kartības noteikumiem un drošības noteikumiem, un audzēkņi 
parakstās mācību uzskaites žurnālā ,speciāli iekārtotā lappusē. 
   Pedagoiem  tiek veikta darba drošības un ugunsdrošības instruktāža, uzsākot mācību 
gadu. Reizi gadā tiek novērtēti darba vietas  un tajā esošie darba vides faktori. 
Medicīniskās pirmās palīdzības aptieciņa atrodas direktora kabinetā. Skolas telpas tiek 
regulāri uzkoptas . Skola ir aprīkota ar ugundrošības aparātiem 
Pedagogi prot saskatīt audzēkņa psiholoģisko un emocionālo stāvokli ikdienā, tāpēc  ar 
audzēkni daudz tiek runāts, viņu cenšas virzīt labam garastāvoklim, miera sajūtai un 
mācību darbam. Pedagogi ir sirsnīgi un iejūtīgi, prot uzklausīt , kad tas nepieciešams, 
bieži pamāca, palīdz saprast un risināt radušos situāciju. Skolas kolektīvā valda labvēlīgs 
sociāli psiholoģisks mikroklimats. 
 
Vērtējums – labi 
 
Kritērijs – 3.4.2. Atbalsts personības veidošanā 

   Skola veicina audzēkņu personības izaugsmi. Pedagogs  ikdienas darbā saredz 
audzēkņa labās , stiprās puses un  emocionālā, labvēlīgā vidē ar uzslavu, novērtējumu  - 
palīdz audzēkņa profesionālajā varēšanā, kā arī personības izaugsmē. Tas stiprina 
audzēkņa apziņu par savām spējām, varēšanu. Iesaistot  dažādos pasākumos- izstādēs, 
festivālos, konkursos, akcijās un projektos, audzēkņiem nostiprinās pārliecības sajūta par 
sevi, paaugstinās pašvērtējums, rodas ticība saviem spēkiem un spējām. 
   Pozitīva sadarbība ir izveidojusies  ar Kalētu pagasta pārvaldi un Priekules novada 
pašvaldību, Liepājas katoļu pamatskolu, Grobiņas novada Bārtas pamatskolu. Mākslas 
programmas audzēkņi Zaļās prakses ietvaros padarījuši skaistāku savu pagastu- 
apgleznojot pienotavas ēku pagasta centrā, bērnu dārza spēļu nojumes.  Audzēkņi un 
pedagogi iesaistās  dabas parka „Priediens” apskates objektu sakārtošanā – tika 
apgleznota parka šautuve. Laba sadarbība izveidojusies ar Nīcas  un Pāvilostas mūzikas 
un mākslas skolām. Tiek veidoti draudzības koncerti  un izstādes, mākslas programmas 
audzēkņi piedallās „Smilšu skulptūru” festivālā Pāvilostā.  Em. Melngaiļa Liepājas mūzikas 
vidusskolas klavierspēles , akordeona spēles audzēkņi un ansambļi viesojušies Kalētos. 
Biežs viesis pie skolas audzēkņiem ir komponists Vilnis Salaks. Mākslas programmas 
audzēkņiem tiek rīkotas tikšanās ar māksliniekiem – Pēteri Taukuli, Laini Kainaizi u.c. 
Jaunus mūzikas un mākslas draugus eam ieguvuši Auces novada Bēnes mūzikas un 
mākslas skolā. 
  Visi ārpusstundu pasākumi  tiek plānoti 
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Vērtējums – labi 
 
Kritērijs – 3.4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. 

  Audzēkņi tiek iesaistīti pagasta un novada kultūras  pasākumos.Tādējādi notiek  
audzēkņu pašapliecināšnās un profesionālā izaugsme.Audzēkņi un viņu vecāki tiek 
informēti par mākslas vai mūzikas vidusskolu konsultāciju grafikiem.  Pedagogi palīdz 
audzēkņiem sagatavoties iestājeksāmeniem. 
 Līdz  2012.gadam mācības tālāk turpina  3 audzēkņi, viens no skolas absolventiem 
šogad ieguva maģistra grādu mūzikas terapijā. 
 
Vērtējums – labi 
 

Kritērijs – 3.4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

  Mācību darba procesā tiek ievērotas audzēkņu individuālās prasmes un spējas. Skolā 
regulāri tiek apzināti tie audzēkņi , kuriem ir problēmas mācībās. Pati izglītības darba 
specifika nosaka mācību darba diferenciācijas objektīvu nepieciešamību. Ne tikai 
uzdevumi, kas tiek piedāvāti stundās, bet arī pārbaudes darbi satur dažādas grūtības 
pakāpes uzdevumus. Stundās plaši  tiek pielietota audzēkņa pašnovērtējuma forma, kas 
mudina katru audzēkni objektīvi izvērtēt paša sasniegto. Pedagogi mācību stundās strādā 
diferencēti- sniedz nepieciešamo palīdzību audzēkņiem ar mācību traucējumiem.    
Pedagogi mērķtiecīgi apvieno dažādus  audzēkņu darba veidus, panāk, ka visi audzēkņi 
apgūst programmas vielas pamatus, atbilstoši savām attīstības potencēm. 
 
Vērtējums – labi 
 
Kritērijs – 3.4.5.Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

   Šobrīd skolā nav audzēkņu ar īpašām vajadzībām. Kalētu Mūzikas un mākslas skola 
atrodas Kalētu pamatskolas kreisajā spārnā. Ir izbūvēta piebrauktuve  pie skolas,kas 
paredzēta  cilvēkiem ar īpašam vajadzībām.   Pedagogi ir apmeklējuši kursus un  
seminārus par darba metodēm ar bērniem ar īpašām vajadzībām un nepieciešamības 
gadījumā ir gatavi strādāt. 
 
Vērtējums -  labi 
 
Kritērijs  - 3.4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

   Skolas sadarbība ar vecākiem ir ļoti cieša. Vecāki regulāri tiek informēti par bērna 
mācību sasniegumiem. Vismaz trīs reizes gadā notiek vecāku sapulces. Sapulces ir gan 
informatīva rakstura, bieži arī audzēkņi uzstājas vecāku sapulcēs. Tiek organizētas arī 
izglītojošas vecāku sapulces, kur lektori ir gan muzeju darbinieki, gan pazīstami Liepājas 
Universitātes mācību spēki.Tiek pārrunāts un diskutēts par audzēkņa emocionālo  un 
psiholoģisko stāvokli  audzēkņu uzstāšanās laikā. 
  Vecāki tiek iesaistīti skolas mācību darbā, apmeklējot  mācību stundas. Katru pavasari 
tiek rīkotas atvērto durvju dienas, kad audzēkņi kopā ar vecākiem var darboties 
radošajās darbnīcās . Aicinām vecākus būt klāt skolas beigšanas eksāmenos, diplomdarba 
aizstāvēšanā. Vecāku sapulcēs veicam arī vecāku anketēšanu, lai būtu vieglāk izvērtēt 
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skolas un ģimenes sadarbību. Anketēšanas rezultāti parāda, ka 90% vecāku uzskata, ka 
skolas sadarbība  ar vecākiem ir ļoti laba, 9% vecāku, ka laba,1%vecāku - pietiekama. 
   Maznodrošinātām ģimenēm un ģimenēm, no kuras skolā mācās divi vai vairāk bērni, 
tiek daļēji vai 100% atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma- mācību maksas. Audzēkņiem no 
maznodrošinātajām ģimenēm skolas direktors un pedagogi meklē sponsoru - goda 
krusttēvu, vai krustmāti, ar kuru tiek noslēgts trīspusējs līgums, starp ģimeni, sponsoru 
un skolas direktoru. 
 
Vērtējums – labi 

Joma – 3.5. Iestādes vide 

Kritērijs – 3.5.1. Mikroklimats 

  Kalētu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvā  ir izveidojies  labvēlīgs  mikroklimats. 
Kolektīvs ir radošs, saprotošs, izpalīdzīgs un psiholoģiskā gaisotne ir draudzīga.  
Pēc kvalifikācijas kursu apmeklēšanas , pedagogi dalās pieredzē, izklāsta jaunās atziņas. 
Nepieciešamo informāciju katrs pedagogs saņem individuāli no skolas direktora, vai 
informatīvajās sapulcēs. 
  Skolas iekšējās kārtības noteikumus un pārējos  skolas darbu reglamentējošos 
dokumentus sagatavo direktors , apspriež  un pieņem  kolektīvs, bet apstiprina  skolas 
direktors. 
Skolai ir savas tradīcijas. Reizi piecos gados uz skolu tiek aicināti  bijušie skolas audzēkņi 
un skolotāji, notiek koncerts, tiek rīkota izstāde, uzstājas topošie un bijušie absolventi. 
Ziemassvētku laikā tiek rīkoti Adventes koncerti, kuros spēlē tikai pedagogi. Lieldienu 
laikā tiek rīkoti labdarības koncerti pansionātos. 
Katru gadu tiek apmeklēti un apsveikti svētkos  pedagogi, kuri jau ir pensijā.Tiek rīkotas 
ekskursijas pedagogu kolektīvam. 
 
Vertējums – labi 
 
Kritērijs – 3.5.2. Fiziskā vide 

  Kalētu Mūzikas un mākslas skolas teplas ir funkcionālas un estētiski noformētas. Tās ir 
tīras un kārtīgas.Visās klasēs ir ielikti jauni logi. Iespēju robežās tiek veikti telpu 
kosmētiskie remonti, piemēram akordeona spēles klasē. Ir veikts skolas koncertzāles 
kapitālais remonts. Ar skaņu izolējošiem materiāliem tika veikts remonts 
sitaminstrumentu spēles klasei. Klašu telpās regulāri tiek pilnveidota darba vide, 
nomainīti gaismas ķermeņi, ievilkts ūdensvads zīmēšanas klasē, uzstādītas izlietnes. 
Skolas telpas ne vienmēr ir siltas, tāpēc ir iegādātas papildus apsildīšanas ierīces, lai 
audzēkņi un pedagogi justos komfortabli. 
 
Vērtējums – labi 

Joma – 3.6. Iestādes resursi 

Kritērijs – 3.6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi. 

 Skolas teorētisko un un praktisko mācību priekšmetu materiāltehniskais nodrošnājums 
atbilst profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. Tiek organizēta materiālo 
resursu plānveidīga papildināšana un atjaunošana. 
Skola ir nodrošināta  ar CD, DVD atskaņotājiem,datoriem, interneta pieslēgumu. 
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2012.gada augustā iegādāts  sitaminstruments - marimba.2013.gadā iegādāts: bungu 
komplekts ,basģitāra,jauns CD un videokamera. Par skolas materiāltehnisko līdzekļu  
izmantošanu atbild skolas direktors un pedagogi, kuri  ir uzņēmušies materiālo atbildību. 
Pateicoties regulārai iekārtu un instrumentu  apkopei, skolas materiāltehniskie līdzekļi un 
iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā. Skolas bibliotēkas krājums ir atbilstošs 
izglītības iestādes specifikai un izglītības programmu apguvei. Mācību grāmatas un 
mācību līdzekļu izvēle ir pamatota un plānota. Regulāri notiek skolas bibliotēkas fondu 
palielināšana.  

 
 Vērtējums – labi 
 
Kritērijs –3.6.2. Personālresursi 

Skolas  personālresursi atbilst skolā īstenoto izglītības programmu profesionālās 
ievirzes mūzikas un mākslas izglītības, kā arī interešu izglītības programmu īstenošanas 
nodrošināšanai.  Visu pedagogu pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas amata 
aprakstos. Skolā strādā 10 pedagogi:7 pedagogi ar augstāko pedagoģisko kvalifikāciju, 3 
pedagoiem ir vidējā profesionālā izglītība, trijiem pedagogiem ir maģistra grāds. 
Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana notiek saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām un piedāvātajiem kursiem- meistarklasēm. Visi dati ir ievadīti VIIS 
datu bāzē un tiek papildināti pēc jaunu profesionālās kvalifikācijas kursu apgūšanas. Līdz 
ar to profesionālās pilnveides plāna izpilde viegli konstatējama. Divi pedagogi ir ieguvuši 
pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpes- 2. un 3. pakāpi. 

Pedagogi  rīko savu darbu izstādes, piedalās  koncertos kā solisti – izpildītāji, kā arī 
muzicē nelielos ansambļos. 
 
Vēŗtējums - labi 

Joma – 3.7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

 
Kritērijs – 3.7.1. iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

 Skolai tiek izstrādāts Attīstības plāns 2015.- 2018. gadam. Tā izstrādē ir iesaistīta 
skolas vadība, skolotāji un Skolas padome. Attīstības plāns veidots pamatojoties uz 
reģionālajām pārmaiņām un sociālo pasūtījumu. 

Skolas direktors regulāri plāno personāla darba kontroli visās jomās. Pedagogi veic 
individuālā darba pašvērtējumu, kuram seko izglītības programmu darba pašvērtējums. 
Pēc tam visa informācija tiek apkopota un veikts skolas pašvērtējums. Pašvērtējums ir 
objektīvs un pamatots. Katru mācību gadu tiek izvērtēti audzēkņu mācību sasniegumi. 

Skolas darba vērtēšana notiek reizi semestrī, pedagoģiskās padomes sēdēs , kur tiek 
izvērtēti visi semestra notikumi un pasākumi, analizēti audzēkņu mācību sasniegumi.  
Skolā tiek veidots pasākumu plāns semestrim  un kalendārais  darba plāns mācību 
gadam. Pedagogi tiek iepazīstināti ar pašvērtējuma veidošanas pamatprincipiem, 
rādītājiem un jomām Pašvērtējuma rakstīšanas gaitā tiek veikta dokumentu izpēte, 
anketēšana, rezultātu apkopošana un analīze. Katru gadu tiek veikta skolas darba 
izvērtēšana. Rezultāti tiek analizēti  un iestrādāti turpmāķajās skolas prioritātēs.  
 Lai notiktu kvalitatīvs mācību darbs, skolā tiek veikta regulāra mācību līdzekļu, 
aprīkojuma, mācību inventāra novērtēšana. Ar novada pašvaldības atbalstu tiek plānota 
jaunu materiāltehnisko līdzekļu iegāde. 
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Vērtējums- labi 
 
 
Kritērijs – 3.7.2.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skola strādā pēc Nolikuma, kurš izstrādāts saskaņā ar profesionālās izglītības un 
izglītības likumu. Nolikums ir apstiprināts  Priekules novada pašvaldības domē. Skolas 
darbu plāno, organizē un pārrauga direktors. Skolā  darbojas: Pedagoģiskā padome, 
Metodiskās komisijas, Skolas padome. Skolā ir visa nepieciešamā dokumentācija, skolas 
darbu reglamentējošie dokumenti ir izsrādāti precīzi , demokrātiski, ievērojot izvirzītās 
prasības un mērķus. 

Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes 
darbības jomas.Direktors savas kompotences ietvaros pārrauga pienākumu izpildi un 
sniedz darbiniekiem nepieciešamo atbalstu. 

Metodiskā darba plāna pamatvirzienus izstrādā uz pusgadu, ņemot vērā patreizējās 
aktualitātes. Tās darba procesā tiek pilnveidots sakarā ar apkārtējās vides izmaiņām. 
Tiek sniegta metodiska palīdzība jaunajiem speciālistiem. 
 
Vērtējums – labi 
 
Kritērijs -3.7.3.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Kalētu Mūzikas un mākslas skolai ir regulāra sadrbība ar Kultūras ministriju, Izglītības 
un Zinātnes ministriju un  LNKC, ar reģionālo metodisko centru Em. Melngaiļa Liepājas 
mūzikas vidusskolu, Kalētu pagasta pārvaldi, Priekules novada pašvaldību, Kalētu 
pamatskolu un pirmskolas grupām, ar  Bārtas pamatskolu.  

Skolas audzēkņi iesaistās novada pasākumos- Adventes  koncertos , labdarības 
koncertos – pansionātos, skolu un jaunatnes svētkos Priekules novadā, Bārtas , Sikšņu 
pamatskolu pasākumos. Skolas direktors ar prezentāciju piedalījās Liepājas reģiona 
mūzikas un mākslas skolu direktoru sanāksmē, prezentējot savu pieredzi un prasmi 
inovatīvi attīstīt savā novadā mūzikas un mākslas skolu, kā aktīvu kultūrizglītības centru, 
kas spēj piedāvāt daudzveidīgus un radošus risinājumus. 
 
 
Vērtējums- labi 
 

4.Citi sasniegumi 
 
    Kalētu Mūzikas un mākslas skola ir pagasta kultūrizglītības centrs. Ilgu laiku tās 
pedagogi  ir kalpojuši kā pamats Kalētu jauktajam korim, vīru un sieviešu vokālajiem 
ansambļiem. Šajā gadā arī tautas nama bērnu vokālajam ansamblim. 

Kalētu pamatskolā ir pirmsskolas grupas, kuras apmeklē apkārtējo pagastu un 
kaimiņu novada  bērni. Pateicoties Kalētu Mūzikas un mākslas skolas piedāvājumam, daļa 
bērnu no citiem pagastiem neatgriežas mācīties savos pagastos, bet tupina mācības 
Kalētu pamatskolā.  

Skola ir spējusi izdzīvot, pastāvēt un attīstīties arī mūsu valsts ekonomiskās krīzes 
gados. 
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5.Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā 
iegūtajiem secinājumiem) 

 Sekot izmaiņām un reformām izglītības sistēmā, izvērtēt tās un ieviest progresīvās 
pārmaiņas. 
 
 Izveidot sistemātisku audzēkņu izaugsmes dinamikas uzskaites bāz.i 
 

 Pilnveidot audzēkņu mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanas un analīzes  
vienoto sistēmu. 
 

 Ieviest skolā  e- klasi. 

 
 Turpināt piedalīties( un darīt to vēl aktīvāk) dažādos novada, Kurzemes reģiona, 
valsts mēroga kultūras pasākumos, festivālos, konkursos, izstādēs. 
 
 Pilnveidot vecāku izglītošanas darbu, vairāk rīkot vecāku pēcpusdienas, piedāvāt 
lekcijas, kas saistītas ar bērnu audzināšanu, fizisko un garīgo veselību. 

 
 

 Turpināt piesaistīt finanšu līdzekļus izmantojot dažādus  ES fondu piedāvātās 
iespējas. 
 
 Atbalstīt plašāku pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, mākslas un mūzikas 
pasākumos 

 

 Palielināt personāla  lomu izglītības iestādes pašvērtējuma procesā. 
 

 Pašvertēšanas procesā iegūto informāciju ņemt par pamatu, plānojot turpmāko 
skolas darbu. 

 
Direktors:                                Inese Kuduma 
 
SASKAŅOTS 

Priekules novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks  

                              (dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 
     Ainars Cīrulis_________________________________________ 
  (vārds, uzvārds)                                    (paraksts) 
 

                                    2015.gada  2.oktobrī            (datums)                                 

Z.V. 


