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VISPĀRĪGS LUBĀNAS MĀKSLAS SKOLAS RAKSTUROJUMS
Lubānas Mākslas skola (turpmāk tekstā - Skola) ir Lubānas pilsētas domes dibināta un
pārraudzībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu
„Vizuāli plastiskā māksla” 20V211 00 1. Pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas
2007. gadā Skolas dibinātājs ir Lubānas novada pašvaldība.
Skolas pirmsākumi saistās ar skolotājas Annas Mores iniciatīvu izveidot Lubānā
Mākslas skolu, un 1993. gada 28. decembrī Lubānas pilsētas domē tiek pieņemts lēmums Nr.
79 par Skolas dibināšanu. Lai nodrošinātu Mākslas skolas darbību un mācību procesam
atbilstošus apstākļus, tiek remontētas un sakārtotas telpas vecās vidusskolas ēkā Skolas ielā 6.
1995. gada 1. septembrī mācības Lubānas Mākslas skolā uzsāk 24 audzēkņi. Skolas ēkā ir
plašas klašu telpas un sākotnējā laika posmā atbilstoši apstākļi sanitāri higiēniskajām
prasībām. Taču laika gaitā 1914. gadā celtajā skolas ēkā sākās tehniska rakstura problēmas.
Klašu telpās netika nodrošināts pietiekams siltums, caurais jumts un ārsienu defekti radīja
nedrošus apstākļus audzēkņu drošībai. Skolas ēkas remonts prasīja milzīgas izmaksas, bet
laika posmā, kad valstī valdīja ekonomiskā krīze, finansējumu atrast neizdevās. Lai neradītu
draudus audzēkņu veselībai un drošībai, 2009. gada novembrī notiek skolas atrašanās vietas
maiņa. Skola pārceļas uz pašvaldības ēkas Tilta ielā 5 otro stāvu. Pašreizējā Skolas telpu
platība ir 180 m2.
Pastāvēšanas laikā Skolu vadījušas direktores Anna More (1995 – 1997), Vizma Veipa
(1997 – 1998), Dzintra Dragune (1998 – 2004), un kopš 2004. gada - Rudīte Kolāte.
Skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Profesionālās izglītības
likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un
normatīvie akti, kā arī Lubānas novada domes 2010. gada 29. jūnija sēdē (protokola Nr.6, 7.§)
apstiprinātais skolas Nolikums, kurā grozījumi veikti ar Lubānas novada domes 2015. gada
29. janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§).
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 4475902102 izdota 2010. gada 25.
oktobrī.
Izglītības iestādes juridiskā adrese: Tilta ielā 5, Lubānā. Lubānas novadā, LV – 4830.
Skolas misija: Skola kā kultūras un izglītības centrs.
Skola ir nodrošināta ar mācību programmu apguvei nepieciešamo inventāru un
aprīkojumu.
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IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
Saskaņā ar Nolikumu Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un
īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās
noteikto mērķu sasniegšanu.
Izvirzīto pamatmērķu sasniegšanai Skola īsteno galvenos uzdevumus:
1. Nodrošināt izglītojamo (turpmāk tekstā – audzēkņu) iespēju iegūt profesionālās ievirzes
izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā;
2. Sagatavot audzēkņus mākslas profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei;
3. Virzīt pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības procesu;
4. Nodrošināt pamata zināšanu un prasmju apguves pieejamību kultūrizglītībā un mākslā
Lubānas novada sabiedrībai un visiem interesentiem (pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas,
vidusskolas vecuma bērniem un jauniešiem, pieaugušajiem visa mūža garumā, kā arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), veicot profesionālās ievirzes programmas realizāciju,
izstāžu un radošo darbnīcu darbību, kursu vadīšanu, individuālo konsultāciju sniegšanu,
pilsētas un novada radošu projektu organizēšanu un realizēšanu;
5. Racionāli izmantot Skolas finanšu, materiālos un personāla resursus.
Katra mācību gada sākumā skolā tiek izvirzīti 3 galvenie uzdevumi, no kuriem vadoties
tiek organizēts mācību process tekošajā mācību gadā.
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA UN AUDZĒKŅU SKAITS
Skola šobrīd īsteno licencētu profesionālās ievirzes izglītības programmu ”Vizuāli
plastiskā māksla” (kods 20V 211 00 1) audzēkņiem vecumā no 8–15 gadiem. Programmas
apjoms 2455 stundas līdz šim tika apgūtas 5 mācību gados. Saskaņā ar jaunas licences Nr. P 14951 izsniegšanu 2016. gada 30. novembrī, 2017./ 2018. mācību gadā Skolā notika pāreja
no 5 – gadīgās 2455 stundu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 211
00 1) apguves uz 7 – gadīgo 2455 stundu izglītības programmas apguvi. 2017./2018. mācību
gadā 5 – gadīgo izglītības programmu (Licence Nr. 14950 no 30.11.2016) realizēja 4.B un 5.
klases audzēkņiem. 2018./2019. m.g. 5 – gadīgā programma jāīsteno tikai 5. klasē, savukārt
1. – 4. klašu audzēkņi apgūs 2455 stundu 7 – gadīgo izglītības programmu, kas jāakreditē
2018.gada septembrī.
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Izglītības programma un audzēkņu skaits
Izglītības programmas
nosaukums

Izglītības programmas
kods

Audzēkņu skaits uz
01. 09. 2017.

Vizuāli plastiskā māksla

20V 211 00 1

55

Pamatā Skolā mācās Lubānas novadā deklarētie audzēkņi, bet 11% bērnu ir no
Madonas novada Ošupes pagasta, jo Mākslas skola Lubānā atrodas 15 – 20 km attālumā no
viņu dzīvesvietām un ir ērtāk pieejama nekā Madonas Mākslas skola.
Lai arī kopumā Lubānas novada skolās izglītojamo skaits pēdējā laika posmā ir
samazinājies, Lubānas Mākslas skolā audzēkņu skaits pēdējos mācību gados ir bijis samērā
nemainīgs. Vidēji katru gadu skolā mācās 50 - 55 audzēkņi. Uz 2018. gadu skolu absolvējuši
172 audzēkņi. Mācības mākslas jomā turpinājuši 24 jaunieši. 2017./2018.m.g. Skolā notika
18. izlaidums.
Audzēkņu skaita dinamika pēdējo 6 gadu laikā
Izglītības
2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018.
programmas
m.g.
m.g.
m.g.
m.g.
m.g.
m.g.
nosaukums

Vizuāli
plastiskā
māksla

55

47

53

58

55

55

Absolventu dinamika pēdējo 6 gadu laikā
Izglītības
2012./2013. 2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018.
programmas
m.g.
m.g.
m.g.
m.g.
m.g.
m.g.
nosaukums

Vizuāli
plastiskā
māksla

9

8

1

7

12

4
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SKOLAS PERSONĀLS
Skolā strādā 4 pedagogi – 3 skolotājas un Skolas direktore, kas vada arī mācību
stundas, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos noteikumus. Pedagoģiskā personāla
kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.
2 Skolas pedagogi ir piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, iegūstot 3. kvalitātes pakāpi.
Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 1 tehniskais darbinieks: apkopēja.
SKOLAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Finanšu līdzekļus Skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un
uzskaite tiek realizēta Lubānas novada pašvaldības grāmatvedībā. Skolas budžeta izlietojums
ir mērķtiecīgs un racionāls. Skolas darbību nodrošina finansējums, kuru veido:
▪ KM mērķdotācija profesionālās ievirzes izglītības programmas pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
▪ Lubānas novada pašvaldības finansējums Skolas administrācijas un tehniskā darbinieka
darba samaksai, profesionālās ievirzes izglītības programmas pedagogu daļējai darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
▪ Lubānas novada pašvaldības piešķirtais finansējums izglītības iestādes uzturēšanai,
saimnieciskajiem un ar mācību procesa nodrošināšanu saistītiem izdevumiem;
▪ Papildus līdzekļi, kurus Skola saņem no fiziskām vai juridiskām personām ziedojumu un
dāvinājumu veidā.
2015. gada 29. janvārī Lubānas novada dome, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta 8) daļu pieņem lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) par vecāku
līdzfinansējuma atcelšanu, un saistībā ar šo lēmumu turpmāk finansiāli tiek palielināta
izdevumu daļa Skolas budžetā. Lubānas novada pašvaldība pilnībā finansiāli nodrošina
mācību procesu Lubānas Mākslas skolā.
Skola divas reizes gadā Kultūras ministrijai iesniedz Pašvaldības apstiprinātu pārskatu
par valsts mērķdotācijas izlietojumu saskaņā ar trīspusējo finansēšanas līgumu starp Latvijas
Republikas Kultūras ministriju, Lubānas novada pašvaldību un Lubānas Mākslas skolu.
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Skolas budžeta nodrošinājums
Ieņēmumu avots
2014. g.
Kopējie
ieņēmumi, 37 539
EUR

%

2015. g.
38 415

%

2016. g.
37 093

%

2017. g.
42 317

%

KM dotācija, EUR
Pašvaldības
budžets,
EUR
Vecāku līdzfinansējums,
EUR

13 280
22 066

36
58

14 252
23 811

37
62

13 970
23 123

38
62

16 758
25 559

40
60

2193

6

352

1

Vecāku līdzfinansējums
mēnesī, EUR

5,70

5,70

IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
Skolas pastāvēšanas laikā notikušas 4 skolas akreditācijas.
Skola pirmoreiz akreditēta 2000. gada 5. aprīlī uz 5 gadiem, izsniegta akreditācijas
apliecība Nr.95, termiņš 2005. gads.
Otrā akreditācija notika 2005. februārī. Skola akreditēta uz diviem gadiem. 2005. gada
18. martā izsniegta akreditācijas apliecība Nr. AI 0680, termiņš 2007. gada 7. marts.
2006. gada decembrī skolu akreditēja uz 6 gadiem, izsniedzot akreditācijas apliecību
2006. gada 19. decembrī Nr. AI 2127, akreditācijas termiņš 2012. gada 18. decembris. Pēc
teritoriālās reformas apliecība nomainīta pret Nr. AI 48483, kas izdota 2011. gada 16. martā.
Ceturto reizi akreditācija notika bez ekspertu komisijas ziņojuma 2012. gada oktobrī
ar termiņu līdz 2018. gada 15. novembrim, akreditācijas lapa Nr. AI 5989 no 14.11.2012.
Netika saņemti ekspertu komisijas ieteikumi iestādes darbības pilnveidei. Pēc izglītības
programmu pārlicencēšanas 2017. gada 15. februārī izsniegta jauna akreditācijas lapas AI
10236 “Vizuāli plastiskā māksla”, 20V 211 00 1.
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IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU
JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
JOMA – 1. MĀCĪBU SATURS
Kritērijs – 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas
1.1.1.Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu atbilstība normatīvajām prasībām.
Skola īsteno licencēto profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā
māksla”, programmas kods 20V 211 00 1 (Licence Nr. P – 14950, izdota 30.11.2016. un
Licence P – 14951, izdota 30.11.2016). Visiem mācību priekšmetiem izstrādātas mācību
programmas. Tajās iekļautas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Īstenojot profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” (kods
20V 211 00 1) bērniem vecumā no 8 – 15 gadiem, programmas apjoms 2455 stundas līdz šim
tika apgūts 5 gados. Kopš 2017./2018. m.g, ir uzsākta izglītības programmas “Vizuāli plastiskā
māksla” (apjoms 2455 stundas) realizācija 7 gados. Līdz ar to tiek pārstrādātas mācību
priekšmetu programmas, atbilstoši jaunajai izglītības programmai, Latvijas Nacionālā kultūras
centra izstrādātajām mācību priekšmetu vadlīnijām, izmantojot arī citu Latvijas Mākslas skolu
labāko pieredzi. Pedagogi savstarpēji sadarbojas, lai pilnveidotu starppriekšmetu saikni Skolas
izglītības programmā. Mācību programmu saturs tiek pārskatīts un aktualizēts arī pēc
nepieciešamības, sekojot izmaiņām un reformām profesionālās ievirzes izglītības sistēmā,
izvērtējot tās un ieviešot pārmaiņas atbilstoši Lubānas Mākslas skolas vajadzībām un
iespējamiem resursiem.
Skolu beidzot, audzēkņi kārto pārbaudījuma eksāmenus Zīmēšanā un Gleznošanā,
izstrādā Skolas nobeiguma radošo darbu un saņem apliecību par profesionālās ievirzes
izglītības iegūšanu.
1.1.2. Izglītības programmas īstenošanas plānošana
Mācību gada sākumā Pedagoģiskās padomes sēdē apspriež un apstiprina mācību
programmas visos mācību priekšmetos. Pedagogi, izstrādājot kalendāros plānus, savstarpēji
sadarbojas, lai pilnveidotu starppriekšmetu saikni skolas izglītības programmā. Skolā notiek

metodiskais darbs mācību priekšmetu izstrādē. Pedagoģiskās padomes sēdēs tiek izskatīti arī
metodiskie jautājumi, jo mazā pedagogu skaita dēļ skolā nav metodisko komisiju.
Mācību programma izstrādāta arī vasaras praksei - plenēram, kas ietver sevī zīmēšanu,
gleznošanu, kompozīciju un veidošanu. Plenēra stundu skaits izplānots atbilstoši katrai klasei,
ievērojot audzēkņu vecumposma īpatnības. Vasaras plenērā piedalās 2.–6. klases audzēkņi.
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Vasaras plenēri notiek gleznainās vietās Lubānas novada apkārtnē, pie Lubānas ezera,
Mārcienas muižas apkaimē, Podnieku Dumpju darbnīcā Mētrienas pagastā un citās vietās.
Mācību stundu saraksts tiek izveidots pilnam mācību gadam un atbilst licencētajai
izglītības programmai. Mācību stundu saraksts ir izvietots Skolas telpās uz informācijas stenda, lai
būtu ērti pieejams ikdienā gan pedagogiem, gan audzēkņiem, gan audzēkņu vecākiem. Mākslas

skolas audzēkņi ir Lubānas vidusskolas, Meirānu Kalpaka pamatskolas un Degumnieku
pamatskolas skolēni, tādēļ stundu saraksts tiek izstrādāts, ievērojot minēto skolu stundu
sarakstu un bieži vien kopā ar audzēkņu vecākiem meklējot kompromisu ar interešu izglītības
pulciņu nodarbībām vispārizglītojošās skolās. Ja nepieciešams, stundu saraksts tiek aktualizēts
atbilstoši situācijai. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pieejams arī “E-klasē”. Izglītības
programma, kā arī pārējie izglītības procesu reglamentējošie dokumenti atrodas Skolas
direktores kabinetā un ir brīvi pieejami visiem pedagogiem.
Skolotāji zina un izprot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos mērķus,
uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotas audzēkņu sasniegumu
vērtēšanas formas un kārtību. Audzēkņu zināšanas tiek regulāri un sistemātiski kontrolētas.
Skolotāji regulāri paaugstina kvalifikāciju tālākizglītības kursos un praksē lieto tajos
gūtās atziņas, dažādojot pasniegšanas veidus. Darbs ar audzēkņiem ir diferencēts un
individuāls, ņemot vērā katra audzēkņa vajadzības un spējas. Skolotāji papildus strādā ar
izglītojamajiem, kuriem ir problēmas mācībās, kā arī ar talantīgākajiem un spējīgākajiem
audzēkņiem.
1.1.3. Izglītības programmas satura pilnveide
Pamata priekšmetu (Zīmēšana, Gleznošana, Kompozīcija, Veidošana un Mākslas
valodas pamati) apguve Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolās gan pēc satura, gan
metodēm tiek realizēts līdzīgā veidā, bet mācību priekšmets Darbs materiālā tiek realizēts
atšķirīgos veidos, atbilstoši skolās pieejamiem resursiem – aprīkojumam, pedagogiem un
tradīcijām novados.
Iepriekšējā laika periodā Skolas audzēkņi mācību priekšmeta Darbs materiālā ietvaros
apguva arī leļļu veidošanas mākslu, filcēšanas iemaņas un animācijas pamatus. 2016. gada
licencēto izglītības programmu (gan 5-gadīgajā, gan 7-gadīgajā) mācību plānos tika ieplānoti
jauni mācību priekšmeti, lai padziļinātu apgūtu prasmes un iemaņas darbojoties ar dažādiem
materiāliem:
▪Leļļu māksla. Jau daudzus gadus audzēkņi skolotājas Daces Rudzītes vadībā apgūst leļļu
veidošanas mākslu, līdz ar to radot atšķirīgu skolas publisko tēlu. Audzēkņu darinātās lelles
izmantotas Lubānas pilsētas veikalu skatlogu noformējumos, Lubānas amatierteātra izrādēs,
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un kā interjera papildinājums. Apgūstot leļļu mākslu, audzēkņi apgūst gleznošanas iemaņas,
veidošanu, kompozīciju, mākslas vēsturi, darbojas ar dažādām tekstilijām un citiem
materiāliem. Beidzot Lubānas Mākslas skolu katrs audzēknis izgatavo lelli autortehnikā.
▪Tekstils. Šajās mācību stundās Skolas audzēkņi apgūst zīda apgleznošanas, auduma
apdrukas, filcēšanas pamatus. Bērni un jaunieši labprāt darina lietas, kuras paši izmanto
ikdienā savām vajadzībām vai dāvanām – filca cepures, somas, rotaļlietas, apdrukātus T –
kreklus, zīda šalles u.c. praktiski pielietojamus priekšmetus.
▪Animācija. Audzēkņi veido animācijas filmiņas, par tēliem izmantojot pašdarinātās lelles,
filcētos dzīvniekus, kā arī ilustrācijas un darbus, kas tapuši veidošanas stundās.
Gadā reizi Skolas audzēkņi apmeklē dažādus mākslas muzejus, izstāžu zāles un
mākslinieku meistardarbnīcas Rīgā, Madonā, Latgalē un Vidzemē.
Vērtējums – labi
JOMA – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS
Kritērijs – 2.1. Mācīšanas kvalitāte
2.1.1. Mācību procesa organizācija
Izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla” Skolā tiek realizēta atbilstoši
licencēm un piešķirtajam finansējumam.
Mākslas skolā tiek veidota dokumentācija saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto
obligāto dokumentāciju, kā arī atbilstoša informācija tiek ievadīta Valsts izglītības
informācijas sistēmā (VIIS).
Katru gadu mācību gadu noslēdzot, Pedagoģiskās padomes sēdē notiek iepriekšējā
mācību gada rezultātu analīze un jauno mācību gada uzdevumu apspriešana. Pedagogu
sagatavotajās atskaitēs tiek atspoguļots mācību darbs, nozīmīgākie pasākumi un sasniegumi,
kā arī problēmas mācību procesā un veicamie uzdevumi nākamajā mācību gadā. Tiek plānota
skolotāju tālākizglītība.
ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” ietvaros skolotājas D. Rudzīte un S. Valaine veikušas sava darba pašvērtējumu.
Abas skolotājas ieguvušas 3. kvalitātes pakāpi.
Mācību stundu darbs tiek organizēts, vadoties pēc mācību plāna. Par mācību procesa
kvalitāti ir atbildīgs katra priekšmeta skolotājs.
Kopš 2016./ 2017. m.g. ieraksti visos klašu žurnālos tiek veikti elektroniski IZM
apstiprinātajā skolvadības sistēmā “E – klase”, kā arī tiek veikta liecību izdruka. Klašu sekmju
žurnālos regulāri tiek ierakstītas mācību tēmas un veicamie uzdevumi, izliekot stundas
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vērtējumu, ja tāds paredzēts, kā arī tiek veikta audzēkņu kavējumu uzskaite, tā daļēji
atspoguļojot ikdienas darbu.
Visi skolā uzņemtie audzēkņi ir reģistrēti Audzēkņu reģistrācijas un uzskaites grāmatā.
Katram audzēknim ir iekārtota personas lieta. Personas lietu numerācija veidojas pēc ieraksta
Izglītojamo reģistrācijas alfabētiskajā grāmatā. Audzēkņu personu lietas tiek slēgtas tiem
beidzot izglītības iestādi, kā arī izstājoties no tās motivētu apstākļu dēļ - pēc saņemtā audzēkņa
vecāku iesnieguma vai pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu. Atbilstoši lietu
nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, tās tiek uzglabātas piecus gadus pēc skolas beigšanas.
Sekmju kopsavilkuma žurnālos tiek ierakstīts katra audzēkņu vērtējums semestrī visos
mācību priekšmetos, gada atzīmes un eksāmenu atzīmes.
Katra mācību gada sākumā audzēkņi tiek iepazīstināti ar skolas iekšējās kārtības
noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu. Pirms ārpusstundu pasākumiem,
ekskursijām vai vasaras plenēra audzēkņi tiek iepazīstināti ar nepieciešamajiem drošības
noteikumiem. Mākslas skolā audzināšanas darbs norit paralēli mākslas apguves procesam un
to veic priekšmetu skolotāji un skolas administrācija. Audzināšanas darbs netiek papildus
tarificēts.
2.1.2. Mācību metožu daudzveidība
Mācību procesā pedagogi izmanto daudzveidīgas, mācību priekšmeta saturam,
izglītojamo vecumam un spējām atbilstošas mācīšanas metodes, kuras regulāri tiek
pilnveidotas tālākizglītības kursos un metodiskajās apspriedēs. Daudzveidīgu metožu apguvi,
mācību stundas organizācijas formas skolotājiem sekmējušas gan semināru un kursu
apmeklēšana, gan savstarpējā dalīšanās pieredzē neformālās sarunās. Iepazītās metodes un
darba forma skolotāji, pielāgojot izglītojamo vecumposma īpatnībām, izmanto darbā gan ar
talantīgajiem, gan ar audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē. Tiek meklētas
vispiemērotākās darba formas.
Darba formas un mācību paņēmienus Lubānas Mākslas skolā pedagogi izvēlas radoši
un atbilstoši nepieciešamībai – pārsvarā tās ir mācību stundas klasēs, kurās ir mācību procesam
piemērots aprīkojums. Labos laika apstākļos tiek izmantota iespēja iet dabā skolas apkārtnē.
Mācību procesā tiek praktizēti arī Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
centra apmeklējumi, kuru laikā audzēkņi piedalās ne tikai izziņas un vērošanas procesā, bet arī
praktiskā, radošā darbībā, veicot pedagogu dotos uzdevumus.
Stundu vērošanas rezultāti liecina, ka mācību metožu un paņēmienu izvēle nodrošina
stundā izvirzīto mērķu sasniegšanu, starppriekšmetu saikni un mācību uzdevumu saistību ar
reālo dzīvi.
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Darba organizācijas forma lielākoties ir patstāvīgs individuālais darbs, veicot praktisku
darbību, bet tiek izmantots arī grupu un pāru darbs. Stundās izmanto demonstrēšanas un
frontālā darba metodi, mācību eksperimentu, stāstījumu, lekcijas, mācību dialogu, darbu ar
izziņas avotiem, spēli, mācību ekskursijas, plenērus, literatūras un mākslas darbu pētīšanu u.c.
Mācību grāmatu, kas palīdzētu organizēt un atvieglot darbu programmai “Vizuāli
plastiskā māksla”, nav. Lai sekmīgi realizētu mācību programmu, skolotāji regulāri papildina
mācību un metodiskos materiālus no interneta un citiem resursiem.
2.1.3. Mācību procesa saikne ar reālo dzīvi
Mācību procesa saturs Skolā tiek virzīts, saistot to ar reālo dzīvi un iesaistot audzēkņus
daudzveidīgā praktiskā darbībā, izgatavojot apsveikumus, svētku noformējumu telpās un
pilsētas pasākumos, apmeklējot muzejus, kultūrvēsturiskas vietas un profesionālu mākslinieku
darbnīcas, sadarbojoties ar Lubānas novada sabiedrību, dažādām iestādēm pilsētā, piedaloties
projektos, konkursos Latvijas un starptautiskā mērogā.
Audzēkņi gadā reizi brauc mācību ekskursijās. Apmeklējot mākslas muzejus Madonā,
Rīgā, Rēzeknē un citās Latvijas vietās, darbojoties ārpus izglītības iestādes, mākslas muzejos
audzēkņi pilda uzdevumus pedagogu iepriekš sagatavotajās darba lapās, kā arī veic radošos
darbus un uzdevumus muzeju telpās.
Lubānas Mākslas skolas audzēkņu un pedagogu nozīmīgākās aktivitātes pēdējo gadu laikā :
▪ Lubānas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde "...Putni..." Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.
Izstādē apskatāmi audzēkņu zīmējumi, gleznojumi un telpiskie objekti gan tradicionālās, gan
neparastākās putnu formās. 2015. g.
▪ Lubānas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Lubānas veselības un aprūpes centrā.
Lubānas veselības un aprūpes centrā 1. un 2. stāva foajē izstādīti Mākslas skolas audzēkņu
vasaras plenēra un grafikas darbi. 2016., 2017. g.
▪ Lubānas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Lubānas Amatnieku centrā.
Izstādes tematika: Apgleznotas Lieldienu olas un darbi, kas tapuši konkursam " ''Augu motīvi
un skulpturālie tēli Rīgas jūgendstila arhitektūrā''. 2017. g.
▪ Lubānas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Lubānas pilsētas klubā.
Veidošanas (pedagogs Una Salmane) un "darbs materiālā" (pedagogs Dace Rudzīte) stundās
tapušo darbu izstāde Lubānas pilsētas klubā vēlēšanu iecirknī, saistībā ar 2017. gada
Pašvaldību vēlēšanām.
▪ Lubānas Mākslas skolas absolventu noslēguma darbu izstāde Lubānas pilsētas bibliotēkā.
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Lubānas Mākslas skolas 5. klases beidzēju noslēguma darbu izstāde Lubānas pilsētas bērnu
nodaļas un pieaugušo bibliotēkas telpās. 2017. g.
▪ Izstāde "Pelēka debess otas triepienu gaida un mazliet saules..." /Japānu haika/ Lubānas
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.
Izstādē piedalās Lubānas Mākslas skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi ar vasaras plenēra
darbiem. 2017. g.
▪ Izstāde Lubānas evaņģēliski luteriskajā baznīcā "Pirmie Ziemassvētki".
Lubānas Mākslas skolas audzēkņu darbi, kas ataino stāstu par Jēzus Kristus piedzimšanu.
2017. g., 2018. g.
▪ Izstāde “Zivis” Ūdens Tūrisma Attīstības Centrs Bākā (pie Lubānas ezera).
Lubānas Mākslas skolas audzēkņu darbi par tēmu “Zivis”. 2018. g.
Daudz tiek pievērsta uzmanība, lai skolas audzēkņu un skolotāju kopīgi paveiktais
darbs izietu ārpus skolas sienām. Lai popularizētu skolu, veicinātu tās atpazīstamību novadā,
un visbeidzot demonstrētu sabiedrībai, kas tad ir Mākslas skola un kas tajā tiek apgūts, mūsu
skolas audzēkņu darbu ekspozīcijas redzamas ļoti daudzās vietās. Lubānas Mākslas skolas
audzēkņi Lubānas pilsētā ir noformējuši pilsētas veikalu skatlogus, ar sienu gleznojumiem un
stājdarbiem izdaiļoti veikalu un sabiedrisko ēku telpu interjeri, kā arī dekoratīvi apgleznotas
dažādu namu sienas pilsētā. Šī prakse attaisnojas, jo audzina audzēkņos atbildības sajūtu un
iemāca sadarbību ar mākslas darba pasūtītāju.
Audzēkņu gatavotās lelles un maskas teātra izrādēs izmanto Lubānas amatierteātris un
Lubānas vidusskolas teātra pulciņš.
Lubānas kultūras nama darbinieki sadarbojas ar Lubānas Mākslas skolas audzēkņiem,
kuri veido noformējumu Lieldienu pasākumiem pilsētas skvērā.
Vērtējums – labi

Kritērijs – 2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.2.1.Izglītojamo mācīšanās darba organizēšana
Audzēkņu uzņemšanu Skolā nosaka izstrādātā Audzēkņu uzņemšanas Kārtība. Veicot
iestājpārbaudījumus, audzēkņi var tikt uzņemti arī vecākajās klasēs. Audzēkņi tiek uzņemti no
8 gadu vecuma jeb sākot no vispārizglītojošās skolas 2. klases.
Audzēkņu mācīšanās darba organizēšana balstās uz ikdienas mācību procesu stundās,
uz darbu eksponēšanu izstādēs, piedalīšanos konkursos un darbu izvērtēšanu skatēs semestra
beigās.
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Izstādes regulāri tiek rīkotas Lubānas pilsētas klubā, Lubānas vidusskolā, Lubānas
veselības un aprūpes centrā, bibliotēkā, kā arī katru gadu Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā – izstāžu zālē. Tas motivē audzēkņus būt līdzatbildīgiem
par mācību procesā sasniegto.
Mācību semestra beigās un pēc plenēra tiek rīkotas audzēkņu darbu skates. Labākie
darbi tiek atlasīti izstādēm, konkursiem un uzkrāti skolas fondos.
Katru vasaru rīkojam vasaras plenērus Lubānas apkārtnē vai ārpus tās, kas kalpo ne
tikai kā mācību stundas dabā, bet arī kā audzēkņu kolektīva saliedēšana un savstarpējo
komunikāciju uzlabošana. Plenēri tiek rīkoti pie Lubānas ezera, Mārcienas muižas apkaimē,
pie podniekiem Mētrienā un citās gleznainās un ainaviskās vietās.
2.2.2.Izglītojamo līdzdalība un sadarbība mācību procesā
Izglītības iestāde regulāri informē audzēkņus par mācību darbam izvirzītajām
prasībām. Lielākā daļa audzēkņu tās ievēro, apzinīgi pildot visus mācību uzdevumus, aktīvi
piedaloties mācību procesā, plānojot un izvērtējot savu darbu, uzņemoties līdzatbildību par
mācību procesa norisi. Tāpat lielākā daļa audzēkņu 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. Audzēkņu
stundu kavējumus vecāki redz “E – klases” žurnālā. Ja semestra beigās audzēknim ir radušies
mācību parādi nepietiekama vērtējuma vai stundu kavējumu dēļ, šis jautājums tiek risināts
Pedagoģiskās padomes sēdē un ar tās lēmumu tiek piešķirts mācību semestra pagarinājums
problēmas atrisināšanai. Informācija vecākiem tiek izsūtīta elektroniski, SMS veidā vai
rakstiski.
Audzēkņi ir iepazīstināti ar darba organizāciju, kārtību un noteikumiem izmantojamo
resursu lietošanā. Skolā katram audzēknim mācību procesā ir iespēja izmantot izglītības
iestādes resursus - nepieciešamos darba rīkus un materiālus, literatūras fondu, mācību
līdzekļus, metodisko fondu, internetu, fototehniku, datortehniku, kopēt un pavairot mācību
procesam un savai radošai darbībai paredzētos materiālus.
Skolā valda labvēlīga un draudzīga gaisotne savstarpēji starp audzēkņiem un
skolotājiem. Atsevišķos gadījumos radušās problēmas un domstarpības tiek risinātas pārrunu
ceļā, sākotnēji starp audzēkņiem un pedagogiem, nepieciešamības gadījumā iesaistoties gan
vecākiem, gan skolas administrācijai.
Darbam ar spējīgākajiem audzēkņiem tiek izmantotas individuālās konsultācijas.
Skolotāji realizē mācību procesa individualizāciju, papildus strādājot ar audzēkņiem, kuriem
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ir grūtības programmas apguvē, kā arī ar talantīgajiem bērniem, gatavojot tos konkursiem.
Skolotāji rosina audzēkņus brīvi izteikties, konstruktīvi diskutēt, cienīt savu un citu paveikto.
Audzēkņiem, kuri nepaspēj izpildīt dotos uzdevumus mācību stundu laikā, tiek dota
iespēja darbus pabeigt ārpus stundu laika, viņiem pieņemamā laikā, skolas brīvajās telpās.
Audzēkņi ir informēti, ka iekavētie mācību uzdevumi ir jāpabeidz līdz semestru skatēm, kā arī
viņi paši izrāda iniciatīvu un, sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem, vienojas par papildus
laiku, kad veikt iekavētos mācību darbus.
Skolu beidzot, audzēkņi 2.semestrī kārto noslēguma eksāmenus zīmēšanā un
gleznošanā, kā arī izstrādā noslēguma darbu pēc izvēles jebkurā no mācību priekšmetiem.
Mācību process noslēdzas ar noslēguma darba aizstāvēšanu un prezentēšanu, kas ļauj apgūt
prezentācijas un uzstāšanās prasmes. Noslēguma darbu prezentācijas apmeklē arī vecāki un
jaunāko klašu audzēkņi, lai gūtu ieskatu un pieredzi par noslēguma darba veikšanu.
Noslēguma darbu prezentācijas tiek rādītas arī Skolas izlaidumā, kurā audzēkņi saņem
apliecības par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu.
Mākslas dienu ietvaros audzēkņi patstāvīgi vada radošās darbnīcas savām ģimenēm un
citiem Lubānas novada iedzīvotājiem un interesentiem.
Jau par tradīciju kļuvis ikgadējais Ziemassvētku karnevāls, kurā audzēkņi patstāvīgi
sagatavo tērpus, grimu, atrakcijas un priekšnesumus par izvēlēto mākslas stilu un tēmu.
Vērtējums - labi
Kritērijs – 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
2.3.1.Vērtēšanas metodes un vērtēšanas kvalitāte
Vērtēšanas procesu Skolā reglamentē „Kārtība, kas nosaka audzēkņu zināšanu un
prasmju vērtēšanas kritērijus un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu
atskaitīšanu”. Kārtība nosaka vienotu mācību sasniegumu vērtēšanu, veicinot audzēkņu, viņu
vecāku un pedagogu sadarbību mācību rezultātu novērtēšanā.
Lai iegūtu informāciju par 1. klases audzēkņu sagatavotības līmeni, tiek veikta
ievadvērtēšana, līdz ar to pastāv iespēja precizēt mācību mērķus un uzdevumus. Savukārt
veicot robežvērtēšanu 4. klasē, pastāv iespēja apzināt audzēkņu gatavību gala eksāmeniem,
nobeiguma darba izstrādei un mācību uzdevumiem 5. klasē.
Audzēkņiem ir zināma zināšanu vērtēšanas kārtība, sasniegumi tiek vērtēti visos
mācību priekšmetos. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni ir līdzīgi visos mācību
priekšmetos:
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1) Ievadvērtēšana notiek mācību procesa sākumā pirms konkrētas tēmas, uzdevuma, mācību
priekšmeta vai kursa apguves, nosakot audzēkņu apgūtās zināšanas un prasmes, lai pieņemtu
lēmumu par turpmāko mācību procesu;
2) Kārtējā vērtēšana nosaka audzēkņu sasniegumus, lai uzlabotu tos mācību procesa laikā,
atbilstoši saskaņojot mācību procesa norisi, mācību mērķus un metodes ar audzēkņu
zināšanām un prasmēm, veicinātu audzēkņu pašnovērtēšanas prasmes un atbildību;
3) Noslēguma vērtēšana nosaka audzēkņu zināšanas, prasmes un attieksmes mācību
uzdevuma, tēmas, temata vai loģiskas temata daļas, semestra, mācību gada noslēgumā.
Zināšanas un prasmes mācību priekšmetos tiek vērtētas 10 ballu skalā. Pārbaudē, kur
sasniegtos rezultātus nav iespējams vai nav nepieciešams novērtēt atbilstoši 10 ballu skalai,
pedagogs mācību sasniegumus var vērtēt ar “ieskaitīts” vai neieskaitīts.
.
2.3.2.Vērtējumu uzskaite un vērtējumu analīzes rezultātu izmantošana
Audzēkņu mācību procesa sasniegumi regulāri tiek atspoguļoti veicot ierakstus
elektroniskajos (‘E - klases”) klašu sekmju žurnālos, darbu skates un starpskates tiek vērtētas
ballēs, atbilstoši Skolas dokumentācijā izstrādātajiem normatīviem. Semestra beigās vērtējumi
mācību priekšmetos tiek apkopoti sekmju kopsavilkuma žurnālā. Pārsvarā vērtējumi ir
optimāli. Nepietiekama vērtējuma gadījumos, kas gadās reti, tiek meklēti cēloņi. Parasti tas
saistās ar audzēkņa motivācijas zudumu, citu interešu rašanos un stundu kavējumiem.
Atsevišķos gadījumos Pedagoģiskās padomes sēde lemj par audzēkņa nepārcelšanu nākamajā
klasē.
Noslēguma darbu un eksāmenu vērtēšanā tiek ievērota Skolas izstrādātā vērtēšanas
„Kārtība noslēguma darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai”. Noslēguma darbus vērtē 10 ballu
sistēmā pēc izstrādātas tabulas. Noslēguma eksāmenu komisiju ar rīkojumu nosaka direktore.
Skolas lietvedībā atrodas audzēkņu uzņemšanas eksāmenu protokoli un noslēguma
eksāmenu protokoli.
Profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņi katra semestra beigās saņem
elektroniski izdrukātu sekmju liecību ar vērtējumu katrā mācību priekšmetā, kā arī Skolu
beidzot saņem sekmju izrakstu kā pielikumu apliecībai par profesionālās ievirzes programmas
“Vizuāli plastiskā māksla” apguvi.
Pedagogi semestra beigās veido darba atskaites un analizē sasniegumus savā mācību
priekšmetā. Audzēkņu sasniegumi divas reizes gadā tiek analizēti Pedagoģiskās padomes
sēdēs.
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Audzēkņu pašvērtējums ir mācību procesa vērtēšanas sistēmas sastāvdaļa, kas norit
mācību nodarbību laikā, kad audzēknis divatā ar pedagogu izvērtē savu darbu, gan kad izglītojamie
izvieto savus darbus nodarbības laikā vai pēc darba beigšanas un kopā ar pedagogu izvērtē
veiksmes un neveiksmes savā un klasesbiedru darbos.

Pārsvarā audzēkņu sekmes ir bez ļoti lieliem kāpumiem vai kritumiem, tas
izskaidrojams ar to, ka mācību viela tiek apgūta, un zināšanas un prasmes pilnveidojas
atbilstoši mācību saturam. Skolas mācību rezultātu dinamiku vislabāk atspoguļo audzēkņu
darbi 1. klasē un salīdzinoši, kādi ir radošie veikumi 5. klasē.
Vērtējums - labi
JOMA – 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMU
Kritērijs – 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
Audzēkņu ikdienas mācību darbu skolotāji organizē un vada tā, lai katrs mācību
uzdevums tiktu izpildīts pilnībā. Tā audzēknis pilnveido un nostiprina savas radošā un
praktiskā darba zināšanas, prasmes un iemaņas. Stundas laikā mācību rezultāti tiek izrunāti
gan individuāli, gan grupā savstarpēji vērtējot padarīto. Audzēkņu sasniegumi ikdienas mācību
darbā tiek arī novērtēti Pedagoģiskās padomes sēdēs. Iegūtā informācija tiek izmantota
mācīšanas un mācīšanās procesa pilnveidošanai, atspoguļota mācību gada darba analīzē.
Audzēkņu mācību sasniegumi tiek analizēti četros vērtējuma līmeņos: 9, 10 balles –
izcils līmenis; 6,7,8 balles – optimāls līmenis; 4,5 balles – pietiekams līmenis; 1,2,3 balles –
nepietiekams līmenis. Vairumā audzēkņu sasniegumi mācību darbā atbilst optimālajam
līmenim. Nepietiekams līmenis vērojams atsevišķiem audzēkņiem mācību priekšmetos, kuros
nav izstrādāti darbi stundu kavējumu dēļ. Bieži vien tas vērojams audzēkņiem, kuri noslogoti
interešu izglītības pulciņos vispārizglītojošā skolā (sporta un tautisko deju nodarbībās). Šī
problēma pēdējos gados sāk parādīties arvien biežāk, jo samazinoties skolēnu skaitam
vispārizglītojošā skolā, bieži vien vieni un tie paši bērni apmeklē gan Mākslas skolu, gan dejo,
gan sporto un piedalās citos interešu izglītības pulciņos. Lai to risinātu, Mākslas skolas
pedagogi ziedo savu brīvo laiku, lai strādātu individuāli ar audzēkni tam pieejamā laikā. Tiek
meklēti un atrasti kompromisa varianti, lai visiem bērni, kas vēlas mācīties Mākslas skolā, tas
būtu iespējams.
Mācību stundas darba uzlabošanai, pedagogi vērtējumu nodarbību žurnālā liek par katru
izstrādāto darbu vai izliek vērtējumu tēmas nobeigumā. Šāds vērtējums motivē audzēkņus
pabeigt darbus paredzētajos termiņos, kā arī redzama audzēkņa izaugsme. Elektroniskajā “E-
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klases” žurnālā vecākiem ir iespēja redzēt, vai viņu bērns paveic darbus laicīgi un saņem
attiecīgu vērtējumu.
Reizi ceturksnī tiek organizētas starpskates, kurās izvērtē padarīto šajā laika periodā.
Trīs reizes gadā – pēc I un II semestra un pēc vasaras plenēra tiek rīkotas darbu skates, kurās
audzēknis saņem vērtējumu 10 ballu skalā.
Vērtējums – labi
Kritērijs – 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Audzēkņu radošos sasniegumus izvērtē un darbus atlasa skolotāji, lai sūtītu uz dažādiem
konkursiem, veidotu ekspozīcijas Valsts konkursiem un piedalītos izstādēs. Profesionālās
ievirzes skolās ik gadus notiek Valsts konkursi mākslas skolu izglītojamajiem, kuros piedalās arī
Lubānas Mākslas skolas audzēkņi.

Valsts konkursa tēma,
Audzēknis
gads
“Jāzepa Vītola
Paula Stradiņa
mūzika”, 2013
Agnese Šķēle
Elīna Reire
Alma Ezeriņa
„Es. Vide. Telpa.”, Agate Aizpurve
Mārcis Mihelsons
2014
Dāvis Caunītis
Ketija Līva Lāce
„Kustības attēlojums Jete Kļaviņa
zīmējumā”, 2015
Agate Aizpurve
Mārcis Mihelsons
Emīlija Solovjeva
Elīna Reire
“Putni”, 2016

“Grafiskais
2017

Skolas komanda tika
izvirzīta uz konkursa III
kārtu
Inese Krēsliņa
Igors Markovs
dizains”, Skolas komanda netika
izvirzīta uz konkursa III
kārtu

“Ilustrācija”, 2018

Jānis Elijāss
Elīna Serečenko
Marta Valaine
Samanta Zviedre
Andris Dailīdens
Armands Dzenis

Pedagogs

Rezultāti

Sandra Valaine

III vieta jaunākajā grupā
Piedalījās

Dace Rudzīte
Piedalījās

Aigars Noviks

Atzinība jaunākajā grupā

Dace Rudzīte
Una Salmane
Aigars Noviks

Piedalījās

Dace Rudzīte

Dace Rudzīte

III vieta vecākajā grupā
Piedalījās

Vērtējums - pietiekami
19

Kritērijs – 3.3. Izglītojamo sasniegumi konkursos
Konkursa tēma, gads

Audzēknis

Pedagogs

Rezultāti

Dabas aizsardzības pārvaldes
mākslas darbu konkurss
“Mitrāji manām acīm”, 2013
6. Starptautiskais grafikas un
glezniecības konkurss “Saules
krasts – vēju krasts”, 2014
Satiksmes ministrijas un
Eiropas Komisijas konkurss
“Nākotnes transports”, 2015
IV Starptautiskais vizuālās
mākslas konkurss “Ūdens
melodijas”, 2015
Radošo darbu konkurss
“Gulbju lidojums”, 2016
Elitas Šmēdiņas un Apgāds
Zvaigzne ABC konkurss
“Izgatavo lelli!”, 2017
Rīgas Jūgendstila centra
konkurss “Augu motīvi un
skulpturālie tēli Rīgas
Jūgendstila arhitektūrā”,
2017
Latvijas Dabas muzeja
akvareļu konkurss “Eiropas
zuša ceļojums”, 2017
Latvijas mākslas skolu
audzēkņu grafikas konkurss
“100 GRĀMATZĪMES
LATVIJAI”, 2018
I Starptautiskais VM konkurss
“Mākslinieka Ģederta Eliasa
mīklu minot”, 2018

Darba grupa

Dace Rudzīte

Nominācija
“Savdabīgākais darbs”

Elīna Reire

Dace Rudzīte

Atzinība

Sandra Valaine

Atzinība

Marta Valaine

Dace Rudzīte

III vieta

Marta Valaine

Dace Rudzīte

II vieta

Elīna Reire

Dace Rudzīte

Galvenā balva

Marta Valaine

Dace Rudzīte

III vieta

Jete Kļaviņa
Marta Valaine

Sandra Valaine
Dace Rudzīte

Atzinība
Atzinība

Reinis
Novakšanovs

Dace Rudzīte

Atzinība

Inese Krēsliņa

Sandra Valaine

I vieta

Vērtējums - labi
JOMA – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMAJIEM
Kritērijs – 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts
Visi Skolas darbinieki ir ieguvuši speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Skolas darbinieki rūpējas par audzēkņu veselību un drošību, par psiholoģiskā un
sociālpedagoģiskā atbalsta sniegšanu dažādu problēmsituāciju risināšanā. Skolas pedagogi
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sniedz vispusīgu atbalstu audzēkņiem mācību stundās un ārpusstundu pasākumos. Audzēkņi
var brīvi konsultēties ar pedagogiem par viņus interesējošiem jautājumiem. Ar pašvaldības
atbalstu Skolā pilnībā tiek nodrošināti materiāli mācību un radošajam darbam. Audzēkņiem,
kuri nodarbojas arī ar citām aktivitātēm – apmeklē sporta nodarbības, mūzikas skolu vai citus
interešu izglītības pulciņus, ir dota iespēja pielāgot nodarbību grafiku atbilstoši reālajai
situācijai. Pedagogi nepieciešamības gadījumā palīdz izglītojamajiem risināt savstarpējo
attiecību problēmsituācijas skolā un skolas organizētajos pasākumos, taču līdz šim Skolas
kolektīvam nav nācies iesaistīt konfliktsituāciju risināšanā pašvaldības sociālo dienestu vai
citas atbildīgās valsts un pašvaldības institūcijas.
Vērtējums – ļoti labi

Kritērijs – 4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Lai īstenotu darba aizsardzības prasības, Skola saskaņā ar LR MK normatīvajiem
dokumentiem ir noslēgusi sadarbības līgumu ar SIA „Media Control”, ar mērķi ieviest
jaunākos tehnikas līdzekļus audzēkņu un darbinieku veselībai un dzīvībai nekaitīgu darba
apstākļu nodrošināšanai, kā arī identificēt un novērtēt veselības, darba drošības un vides riskus
un veikt pasākumus to novēršanai. Ugunsdrošības instrukcijas, darba drošības instrukcijas,
Darba kārtības noteikumi atrodas direktores kabinetā.
Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības un drošības noteikumi, noteikumi par drošību
mācību telpās, noteikumi par rīcību bīstamās un ārkārtas situācijās, uzvedību ārpusskolas
pasākumos, sporta sacensībās, ekskursijās un plenēros.
Skolas direktore ir atbildīga par darba aizsardzību un ugunsdrošību (mācību un
konsultāciju centra ABC apliecība par profesionālās pilnveides izglītību Darba aizsardzībā un
ugunsdrošībā 160 st.). Tiek veiktas Skolas darbinieku instruktāžas, par ko darbinieki ir
parakstījušies instruktāžu žurnālos.
Skolas darbiniekiem ir sanitārās grāmatiņas, kuras kontrolē Veselības inspekcija.
Skolā ir ierīkota un darbojas automātiskā ugunsdrošības signalizācija. Skolā atrodas
ugunsdzēšamie aparāti, kas katru gadu tiek pārbaudīti. Skolā ir pieejama pirmās medicīniskās
palīdzības aptieciņa, kas ir nokomplektēta ar normatīvajos aktos noteikto medicīnisko
materiālu minimumu. Tā ir pieejama direktores kabinetā.
Katra mācību gada sākumā audzēkņiem notiek drošības instruktāžas, kurās tiek
pārrunāti Lubānas Mākslas skolas iekšējās kārtības noteikumi, ugunsdrošības noteikumi, kā
arī drošības noteikumi telpās un uz ceļiem. Audzēkņi parakstās instruktāžu žurnālā, kurā
norādīts instruktāžas numurs, datums un persona, kas veikusi instruktāžu. Mācību gada laikā
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vismaz vienu reizi audzēkņi brauc mācību ekskursijā. Pastāv noteikta kārtība izglītojamo
ekskursiju, vasaras prakšu, mācību izbraukumu uz izstādēm organizēšanai.

Drošības

instruktāža audzēkņiem tiek veikta pirms ekskursijām, izbraukumiem un pārgājieniem, kā arī
pirms vasaras prakses – plenēra.
Vērtējums - labi

Kritērijs – 4.3. Atbalsts personības veidošanā
Skolas pedagogi apzinās izglītojamo psiholoģiskās atšķirības, vecumu īpatnības un ar
tām saistītās mācīšanās metodes un motīvus, akceptē un respektē tās mācību procesā un
saskarsmē. Skolā ir radīti priekšnosacījumi, lai audzēkņi mācītos patstāvību, atbildību un
veidotu sevi kā unikālu, radošu personību. Skolā netiek praktizēts zvans, kā tas notiek
vispārizglītojošās skolās, kas informē par nodarbību sākumu un beigām, bet katrā mācību telpā
ir izvietoti sienas pulksteņi, lai audzēkņi, atbilstoši stundu plānam, arī paši varētu sekot
nodarbību laikam. Vienlaicīgi audzēkņi tiek rosināti apzināties, ka skolas demokrātiskajā vidē
tie ar savu rīcību nedrīkst traucēt vai ierobežot klasesbiedru vai pedagogu darbu.
Skolā ir iespējas audzēkņu personības attīstībai, jo pedagogi darbojas ar talantīgajiem
bērniem, kuri piedalās mākslas konkursos. Skolotājas palīdz audzēkņiem sagatavoties
dažādiem skolas un pilsētas organizētajiem ārpusstundu pasākumiem, sekmējot pozitīvu
mikroklimatu Mākslas skolā un veidojot audzēkņos dziļāku izpratni par mākslu un kultūru.
Skolā radīts pozitīvs mikroklimats, izskaužot sacensības garu. Cenšamies pilnveidot audzēkņu
izpratni par sevi, savu emocionālo un fizisko attīstību pusaudžu gados, līdz ar to sekmējam
pozitīvas pašapziņas attīstību un pārliecību par savām spējām.
Mākslas skolas audzēkņi ir vadījuši radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem Meirānu
Kalpaka pamatskolā starptautiskā projekta “Nordplus” ietvaros, tādejādi iegūstot
komunicēšanas prasmes, un, pielietojot iegūtās zināšanas, apgūto iemācot citiem.
Pedagogi, dodoties plenērā, pievērš skolas audzēkņu uzmanību vides izglītībai, pētot
dabas skaistumu, attēlojot to savos darbos, reizē māca arī to saudzēt un nepiesārņot.
Rīkojot pasākumus, piemēram, karnevālus, skolotāji uzdodot audzēkņiem patstāvīgi
sagatavot atrakcijas un priekšnesumus, lai veidotos labāka komunikācija kursa biedru vidū.
Apmeklējot muzejus un meistardarbnīcas, pasākumiem ir ne tikai izglītojošs, bet arī
audzinošs raksturs. Tie ne tikai paplašina redzesloku, bet arī audzina pienācīgu uzvedību
muzejā.
Lai motivētu audzēkņus padziļināt zināšanas un sekmētu viņu personības intelektuālo
pilnveidošanu, Lubānas novada pašvaldība piešķir prēmijas Lubānas novada skolu
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audzēkņiem par godalgotu vietu iegūšanu Mākslas skolu konkursos starpnovadu mērogā,
reģionos un valstī. Prēmijas tiek pasniegtas mācību gada noslēgumā maija mēnesī svinīgā
pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja.
Vērtējums – ļoti labi

Kritērijs – 4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
Audzēkņi tiek informēti par izglītības iespējām pēc skolas beigšanas, par prasībām,
kādas ir nepieciešamas, lai varētu iestāties izvēlētajā mācību iestādē. Skolā ir pieejama
kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par tālākajām izglītošanās iespējām vidējās
profesionālajās mākslas un amatniecības vidusskolās. Audzēkņiem ir pieejami interneta
resursi par tālākizglītības iespējām. 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. Īpaša uzmanība karjeras izglītībā tiek pievērsta tiem izglītojamajiem, kas paši
izrāda interesi par tālākās izglītības iespējām, kā arī tiem, kuros pedagogi pamana īpašu talantu
un dotības. Ar pedagogu palīdzību tiek iepazīta informācija interneta resursos vai
informatīvajos bukletos, sniegti paskaidrojumi par iespējamo profesiju un kvalifikāciju.
Audzēkņi un viņu vecāki, kuri izrādījuši interesi, savlaicīgi tiek informēti par izvirzītajām
prasībām ar mākslu saistītajās izglītības iestādēs. Skolotāji mudina absolventus, kas vēlas
turpināt mākslas izglītību, apmeklēt izvēlētās skolas organizētos sagatavošanas kursus.
Lai veicinātu interesi par ar mākslu saistītām profesijām, audzēkņi tiek vesti uz
mākslinieku un amatnieku darbnīcām Vidzemē un Latgalē.
Atbalsts personības un karjeras veidošanā tiek sniegts arī pēc skolas beigšanas
audzēkņiem, kuri izvēlās turpināt attīstīt savas prasmes zīmēšanā vai gleznošanā. Skolotāji un
skolēni turpina savstarpējo attiecību pozitīvu uzturēšanu. Skolotāji sniedz konsultācijas
audzēkņiem, kuri vēlas iestāties tālākizglītojošās skolās, pirms tam vēl individuāli
sagatavojoties.
Turpmāk vēl vairāk jāvelta uzmanība individuālajam darbam ar spējīgākajiem
audzēkņiem,

lai

tos

motivētu

turpināt

izglītību

mākslas

jomās

un

sagatavotu

iestājpārbaudījumiem Mākslas vidusskolās.
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Skolas absolventu tālākizglītība
2013. g.
Latvijas Mākslas akadēmija
Latgales filiāle
Latvijas Kultūras akadēmija
Rīgas Dizaina un mākslas
v-skola
Rīgas Amatniecības
v-skola
Rīgas Celtniecības koledža
(arhitektūra)
Austrumlatgales
Profesionālā vidusskola
Norwich University of The
Arts (Graphic Design)

2014. g.

2015. g.

1

1

2018. g.

1

1
1
1
1

1

1
Vērtējums – pietiekami

Kritērijs – 4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skola veicina talantīgo audzēkņu līdzdalību mākslas konkursos, Mākslas skolu valsts
konkursos un citās ar mācību darbu saistītās skolas un ārpusskolas aktivitātēs.
Par veiksmīgu startu konkursos audzēkņi tiek apbalvoti skolā, bet labākie izvirzīti uz
Valsts konkursiem.
Mācību stundās audzēkņiem tiek piedāvāti dažādu grūtības pakāpju diferencēti
uzdevumi, atbilstoši spējām un interesēm. Pedagogi mērķtiecīgi strādā ar audzēkņiem, kuriem
ir grūtības mācībās, lai paaugstinātu viņu motivāciju labāka darba rezultāta sasniegšanā. Arī
vienas klases ietvaros audzēkņiem parasti ir atšķirīgas spējas. Tāpēc pedagogi bērniem un
jauniešiem ar augstākām darba spējām un prasmēm piedāvā iespēju veikt augstākas
sarežģītības uzdevumus, kā arī izvirza augstākas kvalitātes prasības, bet audzēkņiem ar
vājākām spējām, prasmēm vai lēnāku darba tempu tiek sekots līdz viņu personīgajai
izaugsmei, mazāk izsakot salīdzinājumus ar citu, veiksmīgāko audzēkņu, darbiem.
Audzēkņiem, kuriem īpaši padodas kāda noteikta nodarbe, piemēram, darbs ar mālu vai
plastiku, vai kariķētu tēlu veidošana, šīs prasmes tiek respektētas un tālāk attīstītas. Atbilstošas
prasības tiek izvirzītas arī audzēkņiem, kuriem nepadodas mācībās. Šādiem audzēkņiem tiek
organizēts individuālais darbs.
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Audzēkņiem, kas dažādu iemeslu dēļ nav varējuši laikā nokārtot darbu skates, tiek
pagarināts termiņš vērtējuma saņemšanai. Audzēkņi var strādāt ilgāk pēc nodarbībām, vai nākt
papildus, lai pabeigtu darbus. Arī skolēnu brīvdienās ir noteiktas dienas, kad audzēkņi var nākt
strādāt. Pēc Pedagoģiskās padomes lēmuma var tikt piešķirts mācību gada pagarinājums kādā
mācību priekšmetā.
Vērtējums – labi

Kritērijs – 4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām
Skolā iepriekšējā laika posmā mācījās arī audzēkņi ar īpašām vajadzībām, kuri
Meirānu Kalpaka pamatskolā apgūst programmu audzēkņiem ar speciālajām vajadzībām.
Pašlaik Skolā nav audzēkņu ar speciālām vajadzībām, diemžēl nav arī atbilstoša
aprīkojuma. Taču 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”.
Esam novērojuši interesantu faktu – audzēkņi, kuriem ir ļoti lielas disciplīnas problēmas
vispārizglītojošā skolā, Mākslas skolā strādā ļoti cītīgi un nerada ne disciplīnas, ne
komunikācijas problēmas.
Mākslas skola ir viena no labākajām vidēm, kur skolēnus ar speciālajām vajadzībām
integrēt sabiedrībā, jo māksla ir ļoti radošs un brīvs process, kas neierobežo un arī nevar būt
nepareizs.
Skolas direktore ir apguvusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
programmu “Individuālās pieejas īstenošana izglītības procesā izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem” (A, 12 stundas).
Vērtējums – pietiekami

Kritērijs – 4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
Lubānas Mākslas skolā notiek nepieciešamā sadarbība ar audzēkņu vecākiem. Vecākiem
ir iespēja iepazīties ar mācību programmām, nodarbību stundu sarakstu, apstākļiem skolā,
kontaktēties ar pedagogiem par sev interesējošiem jautājumiem, piedalīties skolas svētkos un
pasākumos, Zinību dienā, izlaidumos.

Audzēkņu vecāki vienmēr ir gaidīti skolā, lai tiktu informēti par bērna sekmēm,
savstarpējām attiecībām un skolā notiekošajiem pasākumiem. Arī ikdienā, satiekoties uz ielas
vai sazinoties telefoniski, vecākiem ir iespēja noskaidrot interesējošos jautājumus, kas saistīti
gan ar katru bērnu individuāli, gan skolas darbību kopumā.
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Mākslas dienu ietvaros esam aicinājuši vecākus uz radošajām darbnīcām, kurās gan
bērni, gan skolotāji mācīja apgūt dažādas prasmes aplikācijā, dekoru un kolāžu veidošanā,
auduma apdrukā, filcēšanā, gleznošanā un zīmēšanā savas ģimenes locekļus un draugus.
Radošo darbnīcu mērķis ir veicināt pieaugušo tālākizglītību un ģimenisku attiecību
stiprināšanu, kopā radoši darbojoties. Vēlējāmies, lai radošās darbnīcas būtu ne tikai
apmācības veids, bet arī ģimenisks pasākums.
5. klases audzēkņu vecāki tiek aicināti 2. semestrī pēc noslēguma eksāmenu
pabeigšanas, lai informētu par noslēguma darbu izstrādāšanas nosacījumiem un darbu
aizstāvēšanas norisi. Atsevišķos gadījumos vecāki ir aicināti apskatīt, kā tiek izstrādāti
nobeiguma darbi. Tas motivē audzēkņus, kuri iekavējuši darba norisi, sasparoties, lai laicīgi
paveiktu nospraustos uzdevumus. Vecāku sapulces tiek organizētas pēc nepieciešamības, lai
informētu vecākus par skolas iecerēm, jauniem noteikumiem un citiem jautājumiem, kā arī, ja
skolotāji redz negatīvas tendences klasē.
Lai apspriestu problēmas, saistītas ar došanos vasaras praksē, rīkojam vecāku sapulces
mācību gada beigās. Esam guvuši atbalstu no vecākiem gatavojot plenēru somas, kā arī kopīgi
risinājuši ēdināšanas un transporta problēmas vasaras plenērā. Vecāki saņem informatīva
satura lapiņas pirms vecāku sapulcēm, plenēra vai arī pēc nepieciešamības pirms mācību
ekskursijām u. c. pasākumiem. Pašlaik saziņa notiek gan caur “E – klasi”, gan sociālajos tīklos,
gan SMS formātā.
Lai informētu vecākus par bērnu sekmēm, semestru beigās tiek izdotas liecības, bet lai
labāk izprastu gala vērtējumu vecāki tiek aicināti apmeklēt audzēkņu darbu skates un izstādes.
Vecākus aicinām ne tikai apspriest problēmas, bet arī uz kopīgiem pasākumiem, kā
plenēri, karnevāli, Mākslas dienas.
Ja kādam audzēknim ir problēmas ar sekmēm, stundu kavējumi, tiek veiktas
individuālas pārrunas ar vecākiem, kopīgi meklēts problēmas risinājums.
Vairākas reizes gadā Lubānas novada informatīvajā laikrakstā „Lubānas Ziņas” tiek
ievietoti informējoši raksti par notiekošo Mākslas skolā. Informācija tiek publicēta novada
mājaslapā www.lubana.lv.
Sadarbojoties ar vecākiem, tiem audzēkņiem, kuriem radušās problēmas mācību
procesā, jāsagatavo individuālais stundu apmeklējuma plāns, lai paralēli nodarbībām
vispārizglītojošajā skolā, netiktu kavēts mācību darbs Mākslas skolā.
Uzdevums turpmāk izpētīt vecāku vēlmes un vajadzības, lai pilnveidotu sadarbību.
Vērtējums – labi
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JOMA – 5. IESTĀDES VIDE
Kritērijs – 5.1. Mikroklimats
Lubānas Mākslas skolas vadības, darbinieku un audzēkņu attiecībās valda labvēlība un
savstarpēja cieņa. Ja atsevišķiem bērniem ne vienmēr ir viegli iekļauties vispārizglītojošo
skolu lielajos kolektīvos, tad Mākslas skolā šie audzēkņi jūtas drošāk un emocionāli brīvāk.
Arī nesaskaņas, kas dažreiz rodas pusaudžu starpā, tiek atrisinātas bez sarežģījumiem, jo klasēs
audzēkņu skaits nav liels, un pedagogiem ir viegli kontrolēt situāciju un nepieciešamības
gadījumā operatīvi reaģēt.
Skola veicina audzēkņos, skolas darbiniekos un vecākos piederības apziņu un lepnumu
par savu skolu. Regulāri noformējot Lubānas pilsētas pasākumus (piem., Aiviekstes svētkus),
iekārtojot audzēkņu darbu izstādes pilsētas klubā un Lubānas novada izstāžu zālē, izdaiļojot
dažādus objektus (piem., LAD ēkas sienas apgleznošana; vecās ambulances logu dekorēšana;
veikalu sienu apgleznošana; pansionāta interjera dekorēšana), tiek veidots skolas tēls
sabiedrībā.
Piederības izjūtas veidošanos veicina skolas tradīcijas: Skolotāju diena; Ziemassvētku
karnevāls; Mākslas dienas; 5. klases izlaidums; vasaras plenērs.
Audzēkņi un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās
u.c. piederības.
Skolas darbinieki apzinās savu nozīmi skolas darba pilnveidošanā. Darbiniekiem ir
iespēja izteikt savus priekšlikumus Skolas darba uzlabošanai Pedagoģiskās padomes sēdēs,
veicot sava darba un metodiskā darba analīzi, kā arī griežoties pie Skolas direktores personīgi.
Skola sekmē pozitīvas vides veidošanos. Skolas darbinieki izturas vienlīdzīgi pret
visiem audzēkņiem. Skolā nav novēroti morālie un fiziskie pārdarījumi skolēnu vidē. Skolēni
zina iekšējās kārtības noteikumus. Skolotājiem ir vienotas prasības skolēnu uzvedībai mācību
stundās. Skolā valda nepiespiesta, radoša un draudzīga atmosfēra. Sīkas nesaprašanās tiek
savlaicīgi atrisinātas. Katrs skolēns tiek novērtēts un pamanīts, tiek piedāvāta iespēja pierādīt
savas zināšanas, spējas un attieksmi. Mājīgo, radošo, ģimenisko gaisotni ievērojuši arī
audzēkņu vecāki, tālmācības kursu un citi Skolas apmeklētāji.
Pedagogu kolektīvs skaitliskā ziņā ir ļoti neliels, tāpēc tas ir draudzīgs, saprotošs un
radošs. Skolotāji ir pretimnākoši, izturas ar cieņu pret audzēkņiem un viņu vecākiem. Skolā
valda brīva, radoša gaisotne. Skolotāji gadu gaitā ir sastrādājušies un izkopuši katrs savas
stiprās puses, taču nepieciešamības gadījumā aizvieto arī prombūtnē esoša kolēģa stundas.
Vērtējums – ļoti labi
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Kritērijs – 5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
Saistībā ar iepriekšējās Mākslas skolas telpu un ēkas neatbilstību sanitārajām normām,
kopš 2009. gada novembra Skola atrodas Tilta ielā 5, ēkas 2. stāvā. Skolas telpas ir
izremontētas, gaišas, drošas un mājīgas. Ēkai veikta logu renovācija, visās telpās nodrošināta
ventilācija un vēdināšana. Klašu telpu apgaismojums, temperatūra un uzkopšana atbilst
sanitārajām normām. Skolā ir nodrošināts siltais un aukstais ūdens. Klašu telpās ir ieklāts
linolejs, atsevišķās telpās grīdām ir lamināta segums, bet foajē izklāts ar augstas
nodilumizturības linoleju, kas ir viegli kopjams. Visu klašu logi aprīkoti ar žalūzijām. Katru
gadu tiek veikts atsevišķu telpu remonts.
Skolas telpas ir estētiski noformētas, vienmēr tīras un kārtīgas. Telpas un foajē rotā
audzēkņu darbi. Skolā ir daudz rūpīgi koptu telpaugu.
Starpbrīžos un relaksācijai audzēkņi var izmantot atsevišķu telpu tējas dzeršanai un
līdz paņemto maizīšu apēšanai.
Skolā nav noteiktas audzēkņu dežūras, tāpēc pēc darba katrs audzēknis sakopj savu
darbavietu. Lai telpa paliktu kārtīga, to uzrauga skolotājs.
Ieejas foajē ierādīta vieta audzēkņu garderobei.
Par tīrību skolā godprātīgi rūpējas apkopēja. Tualete atbilst sanitāri higiēniskajām
prasībām.
Skolai nav savas ārējās kopjamās teritorijas, taču skolas pedagogi ierīkojuši puķu
dobes pie audzēkņu veidotās skolas norādes apkārtnes zālājā. Pagalmā atrodas asfaltēts
laukums, kur audzēkņiem iespējams novietot velosipēdus, skolotājiem un apmeklētājiem
automašīnas.
Skola atrodas pilsētas centrā pie galvenās ielas, apmēram 300 metrus no Lubānas
vidusskolas. Tas ļauj Skolas audzēkņiem apmeklēt nodarbības tūlīt pēc stundu beigām
vispārizglītojošā skolā, un nepieciešamības gadījumā īsā laika posmā atgriezties uz
nodarbībām vidusskolas interešu pulciņos.
Vērtējums - labi
JOMA – 6. IESTĀDES RESURSI
Kritērijs – 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolā ir nepieciešamās telpas izglītības programmas realizācijai, audzēkņu un
pedagogu vajadzību nodrošināšanai. Sanitāri higiēniskie apstākļi (apgaismojums, temperatūra,
uzkopšana u.tml.) izglītības iestādes telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Skolas telpu
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izmantojums ir racionāls un atbilst katras telpas specifikai. Telpu iekārtojums ļauj realizēt
mācību procesu. Gandrīz visiem mācību priekšmetiem ir sava telpa. Klašu telpas ir aprīkotas
ar galdiem, soliem, krēsliem un plauktiem.
Zīmēšana un gleznošana notiek vienā telpā attiecīgi pēc stundu saraksta, jo šos abus
priekšmetus māca viens skolotājs. Šo priekšmetu apguvei skolā ir 28 molberti, no tiem12
molberti Classica. Klasē ir magnētiskā tāfele.
Priekšmetā Darbs materiālā tiek izmantotas 2 telpas. Mācību procesā izmanto
šujmašīnu Brother LS-2125, fotokameru F550 exR un elektrisko krāsniņu SchaubLorez.
Līdzīgi arī Veidošana stundas norit divās, savstarpēji savienotās telpās. Vienā no tām
atrodas keramikas virpa SHIMPOWhisper T, otrā audzēkņi darbojas ar mālu un citiem
veidošanas materiāliem.
Mākslas valodas pamatu telpā atrodas tāfele, tajā pieejams interneta pieslēgums.
Skates darbu izlikšanai izmanto skolas vestibilu. Vestibilā skolotājiem un audzēkņiem
pieejams dators ar interneta pieslēgumu un printeris. Tie tiek izmantoti gan mācību procesā,
gan tā organizācijā.
Atsevišķās telpās atrodas keramikas apdedzināšanas krāsns KITTEC CB 80S un dažādu
materiālu noliktava. Noliktavā atrodas arī atsevišķs skapis saimniecības materiāliem un
kopšanas līdzekļiem.
Direktores kabinets, ierobežotā telpu skaita dēļ, apvienots ar skolotāju istabu. Tajā
pieejams kopētājs Canon MF4430 un portatīvais dators. Skolai ir sava grāmatu krātuve, kas
apvienota ar skolotāju istabu. Grāmatu fondu veido Mākslas skolas specifikai atbilstoša
literatūra, mākslas albumi un metodiskais materiāls. Literatūru, saskaņojot ar pedagogu, var
izmantot visi Skolas audzēkņi, vecāki un darbinieki. Tiek uzkrātas un sistematizētas pedagogu
metodiskās izstrādes. Mākslas literatūras un metodisko materiālu klāsts tiek regulāri atjaunots
un papildināts atbilstoši finanšu līdzekļiem. Skola saņem samērā daudz mākslas albumu
dāvinājumus no Lubānas novada iedzīvotājiem. Grāmatu krātuvē pieejami apmēram aptuveni
330 literatūras avoti. Turklāt Skolā var iepazīties ar jaunākajiem periodiskajiem izdevumiem
mākslā, arhitektūrā un mūzikā, kas ir publiski pieejami skolas foajē.
Skola audzēkņiem darbam izsniedz visus nepieciešamos materiālus: papīru, zīmuļus,
otas, mālu, plastilīnu, plastiku, guaša, akrila, eļļas un akvareļkrāsas, filcu, zīda krāsas,
tekstilkrāsas, stikla apgleznošanas krāsas, materiālus dekupāžai, audumus un u.c. specifiskas
lietas mācību procesa realizācijai.
Vērtējums – labi
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Kritērijs – 6.2. Personālresursi
Skolai ir kvalificēti pedagogu resursi izglītības programmas īstenošanai. Visiem
pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība. Skolas direktorei ir divas augstākās izglītības.
Skolotāji regulāri apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus. Informāciju par kursos gūtajām
atziņām un pedagogu individuālā pieredze tiek nodota tālāk Skolā kolēģiem Pedagoģiskās
padomes sēdēs.
Par katra pedagoga tālākizglītību ir sistematizēta informācija Valsts izglītības
informācijas sistēmas datu bāzē.
Skolas pedagogi ir radoši, ar lielu atbildības sajūtu. Tas ir būtisks priekšnosacījums
kvalitatīvai un pozitīvi vērtētai mācību stundai. Radušās problēmas pedagogi pārrunā
Pedagoģiskās padomes sēdēs. Skolotājas Dace Rudzīte un Sandra Valaine aktīvi iesaistās
dažādu projektu realizācijā, veicinot Lubānas novada iedzīvotāju iepazīšanos ar latviešu
tradicionālo mantojumu keramikā, veidošanā un citās tautas daiļamatu mākslas nozarēs.
Novada pašvaldība atbalsta kadru tālākizglītību, finanšu iespēju robežās apstiprinot
līdzekļus kursu, semināru un ceļa izdevumu apmaksai.
Vērtējums - labi

JOMA – 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
Kritērijs – 7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Lubānas Mākslas skolai ir izstrādāts attīstības plāns 2016.–2020. gadam. Skolas
darbības vērtēšanā un darbības plānošanas gaitā tika veikta anketēšana, rezultātu apkopošana
un analīze, pētīta dokumentācija. Attīstības plānā noteiktas skolas attīstības un pilnveides
prioritātes. Regulāri izvērtējot skolas stiprās un vājās puses, paredzot problēmas un riska
faktorus, var tikt izstrādāti attīstības plāna grozījumi un papildinājumi. Attīstības plāna
izstrādāšanā un tā pilnveidošanā ir iesaistīts pedagogu kolektīvs, tehniskais personāls un
pašvaldība. Notiek materiāli tehnisko resursu atjaunošanas plānošana, kas saskaņota ar
iestādes dibinātāju.
Skolas direktore organizē un īsteno Skolas pašvērtēšanu, iesaistot tajā ieinteresētās
puses: pedagogus, audzēkņus, vecākus. Tiek plānota un organizēta Skolas darba kontrole un
izvērtēšana, vienojoties par laiku, izmantojamajām metodēm un vērtēšanas kritērijiem.
Pašvērtējumā tiek apzinātas Skolas stiprās puses un noteikti nepieciešamie uzlabojumi. Katru
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gadu tiek sagatavots darba plāns kārtējam mācību gadam. Pedagogi mācību semestra beigās
veic sava darba pašvērtējumu un Skolas darbības analīzi. Informācijas uzkrāšana notiek visu
mācību gadu atbilstoši Skolas attīstības virzienam, uzdevumiem, prioritātēm un mācību gada
darba plānam. Skolas darba analīze un pašvērtējumi tiek apkopoti un izskatīti Pedagoģiskās
padomes sēdēs. Skolas gada pārskati ar informāciju par spilgtākajiem notikumiem un
sasniegumiem tiek iesniegti pašvaldībā un katru gadu tiek iekļauti Lubānas novada pašvaldības
publiskajos pārskatos. Vērtēšanā iegūto informāciju izmanto tālākā Skolas darba plānošanā.
Ikgadējais kultūrizglītības iestādes pārskats tiek veidots un iesniegts Latvijas digitālajā
kultūras kartē.
Skolas pašvērtējuma ziņojums pēc iesniegšanas akreditācijas komisijai tiks publicēts
Lubānas novada mājaslapā www.lubana.lv.
Vērtējums – labi
Kritērijs – 7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolas darbību nosaka Skolas Nolikums, kas pieņemts un apstiprināts ar Lubānas
novada domes lēmumu Nr. 6, 7.§ no 29.06.2010., grozījumi veikti ar domes lēmumu Nr. 1,
3.§ no 29.01.2015.
Skolā ir visa personāla vadībai un pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā
obligātā dokumentācija. Pēc nepieciešamības tā tiek aktualizēta. Katrs darbinieks ir iepazinies
ar sava amata aprakstu, iekšējās kārtības noteikumiem un ikdienas darbā tos ievēro. Izglītības
iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām un ir sakārtoti
atbilstoši lietu nomenklatūrai. Lietu nomenklatūra izstrādāta pēc Kultūrizglītības iestāžu
paraugnomenklatūras un regulāri tiek saskaņota ar Cēsu Zonālo valsts arhīvu. Pastāvīgi un
ilgstoši glabājamās lietas ik pēc trīs gadiem tiek apkopotas un aprakstītas. To veic skolas
direktore.
Skolas administrācijā ir tikai direktore. Skolas direktore plāno, organizē un vada
izglītības iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, tiek nodrošināta
informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Direktore konsultējas ar
darbiniekiem svarīgu jautājumu izlemšanā, bet civiltiesisko atbildību par galīgā lēmuma
pieņemšanu vienmēr uzņemas pati. Direktore plāno ne tikai personāla, bet arī savu
tālākizglītību, papildinot zināšanas skolvadībā, personālvadībā u.c.
Skolā ir izveidota Pedagoģiskā padome. Tā ir Skolas skolotāju pašpārvaldes institūcija,
kas izveidota mācību un audzināšanas darba jautājumu risināšanai, pedagoģiskās pieredzes
apkopošanai un popularizēšanai. Pedagoģiskā padome ir Skolas vadības profesionāls
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padomdevējs mācību un audzināšanas un Skolas attīstības jautājumos. Tā tiek sasaukta vismaz
3 reizes mācību gadā, sēdes tiek protokolētas.
Vērtējums – labi
Kritērijs – 7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skolai ir cieša sadarbība ar dibinātāju - Lubānas novada pašvaldību. Pašvaldība pilnībā
finansē skolas uzturēšanu, kopš 2015. gada janvāra atceļot vecāku līdzfinansējumu. Budžeta
ietvaros apmaksā kursu, semināru un ceļa izdevumus skolotājiem, kas apmeklē tālākizglītības
pasākumus. Pašvaldība finansē audzēkņu dalību Mākslas skolu Valsts konkursos.
Laba sadarbība ir izveidojusies ar Lubānas vidusskolu, Meirānu Kalpaka pamatskolu,
Lubānas pilsētas kultūras namu, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturisko centru, Lubānas
novada veselības un aprūpes centru, Lubānas pilsētas bibliotēku un Amatnieku centru. Tiek
regulāri rīkotas audzēkņu darbu izstādes, organizētas radošās darbnīcas bērniem un
pieaugušajiem Mākslas dienu ietvaros. Audzēkņu nobeiguma darbi tiek izmantoti pilsētas
kluba, iestāžu un vidusskolas interjera noformējumā.
Skolas pedagoģes Dace Rudzīte un Sandra Valaine aktīvi iesaistās dažādos
amatniecības un mākslas projektos gan kā lektores, gan kā nodarbību vadītājas:
▪AS „Latvijas Valsts meži” ziedojuma sociālās palīdzības veicināšanai
projekts NODARBĪBU CIKLS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM „Dzīvesziņu skola”, 2015. g.
▪ Radošās leļļu darbnīcas "Filcēta rokas lelle" vadīšana Latvijas izglītības iestāžu leļļu teātra
festivāla ”Ki-ke-ri-gū!” ietvaros, 2016. g.
▪AS „Latvijas Valsts meži” ziedojuma sociālās palīdzības veicināšanai
projekts NODARBĪBU CIKLS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM „AMATU SKOLA”, 2017. g.
▪Starptautiskais mākslas festivāls „Divi Jūliji”. Tradicionālās vilnas veltnēšanas tehnikas,
pirtslietu darināšana, 2018. g.
▪ Starptautisks projekts "Tradīciju un inovāciju mijiedarbība mūsdienu amatniecībā", 2018.g.
Skola sadarbojas ar SIA „Lubānas patērētāju biedrība”. Noformējam veikalu skatlogus,
pretī saņemot transporta pakalpojums materiālu atvešanai no Rīgas.
Notiek sadarbība ar Ērgļu Mākslas un Mūzikas skolu, Jāņa Simsona Madonas Mākslas
skolu, Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolu.
Katru gadu Lubānas Mākslas skolas un Ērgļu Mākslas un Mūzikas skolas mākslas
nodaļas pedagogi brauc uz skolām savstarpējā pieredzes apmaiņā, gūstot gan teorētiskās, gan
praktiskās zināšanas. Šajā mācību gadā notika Latvijas Mākslas skolu valsts konkursa
”Ilustrācija” II kārtas kopīgs izvērtējums. Lubānas Mākslas skolas, Ērgļu Mākslas un Mūzikas
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skolas un Pļaviņu Mākslas skolas audzēkņu ilustrētās grāmatiņas vērtēja kopīga, šo skolu
izveidota, pedagogu komisija.
Mūsu skolas audzēkņi apmeklēja un piedalījās Jāņa Simsona Madonas Mākslas skolas
rīkotajā pasākumā “Mazās Mākslas dienas” 2018. gada 22. martā.
Skolā nav slēgti starptautiskās sadarbības līgumi, taču Skola ir sadarbojusies ar
Norvēģijas un Zviedrijas kristīgajiem jauniešiem. Kopīgi tika veikts brīvprātīgais darbs
pansionāta interjera un vecās ambulances ēkas apgleznošanā.
Vērtējums – labi
CITI SASNIEGUMI – IESTĀDEI SVARĪGAIS, SPECIFISKAIS
Lubānas Mākslas skola ir neatņemam Lubānas novada izglītības un kultūras sastāvdaļa.
Skolā lielu uzmanību pievērš leļļu izgatavošanai autortehnikā. Skolotāja Dace Rudzīte
apguvusi leļļu veidošanas prasmes pie atzītiem leļļu meistariem Latvijā, un dāsni ar savu māku
un pieredzi dalās, mācot leļļu izgatavošanu gan Mākslas skolas audzēkņiem, gan
pieaugušajiem tālākizglītības nodarbībās, gan dažādos projektos.
Mūsu Skolas absolvente Elīna Rudzīte, kas nu jau ir arī Londonas Tower Hamlets college
absolvente, kad viesojas Latvijā, studiju gados iegūtās prasmes zīmēšanā un gleznošanā nodod
Skolas audzēkņiem gan mācību stundās, gan vasaras plenēros. Elīna vadījusi arī pieaugušo
tālmācības nodarbības gleznošanā.
Skolas pedagogi regulāri rīko kursus pieaugušo tālākizglītībai dažādās mākslas un
amatniecības jomās. Skolā notiek nodarbības glezniecībā un keramikā, kuras vada skolotāja
Sandra Valaine. Meistarklases čību, cepuru un somu filcēšanā, zīda apgleznošanā un dekupāžā
vada skolotāja Dace Rudzīte.
2018. gada apbalvojumu “Vidzemes veiksmes stāsts” no Lubānas novada nominācijā
MĀJRAŽOTĀJS/AMATNIEKS balvu saņems mūsu skolas skolotāja Dace Rudzīte. Daces
veidotās mākslinieciskās filca maskas un cepures kā Lubānas novada vizītkarte ceļo pie
cilvēkiem visā Latvijā un arī ārpus tās robežām. Dace Rudzīte vada arī Lubānas novada
Amatnieku biedrību.
Skolotāji radoši darbojas novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Rudīte Kolāte ir
pašvaldības deputāte, jauktā vokālā ansambļa „Naktsputni” vadītāja, arī Lubānas evaņģēliskās
luterāņu baznīcas ērģelniece.
Sandra Valaine ir iniciatore aušanas tradīciju atjaunošanai Lubānas novadā. Viņas
vadībā novada iedzīvotāji apgūts tautisko brunču audumu, pirts dvieļu un paklājiņu aušanas
prasmes un iemaņas. Sandras vadībā Lubānas novada sievietes ir iesaistījušās akcijā līdz
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Latvijas 100–gadei noaust Lubānas novadā 100 tautiskos brunčus. Pateicībā par ieguldīto
darbu un entuziasmu, Lubānas novada iedzīvotāji Lubānas novada pašvaldības apbalvojuma
„Gada cilvēks” nominācijā „Gada cilvēks savā amatā" 2012. gadā izvirzīja Sandru Valaini.
Vērtējums – labi
TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ PAŠVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM
SECINĀJUMIEM)

Joma - 1. Mācību saturs

Joma - 2. Mācīšana un mācīšanās

Joma - 3. Izglītojamo sasniegumi

Joma - 4. Atbalsts izglītojamajiem

1.1. Sekot aktualitātēm mākslas izglītībā,
izmaiņām un reformām profesionālās ievirzes
izglītības sistēmā, izvērtēt tās un atbilstoši skolas
iespējām un resursiem ieviest mācību procesā.
1.2. Regulāri aktualizēt mācību priekšmetu
programmu saturu, saglabājot tradīcijas un
integrējot programmās jaunās tendences mākslas
izglītībā.
2.1. Plānot un turpināt pedagogu tālākizglītību, lai
dažādotu mācību metodes un izmantotu jaunākās
tehnoloģijas un materiālus.
2.2. Pilnveidot audzēkņu mācību sasniegumu
vērtējumu apkopošanu un analīzi.
2.3. Efektīvāk izmantot informācijas tehnoloģijas
mācību priekšmetu mācīšanas procesā.
2.4. Turpināt meklēt paņēmienus sistemātiskai
saziņai ar tiem vecākiem, kuri nelieto e-klasi.
2.5. Turpināt darbu izglītojamo neattaisnotu
kavējumu novēršanai.
3.1. Veicināt skolēnu un vecāku līdzatbildību
ikdienas mācību sasniegumos.
3.2. Turpināt audzēkņu piedalīšanos dažāda
līmeņa konkursos.
3.3. Izveidot pārskatāmu skolas izglītojamo
sasniegumu datu apkopojumu digitālā formātā.
4.1. Turpināt audzēkņu gatavošanu konkursiem
un izstādēm, mākslas tālākizglītības iegūšanai.
4.2. Turpināt rūpīgi sekot katra izglītojamā
individuālajām mācīšanās vajadzībām un
rezultātiem, laicīgi pamanot grūtības un sniedzot
atbalstu.
4.3. Lai nostiprinātu Skolas prestižu novada
sabiedrībā, turpināt un pilnveidot sadarbību ar
Lubānas novada pašvaldības institūcijām.
4.4. Pilnveidot vecāku informēšanas sistēmu

par audzēkņa individuālajiem sasniegumiem,
uzlabot komunikāciju.
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5.1. Turpināt veidot pievilcīgu un mūsdienīgu
mācību vidi kvalitatīva izglītības procesa
nodrošināšanai.
5.2. Sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību
labiekārtot Skolas teritoriju, veikt nepieciešamos
remontus Skolas ēkā.
5.3. Turpināt informēt sabiedrību par aktualitātēm
Mākslas skolā. Pilnveidot Skolas mājaslapu.
5.4. Turpināt popularizēt Skolas tēlu sabiedrībā,
iesaistoties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.
6.1. Atbalstīt pedagogu pilnveidi un profesionālo
Joma - 6. Izglītības iestādes resursi
tālākizglītību.
6.2. Turpināt papildināt Skolas grāmatu fondu ar
jaunām mākslas grāmatām un metodisko
literatūru.
6.3. Iesaistīties projektos Skolas materiāli
tehniskās bāzes nodrošināšanai un finanšu
līdzekļu piesaistei.
Joma - 7. Iestādes darba organizācija, 7.1. Regulāri veikt Attīstības plāna gaitas analīzi
un korekcijas, par to informējot arī sabiedrību.
vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.2. Pilnveidot pedagoģiskā personāla lomu
izglītības iestādes pašvērtēšanas un darba
plānošanas procesā.
7.3. Aktivizēt labās prakses piemēru
popularizēšanu, sadarbībā ar citu skolu
skolotājiem, kā arī citu labās prakses piemēru
pārmantošanu un ieviešanu praksē
7.4. Turpināt aktivizēt un regulāri iesaistīt
pašvērtēšanas procesā izglītojamo vecākus un
audzēkņus.
7.5. Atbalstīt pedagogu iesaistīšanos dažādos
projektos, konkursos, radošo darbu skatēs, lai
popularizētu pieredzi.

Joma - 5. Izglītības iestādes vide

Skolas turpmākā attīstība šobrīd ir atkarīga ne tikai no mūsu darbības, bet daudz lielākā
mērā no daudziem ārējiem apstākļiem – valsts un pašvaldības politikas, ekonomiskās situācijas
un demogrāfiskās situācijas.
Rudīte Kolāte
Skolas direktore: ___________________________________
(vārds, uzvārds)

_____________________
( paraksts)
z.v.

SASKAŅOTS
Lubānas novada domes priekšsēdētājs
__________________________________________________________________________
dokumenta saskaņotāja amata pilns nosaukums
Tālis Salenieks
__________________________________
_____________________
(vārds, uzvārds)
(paraksts)
2018. gada 15. augustā
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