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1. SKOLAS VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola (turpmāk JIRMV) ir Valsts dibināta un LR 

Kultūras ministrijas padotībā esoša izglītības iestāde, 3.kvalifikācijas līmeņa profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības programmu īstenošanai. Kā struktūrvienība darbojas mūzikas skola, 

kas īsteno profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. 

JIRMV darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, Vispārējās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta 

noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī LR Kultūras ministrijas apstiprinātais JIRMV 

nolikums. 

Izglītības iestāde dibināta 1932.gadā 8. oktobrī kā Rēzeknes Tautas konservatorija.  

1944.g. Rēzeknes Tautas konservatorija tiek pārdēvēta par Rēzeknes mūzikas vidusskolu un 

par tās struktūrvienību kļūst bērnu mūzikas skola. 

1949. - 1956.g.darbojas tikai Rēzeknes bērnu mūzikas skola. 

1956.g. atsāk darbu mūzikas vidusskola. 

1984.g. mūzikas vidusskolai tiek piešķirts komponista Jāņa Ivanova vārds. 

Ar LR Kultūras ministrijas 1992.g.18.06. pavēli Nr. 149 vidusskola tiek reorganizēta par Jāņa 

Ivanova Rēzeknes mūzikas koledžu. 

Ar LR Kultūras ministrijas 2002.g.1.februāra rīkojumu Nr.19 iestāde iegūst tagadējo 

nosaukumu - Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola. 
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JIRMV struktūra 
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JIRMV audzēkņu skaita dinamika 

 

Audzēkņu skaits J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā tiek saskaņots ar Kultūras 

ministriju, taču pēdējo gadu laikā tas ir krities, sakarā ar demogrāfisko situāciju valstī un 

aizvien pieaugošo izbraucēju skaitu no Latvijas. Grūtības audzēkņu piesaistē mūzikas 

vidusskolai rada arī tas apstāklis, ka vispārējās vidusskolas cīnās par katru audzēkni, jo tur 

darbojas princips „nauda seko skolēnam” 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās audzēkņu skaits  variējas nelielās 

robežās.  
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 2015./2016. m. g. strādā 57 pedagogi MV- 31 pedagogs, MS - 26 pedagogi,  

 maģistra grāds – 27 

 doktora grāds- 1 

 

Pedagoģiskie darbinieki paaugstina kompetenci šādos virzienos: 

 mācību priekšmetu mācīšanas metodika; 

 pedagoģija un psiholoģija; 

 vadība un menedžments; 

 datorzinības; 

 IT izmantošana; 

 karjeras izaugsmes iespējas 

 

Skolas vadību nodrošina: 

 direktors – 1; 

 direktora vietnieks mācību darbā – 1; 

 struktūrvienības vadītājs izglītības jomā-1; 

 direktora vietnieks saimnieciskajā darbā – 1; 

 izglītības metodiķis – 1. 

 

Skolā izveidots un darbojas atbalsta personāls, kurā strādā: 

 bibliotekārs – 1; 

 fonotēkas vadītājs-1; 

 tehniskie darbinieki –15. 

 

Skolas finansējuma nodrošinājums 

Skolas darbību nodrošina finansējums, kas nāk no valsts budžeta. Finanšu līdzekļus skola 

izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un uzskaite tiek realizēta JIRMV 

grāmatvedībā. Skolas budžeta izlietojums ir racionāls. 

Skola strādā, lai piesaistītu papildus finanšu līdzekļus no ES fondiem, Kultūrkapitāla 

fonda, individuālajiem ziedotājiem, u.c. avotiem. 
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JIRMV finansējums (uzrādīts visu skolā īstenoto izglītības programmu un 

struktūrvienību darbību nodrošinošais finansējums) 

JIRMV finansējums 2012.g. 2013.g. 2014.g. 

Kopējais finansējums 448375 534540 922023 

Dotācija no vispārējiem 

ieņēmumiem 
417069 509996 851986 

Citi ienākumi 23271 24544 70037 

t.sk. pašu ieņēmumi 22331 24344 42637 

ziedojumi 950 200 27400 

VKKF 0 0  

Atalgojums 296050 374256 586435 

Darba devēja sociālā rakstura 

pabalsti un kompensācijas, no 

kurām aprēķina ienākuma 

nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

69704 87925 144330 

Darba devēja izdevumi 

veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 

0 0 0 

Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem 
31293 23773 30927 

Izdevumi par apkuri 26536 18208 23941 

Izdevumi par ūdeni un 

kanalizāciju 
614 752 863 

Izdevumi par elektroenerģiju 4143 4813 6123 

Izdevumi par pārējiem 

komunālajiem pakalpojumiem 
   

Ēku, būvju un telpu remonts    

t.sk. remontmateriāli    
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JIRMV finansējums 2012.g. 2013.g. 2014.g. 

Mācību līdzekļi un materiāli 549 402 1471 

Nekustamā īpašuma nodoklis 170 185 264 

Kapitālie izdevumi 3663 1298 62732 

Nemateriālie ieguldījumi    

Licences, koncesijas un patenti, 

preču zīmes un līdzīgas tiesības 
   

Datorprogrammas    

Pārējās licences, koncesijas un 

patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 

   

Pamatlīdzekļi 3663 1298 62732 

Pārējie pamatlīdzekļi 3940   

Saimniecības pamatlīdzekļi    

Bibliotēku krājumi 663 1298 2149 

Datortehnika, sakaru un cita 

biroja tehnika 
  915 

Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi 
3940  59668 

t.sk. no ziedojuma konta 940  27000 
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2. INFORMĀCIJA PAR SKOLĀ 2015./2016. M. G. 

ĪSTENOTAJĀM IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀM (IP) 

Mūzikas vidusskola 

Izglītības programma Izglītības 

programmas kods 

Iegūstama kvalifikācija 

Taustiņinstrumentu spēle  

 

33 212 01 Mūziķis pianists, 

koncertmeistars 

Stīgu instrumentu spēle  33 212 02 Mūziķis vijolnieks 

Stīgu instrumentu spēle  33 212 02 Mūziķis altists 

Stīgu instrumentu spēle  33 212 02 Mūziķis kontrabasists 

Pūšaminstrumentu spēle 33 212 03 Mūziķis flautists, 

ansambļa vadītājs 

Pūšaminstrumentu spēle  33 212 03 Mūziķis saksofonists,  

ansambļa vadītājs 

Pūšaminstrumentu spēle  33 212 03 Mūziķis tubists, 

ansambļa vadītājs 

Sitaminstrumentu spēle 33 212 04 Mūziķis 

sitaminstrumentālists, 

ansambļa vadītājs 

Diriģēšana 33 212 05 Kormeistars, kora 

dziedātājs 

Diriģēšana – Baznīcas mūzikas vadība 33 212 05 Baznīcas mūzikas dzīves 

organizators, kormeistars 

Vokālā mūzika 33 212 06 

35b 212061 

Vokālists, kora dziedātājs 

Mūzika 33 212 09 Tradicionālās mūzikas 

speciālists, ansambļa 

vadītājs 

Mūzikas vēsture un teorija 33 212 07  Mūziķis, mūzikas teorijas 

speciālists 

Stīgu instrumentu spēle  35b212021 Mūziķis ģitārists, 

ansambļa vadītājs 
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Profesionālās ievirzes izglītības programmas 

Izglītības programma Izglītības programmas kods 

Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle, 

Akordeona spēle 

20V 212 01 

 

Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle, Čella spēle, 

Ģitāras spēle  

20V 212 02 

 

Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, Klarnetes 

spēle, Saksofona spēle, Fagota spēle, Mežraga 

spēle, Trompetes spēle, Eifonija spēle. 

20V 212 03 

 

 

Sitaminstrumentu spēle 20V 21204 

Kora klase – vokālā mūzika 

(profesionālās ievirzes izglītības programmas) 

20V 212 06 

 

Vokālā mūzika 30V 212061 
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3. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI UN UZDEVUMI 

(IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU PRIORITĀTES UN 

KONKRĒTI REZULTĀTI) 

JIRMV mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošinātu valsts profesionālās vidējās izglītības standarta un profesionālās ievirzes izglītības 

programmu noteikto mērķu sasniegšanu. 

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 

Skolas uzdevumi ir: 

1. Nodrošināt visiem skolēniem iespēju kvalitatīvi apgūt mūzikas izglītību. 

2. Veicināt skolēnu atbildību par savu darbu un tā rezultātiem. 

3. Virzīt pedagogu profesionālās pilnveides – tālākizglītības procesu. 

4. Gatavot audzēkņus dažādiem valsts un reģionālajiem konkursiem. 

5. Sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem) ar mērķi nodrošināt pozitīvu un 

kvalitatīvu izglītojošo darbu skolā, veidojot kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp 

skolu un vecākiem. 

6. Racionāli izmantot skolai iedalītos finanšu līdzekļus. 

7. Sadarboties ar citām mācību iestādēm reģionā, Latvijā, kā arī ārpus mūsu valsts 

robežām. 

8. Sadarbojoties ar Latgales vēstniecību „Gors”, Rēzeknes pilsētas Kultūras un tūrisma 

aģentūru un Rēzeknes novadu, iesaistīt audzēkņus gan kā klausītājus, gan kā 

dalībniekus dažādos kultūrizglītības pasākumos un aktivitātēs Rēzeknē un Rēzeknes 

novadā, paverot iespējas viņu profesionālajai izaugsmei. 

 

Skolas konkrētie rezultāti: 

1. Pēdējo triju mācību gadu laikā ir licencētas un akreditētas 2 jaunas izglītības 

programmas- IP”Sitaminstrumentu spēle”, IP „Mūzika” (tradicionālā mūzika), kā arī 

uzņemti audzēkņi IP “Mūzikas vēsture un teorija” un IP “Pūšaminstrumentu spēle 

(Tubas spēle)” 

2. 2013./14.m.g. JIRMV mūzikas skola ieguva 1 vietu konkursā „Talants Latvijai”, 

kļūstot par labāko Latvijas mūzikas skolu vidū. 

3. 2013.g. JIRMV ir ierindojusies 6.vietā Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitingā. 

4. 2014./15.māc.g. skolu centralizēto eksāmenu reitingā ieguva 61,1%, kļūstot par 

rezultatīvāko profesionālo vidusskolu Rēzeknes novadā un ierindojoties aiz Rīgas 

mūzikas un mākslas vidusskolām 
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Konkursu uzvarētāji un viņu skolotāji + KCM 2014./15.māc.g. 

Nosaukums, vieta, 

datums 

Dalībnieki Vieta 

Arvīda Žilinska V 

Starptautiskais Jauno 

vokālistu konkurss 

Jēkabpilī 

07.11.2014. 

Lāsma Bacule 5.klase 

(B grupa) 

Ped. Ingrīda Balode 

KCM Antra Vallere 

II vieta 

Romāns Kozlovs 5.klase 

(B grupa) 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Romualda Dāvida 

 

Diāna Kempiša 8.klase 

(C grupa) 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Ilze Rauza 

I vieta 

Oļegs Brenčs 1.klase 30V 

(D grupa) 

Ped. Ingrīda Balode 

KCM Guna Kise 

III vieta 

II Jāņa Ivanova Jauno 

pianistu konkurss 

„Latgales skicējums” 

JIRMV 

28.11.2014. 

Laima Adijāne 3.klase 

(A grupa) 

Ped. Jeļena Paura 

III vieta 

Aivis Trukšāns 3.klase 

(A grupa) 

Ped. Ilze Rauza 

III vieta 

Linards Puncuļs 3.klase 

(A grupa) 

Ped. Nellija Sarkane 

Atzinība 

Huberts Zimackis 5.klase 

(B grupa) 

Ped. Ineta Lontone 

III vieta 

Liāna Tauriņa 5.klase 

(B grupa) 

Ped. Ilze Rauza 

 

Renāts Vasiļjevs 6.klase 

(C grupa) 

Ped. Gaļina Jakovļeva 

 

Bērnu un jauniešu 

ģitārspēles konkurss 

„Latgales stīga” JIRMV 

09.12.2014. 

Armands Greitāns 5.klase  

(B grupa) 

Ped. Vjačeslavs Pilipovs 

II vieta 

Pāvels Trančenoks 5.klase 

(B grupa) 

Ped. Vjačeslavs Pilipovs 

Atzinība 

I Starptautiskais Jauno 

vokālistu konkurss „Bella 

Voce” St.Broka 

Daugavpils mūzikas 

vidusskolā 

13.12.2014. 

Elīna Bule IV kurss 

Ped. Ingrīda Balode 

KCM Ilze Rauza 

Atzinība 

Tatjana Bažanova II kurss 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Romualda Dāvida 
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Nosaukums, vieta, 

datums 

Dalībnieki Vieta 

Viktorija Kiseļova IV 

kurss 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Irina Kulakova 

 

 

Jauno dziedātāju 

Ziemassvētku dziesmu 

konkurss „Sudraba zvani”  

St. Broka Daugavpils 

mūzikas vidusskola 

08.01.2015. 

Alise Pavre 3.klase 

(A grupa) 

Ped. Ingrīda Balode 

KCM Antra Vallere 

I pakāpe 

Ksenija Rižakova 2.klase 

(A grupa) 

Ped. Ingrīda Balode 

KCM Antra Vallere 

II pakāpe 

Kristiāna Balčūne 3.klase 

(A grupa) 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Romualda Dāvida 

III pakāpe 

Karīna Jablonska 4.klase 

(B grupa) 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Ilze Rauza 

III pakāpe 

Diāna Kempiša 8.klase 

(C grupa) 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Ilze Rauza 

II pakāpe 

XX Latvijas mūzikas skolu 

pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss 

24.-25. 01.2015.  

Rīga 

Eduards Geikins-Tolstovs 

6.klase 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Jelena Paura 

II vieta 

Jurģis Lipskis 6.klase 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Jelena Paura 

III vieta 

Arnis Stepiņš 6.klase 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Jelena Paura 

III vieta 

Kristiāns Justs 5.klase 

Ped. Haralds Bauga 

KCM Svetlana Sergejeva 

 

Ņikita Janovs 5.klase 

Ped. Haralds Bauga 

KCM Svetlana Sergejeva 

 

IX Starptautiskā festivāla 

SAXOPHONIA  Latvijas 

saksofonistu konkurss  

11.-13. 02.2015.  

Rīga 

Katrīna Belinska 4.klase 

 I grupa 

Ped. Haralds Bauga 

KCM Svetlana Sergejeva 

 

III vieta 

 

Ņikita Janovs 5.klase II 

grupa 

Ped. Haralds Bauga 

Atzinība 
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Nosaukums, vieta, 

datums 

Dalībnieki Vieta 

KCM Svetlana Sergejeva 

Agnija Silicka II kurss III 

grupa 

Ped. Haralds Bauga 

KCM Svetlana Sergejeva 

II vieta 

Mārtiņš Dzindzuks II kurss 

III grupa 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Svetlana Sergejeva 

III vieta 

Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības 

programmas 

Sitaminstrumentu spēle 

audzēkņu Valsts konkursa 

fināls Vidzemes 

koncertzāle "Cēsis"  

2015. gada 16. februārī 

Toms Kozlovs 2.klase 

I grupa 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Jelena Paura 

III vieta 

Eduards Geikins Tolstovs 

6.klase 

II grupa 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Jelena Paura 

I vieta 

 

Jurģis Lipskis 6.klase 

III grupa 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Jelena Paura 

III vieta 

 

 

 

Arnis Stepiņš 6.klase 

III grupa 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Jelena Paura 

 

Latvijas profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības 

programmas 

Sitaminstrumentu spēle 

audzēkņu Valsts konkursa 

fināls Vidzemes 

koncertzāle "Cēsis"  

2015. gada 17. februārī 

Juris Laizāns I kurss 

I grupa 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Jelena Paura 

II vieta 

Latvijas profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības 

programmas 

Pūšaminstrumentu spēle 

audzēkņu valsts konkursa 

fināls 

19.02.2015. 

Augusta Dombrovska 

mūzikas skola 

Anastasija Isakova 

(trompete) III kurss  

 II grupa 

Ped. Aivars Komuls 

KCM Svetlana Sergejeva 

 

Mārtiņš Dzindzuks 

(saksofons) II kurss 

I grupa 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Svetlana Sergejeva 

II vieta 

Agnija Silicka  

(saksofons) I kurss 

I grupa 

Ped. Haralds Bauga 

III vieta 
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Nosaukums, vieta, 

datums 

Dalībnieki Vieta 

KCM Svetlana Sergejeva 

Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības 

programmas 

“Pūšaminstrumentu spēle” 

audzēkņu Valsts konkursa 

fināls 

21.02.2015. 

Augusta Dombrovska 

mūzikas skola 

Katrīna Belinska 

(saksofons)  4.klase 

I grupa 

Ped. Haralds Bauga 

KCM Svetlana Sergejeva 

I vieta 

Nikita Janovs (saksofons) 

5.klase 

III grupa 

Ped. Haralds Bauga 

KCM Svetlana Sergejeva 

III vieta 

Katrīna Kozlova (fagots) 

2.klase 

I grupa 

Ped. Anselms Opincāns 

KCM Svetlana Sergejeva 

 

Latvijas profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības 

programmas 

Pūšaminstrumentu spēle 

audzēkņu valsts konkursa 

fināls 

22.02.2015. 

Augusta Dombrovska 

mūzikas skola 

 

Kristians Justs (klarnete) 

5.klase 

II grupa 

Ped. Haralds Bauga 

KCM Svetlana Sergejeva 

 

Latvijas profesionālās 

vidējās mūzikas izglītības 

iestāžu izglītības 

programmas Diriģēšana 

audzēkņu valsts konkursa 

fināls 

Jāņa Ivanova Rēzeknes 

Mūzikas vidusskola   

2015. gada 4. marts 

Lāsma Inkina IV kurss 

Ped. Anda Lipska 

KCM Antra Vallere un 

Svetlana Sergejeva 

 

III vieta 

XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju 

svētku Pūtēju orķestru 

skate 

14.03.2015. 

Jēkabpils 

Rēzeknes novada un Jāņa 

Ivanova Rēzeknes 

Mūzikas vidusskolas 

pūtēju orķestris 

Diriģents Romāns Ivanovs 

I pakāpes diploms A grupā 

Alfrēda Kalniņa Jauno 

vokālistu konkurss 

19.03.2015. 

Cēsis 

Viktorija Kiseļova IV 

kurss 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Irina Kulakova 

II vieta 

Elīna Bule IV kurss 

Ped. Ingrīda Balode 

KCM Ilze Rauza 

III vieta 
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Nosaukums, vieta, 

datums 

Dalībnieki Vieta 

Starptautiskais Jauno 

ģitāristu konkurss  

Dolce Chitarra 

20.03.2015. 

Daugavpils 

Linards Gaiduļs 3.klase 

Ped. Vjačeslavs Pilipovs 

 

Armands Greitāns 5.klase 

Ped. Vjačeslavs Pilipovs 

III vieta 

IX Jēkaba Graubiņa Jauno 

pianistu konkurss 

11.04.2015. 

Līvāni 

Aivis Trukšāns 3.klase 

B.grupa 

Ped. Ilze Rauza 

 

Latvijas gada ģitārists 

2015 – Latgales reģiona 

kārta 

14.04.2015. 

JIRMV 

Linards Gaiduļs 

3.klase B grupa 

Ped. Vjačeslvs Pilipovs 

 

Armands Greitāns 

5.klase C grupa 

Ped. Vjačeslavs Pilipovs 

II vieta 

10.Latgales Jauno pianistu 

konkurss Balvos  

17.04.2015. 

Aivis Trukšāns 3.klase  

A grupa 

Ped. Ilze Rauza 

II vieta 

Ieva Sutina 2.klase 

A grupa 

Ped. Svetlana Sergejeva 

 

 

III vieta 

Laima Adijāne 3.klase 

A grupa 

Ped. Jelena Paura 

 

 

Helēna Apele 5.klase 

B grupa 

Ped. Ineta Lontone 

II vieta 

Huberts Zimackis 5.klase 

B grupa 

Ped. Ineta Lontone 

III vieta 

Eva Kārkliniece 4.klase 

B grupa 

Ped. Žanete Solovjeva 

 

Ineses Galantes talanti 

19.04.2015.  

Rīga 

 Fināls 

Eduards Geikins Tolstovs 

6.klase 

Ped. Romāns Ivanovs 

KCM Jelena Paura 

 

Cira Tolordava 

1.klase 30V 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Irina Kulakova 

 

XX Jānim Zāberam 

veltītais zēnu vokālistu 

konkurss “Aiviekstes 

lakstīgalas – 2015” 

25.04.2015. 

Kirils Beļikovs 

1.klase A grupa 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Romualda Dāvida 

Diploms par labāko 

latgaliešu tautasdziesmas 

izpildījumu 

Aivis Trukšāns  
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Nosaukums, vieta, 

datums 

Dalībnieki Vieta 

Meirānu Kalpaka 

pamatskola 

4.klase A grupa 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Ilze Rauza 

Latgales reģiona mūzikas 

skolu akordeonistu 

ansambļu un orķestru 

konkurss “Daugavpils 

2015” 

09.05.2015. 

Daugavpils 

Jāņa Ivanova Rēzeknes 

mūzikas vidusskolas 

mūzikas skolas 

akordeonistu orķestris 

Vadītāja Tatjana Kricka 

Vadītāja un diriģente Vija 

Poikāne 

I vieta 

XII Jauno vokālistu 

konkurss “Dziedu 

Dievmātei” 

13.05.2015. 

Aglonas bazilika 

Endija Juškāne 

4.klase A grupa 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Romualda Dāvida 

II pakāpes diploms 

Kirils Beļikovs 

1.klase A grupa 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Romualda Dāvida 

IV pakāpes diploms 

Diāna Kempiša 

8.klase C grupa 

Ped. Danuta Kārkliniece 

KCM Ilze Rauza 

I pakāpes diploms 

 

 

11%

67%

11% 11%
15%

54%

8%

15%

8%

40%

30%

10%

20%

RPIIVA JVLMA RTU DU Latvijas
kultūras
koledža

RA Strādā

J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas 
absolventu tālākās gaitas 

2012./2013

2013./2014

2014./2015
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4. IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU 

IZPILDE 

2013.gadā no 8.marta līdz 13.martam notika profesionālās vidējās izglītības 

programmas „Sitaminstrumentu spēle”(kods 33 212 04), piešķiramā kvalifikācija- mūziķis 

sitaminstrumentālists, ansambļa vadītājs, akreditācija. Ekspertu komisijas atzinumā par 

akreditāciju tika saņemti sekojoši ieteikumi: 

 

2013.g.no 9.decembra līdz 13.decembrim notika profesionālās vidējās izglītības 

programmas „Mūzika” (kods33 212 09), piešķiramā kvalifikācija- Tradicionālās mūzikas 

speciālists, ansambļa vadītājs, akreditācija. Ekspertu komisijas atzinumā par akreditāciju tika 

saņemti sekojoši ieteikumi: 

Ieteikumi Sasniegtais 

Izglītības procesā daļēji tiek izmantoti 

atbilstošie mācību līdzekļi (audio un video 

ieraksti), vēlams turpināt papildināt 

tradicionālās mūzikas instrumentu bāzi 

Uz šo brīdi ir iegādāti  visi nepieciešamie 

mūzikas instrumenti tradicionālās mūzikas 

programmas īstenošanai 

Izglītības iestāde informē izglītojamos par 

mācību darbam izvirzītajām prasībām, bet 

vēlams pilnveidot izglītojamo vērtēšanas 

sistēmu. 

Vērtēšanas sistēma ir pilnveidota. Mūzikas 

priekšmetos grupu stundās ir izstrādāti 

pārbaudījumu darbu un testu kritēriji.  

Vēlams pilnveidot mācību darba 

diferenciācijas metodes, lai veicinātu 

līdzsvarotu izglītības procesu 

Daudzi grupu nodarbību skolotāji savā 

darbā pielieto diferenciācijas metodes, 

izmantojot vienas grupas apmācības procesa 

ietvaros dažādas sarežģītības uzdevumus. 

Īpaši bieži tas tiek pielietots 1.kursa 

audzēkņu mūzikas priekšmetu nodarbībās, 

jo mācību iestādē dažādās izglītības 

programmās tiek uzņemti audzēkņi ar 

dažādu zināšanu līmeni.  

Ieteikumi Sasniegtais 

5.2 Skolas ēkām ir nepieciešams kapitālais 

remonts un siltināšana, ievērojot 

nepieciešamību izveidot mācību telpu skaņu 

izolāciju 

2014.g. realizēts KPFI projekts 

“Energoefektivitātes paaugstināšanas 

darbi JIRMV” Projekta ietvaros tika 

renovētas un siltinātas ēku sienas, jumts 

un pamati, nomainīti logi un durvis. 

6.1.2.Papildināt materiāli tehnisko 

nodrošinājumu- iegādāties 

sitaminstrumentus. 

KM 2014.g. piešķīra būtisku finansējumu 

jaunu instrumentu iegādei. Skolai ir ļoti 

labs sitaminstrumentu nodrošinājums, kā 

arī būtiski papildināts pārēju mūzikas 

instrumentu klāsts.  

6.1.2 papildināt nošu bibliotēkas un 

fonotēkas fondu ar materiāliem 

sitaminstrumentu spēles IP vajadzībām. 

2014.g., pateicoties KM finansējumam,  

tika būtiski papildināti skolas bibliotēkas 

nošu krājumi, īpaši sitaminstrumentu 

spēlē. 
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5. IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU 

JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS 

JOMA – 1. MĀCĪBU SATURS  

Kritērijs – 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas 

J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola mācību procesu īsteno atbilstoši sekojošām 

licencētām profesionālās izglītības programmām: „Taustiņinstrumentu spēle” kods 

33212011 prof. kval. (PK)- Mūziķis pianists, koncertmeistars licences nr. P-11146, licences 

derīguma termiņš no 16.01.2009.- 15.01 2019. 

„Stīgu instrumentu spēle” kods 33212021 (PK)- Mūziķis vijolnieks licences nr. P-

11147; (PK)- Mūziķis altists licences nr. P-11148; (PK)- Mūziķis kontrabasists licences nr. P-

11149, licences derīguma termiņš no 16.01.2009.- 15.01 2019. – kods 35b212021  (PK) 

Mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs, licences nr. P-11993, licences derīguma termiņš uz 

nenoteiktu laiku 

„Pūšaminstrumentu spēle”kods 33212031 (PK)- Mūziķis flautists, ansambļa vad. 

licences nr. P-11150; (PK)- Mūziķis klarnetists, ansambļa vad. licences nr. P-11151; ” (PK)- 

Mūziķis saksofonists, ansambļa vad. licences nr. P-11152; (PK)- Mūziķis trompetists, 

ansambļa vad. licences nr. P-11153; (PK)- Mūziķis tubists, ansambļa vad. licences nr. P-11154, 

licences derīguma termiņš no 16.01.2009.- 15.01 2019. 

„Sitaminstrumentu spēle”kods 33212041 (PK)- Mūziķis sitaminstrumentālists, 

ansambļa vadītājs licences nr.P-11160, licences derīguma termiņš uz nenoteiktu laiku 

 „Diriģēšana”kods 33212051 (PK)- Kormeistars, kora dziedātājs licences nr. P-11155, 

(PK)- baznīcas mūzikas dzīves organizators, kormeistars licences nr. P-11156, licences 

derīguma termiņš no 16.01.2009.- 15.01 2019. 

 „Vokālā mūzika”kods 33212061 (PK)- Vokālists, kora dziedātājs licences nr. P-

11157, licences derīguma termiņš no 16.01.2009.- 15.01 2019., P-12107, licences derīguma 

termiņš uz nenoteiktu laiku  

„Mūzikas vēsture un teorija” kods 33212071 (PK) Mūziķis, mūzikas teorijas 

speciālists licences nr. P-11158, licences derīguma termiņš no 16.01.2009.- 15.01 2019. 

„Mūzika”kods 33212091 (PK) Tradicionālās mūzikas speciālists, ansambļa vadītājs, 

licences nr. P-11161, Licences derīguma termiņš uz nenoteiktu laiku  

Izglītības programmas struktūra un saturs atbilst Ministru Kabineta 2000.g.27.jūnija 

noteikumiem Nr.211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts 

arodizglītības standartu” un 2000.g. 7.jūnijas Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 

rīkojuma Nr.79 prasībām. 

 Katra mācību gada sākumā tiek pārskatītas un saturiski atjaunotas visas mācību 

priekšmetu programmas, kuras tiek pieņemtas IP sēdēs un saskaņotas ar izglītības iestādes 
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vadītāju. Visi mācību priekšmetu skolotāji, pamatojoties uz šīm programmām, izstrādā 

individuālos mācību plānus audzēkņiem.  

 Sākoties mācību gadam, metodisko komisiju un IP vadītāji sastāda darba plānus, kas 

tiek apspriesti IP sēdēs un pēc tam tiek saskaņoti izglītības iestādes noteiktajā kārtībā ar 

direktora vietnieku mācību darbā mūzikas vidusskolā un struktūrvienības vadītāju izglītības 

jomā mūzikas skolā.  

Visi skolotāji ar izpratni un atbildību īsteno mācību priekšmetu mērķus un uzdevumus, 

mācību obligāto saturu, pilnveido skolēnu sasniegumu vērtēšanas formu un kārtību. Skolotāji 

regulāri paaugstina kvalifikāciju tālākizglītības kursos un praksē lieto tajos gūtās atziņas, strādā 

diferencēti un individuāli, dažādo pasniegšanas veidus, izvērtē un izmanto praksē jaunus 

mācību līdzekļus, kā arī izmanto IKT tehnoloģijas. Mūzikas teorijas skolotāji mācību gada 

sākumā pārskata katra mācību priekšmeta saturisko pusi, papildinot to ar jauniem materiāliem. 

Skolā ir iespēja mācību programmu realizācijai izmantot datorklasi(6 datori), kā arī 6 

vispārējo mācību priekšmetu un mūzikas mācību priekšmetu grupu nodarbību kabineti ir 

aprīkoti ar datoriem. Audzēkņiem ir piekļuve datoram ar interneta pieslēgumu bibliotēkā un 

fonotēkā, kā arī visā skolā ir pieejams bezvadu interneta tīkls. Tāpat mācību procesā tiek 

izmantota interaktīvā tāfele, CD atskaņotāji, DVD un projektors. 

Skolotāji mācību stundās seko katra audzēkņa individuālajam darbam, sekmju 

dinamikai, tāpēc cenšas dažādot mācību metodiku, diferencēt uzdevumus, lai attīstītu gan 

sekmēs vājākos, gan spējīgākos skolēnus. Skolotāji papildus strādā ar izglītojamajiem, kuriem 

ir problēmas mācībās, kā arī ar talantīgākajiem un spējīgākajiem audzēkņiem, gatavojot viņus 

konkursiem. 

Audzēkņu zināšanas tiek kontrolētas regulāri un sistemātiski. Skolotāji izmantoto 

dažādas pārbaudes formas- pārbaudes darbus, testus un kontroldarbus mācību tēmu noslēdzot, 

mācību koncertus, ieskaites un eksāmenus- semestra beigās.  

Skolā ir izveidotas 3 metodiskās komisijas (MK)- „Mūzikas teorētisko priekšmetu” 

vad.I.Pāvule un „Klavierspēles” MV vad.A.Vallere, MS vad. G.Jakovļeva, kā arī 6 IP 

struktūrvienības „Klavierspēle”, vad. I.Kulakova; IP „Stīgu instrumentu spēle” vad. 

G.Kolotuhina; IP „Pūšaminstrumentu spēle- Sitaminstrumentu spēle”, vad. A.Opincāns; 

IP„Vokālā mūzika” vad.D.Kārkliniece; „Diriģēšana” vad. Ē.Čudars un „Mūzika”- vad. Ē.Zeps; 

un mūzikas skolā IP „Akordeona spēle”, vad.I.Runča. Tajās aktīvi strādā visi skolotāji, 

iepazīstot un apgūstot standartu saturu un prasības, precizējot priekšmetu programmas, 

apspriežot tematisko plānu izveidi, aktualizējot jaunāko izglītībā, kā arī sadarbojoties ar 

reģiona mūzikas skolām un KRIIC. Mācību priekšmetu programmu saturs tiek aktualizēts 

atbilstoši nozares attīstībai un katras grupas zināšanu un izaugsmes iespēju līmenim.  

Mācību priekšmetu stundu sarakstu mūzikas vidusskolā katru pusgadu apstiprina 

direktora vietniece mācību darbā, bet mūzikas skolā - struktūrvienības vadītāja izglītības jomā. 

Stundu saraksts atbilst licencētajām izglītības programmām. Stundu saraksts ir pieejams un 

pārskatāms. Tas tiek sastādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām - nepārsniedzot 8 mācību 

stundas dienā. Par izmaiņām stundu sarakstā izglītojamie un pedagogi tiek savlaicīgi informēti. 
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Mūzikas vidusskolā IP īstenošanā tiek ievērota mācību priekšmetu, praktisko mācību 

un prakšu tematiskā satura pēctecība. IP „Diriģēšana”, IP „Pūšaminstrumentu spēle”, IP „Stīgu 

instrumentu spēle” un IP „Mūzika” audzēkņiem jau no 1.kursa, līdztekus profesionālo mācību 

priekšmeta apguvei vidusskolā, ir nodrošināta iespēja spēlēt JIRMV un Rēzeknes novada 

pūtēju orķestrī, spēlēt JIRMV kamerorķestrī, dziedāt mācību koros, kā arī koros „Ezerzeme”, 

„Medicus”, spēlēt profesionālajā pūtēju orķestrī „Rēzekne” un Big Band, kā arī folkloras kopā 

„Vīteri”. 

Izglītības iestāde pilnīgi nodrošina ar izglītības programmas īstenošanai atbilstošo 

mācību literatūru un mācību līdzekļiem. Visiem izglītojamajiem ir pieejama bibliotēka un 

fonotēka. 

Izglītības iestādē darbojas izglītības programmas satura izvērtēšanas sistēma, kuras 

ietvaros izglītības iestādes vadība un pedagogi veiksmīgi sadarbojas izglītības un mācību 

priekšmetu programmu pilnveidē. 

Stiprās puses. 

 

1. Izglītības programmas ir licencētas, un mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētām 

izglītības programmām. 

2. Visos mācību priekšmetos ir pieejami standarti, paraugprogrammas vai mācību priekšmeta 

programmas. 

3.  Skolotāji pārzina mācību priekšmetu standartus un programmas, vērtēšanas kārtību un 

formas. 

4. Skolotāji pārzina sava mācāmā priekšmeta nozīmi skolas izglītības programmu īstenošanā, 

kā arī savu darbību atbilstošajā izglītības jomā. 

5. Mācību procesā skolotāji ievēro skolēnu vecumposmu īpatnības un iepriekšējās 

sagatavotības līmeni. 

6. Pēdējā gada laikā ir izdevies atvērt 2 jaunas IP „Sitaminstrumentu spēle”, „Mūzika”, kas ir 

balstīta uz reģiona kultūrvides prasībām un kas ļauj piesaistīt jaunus audzēkņus mūzikas 

vidusskolai, kā arī divas jaunas 35b programmas. 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

 

1. Paplašināt un attīstīt jauno IP tradicionālajā mūzikā, iesaistoties dažādos projektos, 

pasākumos un aktivitātēs Latgales reģionā. 

2. Tā kā mācību iestāde virzās uz iekļaušanu kompetenču centrā uz tradicionālās mākslas un 

mūzikas bāzes, rast iespējas visu izglītības programmu audzēkņiem praktiskā veidā apgūt 

gan tradicionālo muzicēšanu, gan populāro.  

3. Veicināt dažādu mācību priekšmetu pedagogu sadarbību, plānojot mācību un audzināšanas 

darbu skolā. 

4. Integrēt mūzikas teorijas mācību priekšmetus specialitātes priekšmetos. 

5. Sekot izmaiņām un reformām izglītības sistēmā, izvērtēt tās un operatīvi ieviest progresīvās 

pārmaiņas. 
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Jomas vērtējums- labi (3. līmenis) 

JOMA – 2. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

Kritērijs – 2.1. Mācīšanas kvalitāte 

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

kvalitāti ir atbildīgs katra priekšmeta skolotājs, jo visi strādā atbilstoši iegūtajai augstākajai 

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

Pedagoģiskā darba stāžs Pedagogu skaits 

0-5 gadi 10 

6-10 gadi 4 

11-19 gadi 12 

20 un vairāk gadi 31 

Skolotāji mācību procesā izmanto priekšmeta saturam un skolēnu vecumam atbilstošas 

mācību metodes un darba paņēmienus. Produktīvs, radošs un intensīvs darbs mācību stundās 

tiek papildināts ar pārdomātiem, metodiski pareizi izvēlētiem mājas uzdevumiem gan 

individuālajās, gan grupu stundās. Mājas darbi tiek diferencēti, vadoties pēc katra audzēkņa vai 

grupas spējām un līmeņa. Mūzikas teorijas skolotāja I.Pāvule ir izstrādājusi „Metodisko 

materiālu kompleksu mūzikas vidusskolas audzēkņiem” par dažādām mūzikas literatūras 

tēmām patstāvīgajam darbam. Skolotāja Vineta Briede-Dzanuška ir izstrādājusi materiālu 

mācību priekšmetā „Elementārā mūzikas teorija”. Šādu metodisko materiālu audzēkņi var 

izmantot, ja ilgāku laiku ir kavējuši mācību stundas. Tas ļauj audzēkņiem pašmācības ceļā 

apgūt mācību stundās paredzēto vielu.  

Izglītības iestādes pedagogi bija iesaistījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šobrīd skolā strādā 13 pedagogi ar III 

kvalitātes pakāpi, viens pedagogs ar IV kvalitātes pakāpi un 10 pedagogi ar I-II kvalitātes 

pakāpi.  

Lai paaugstinātu pedagogu kvalifikāciju, JIRMV katru gadu rīko dažādus 

tālākizglītības kursus, kuros tiek iesaistīti ne tikai mācību iestādes skolotāji, bet arī visa 

Latgales reģiona mūzikas skolu skolotāji. 2015.g. 6 skolotāji piedalījās Erasmus+ projektā 

“Harmoniskas domāšanas un jaunrades procesi Latvijas un Itālijas mūzikas izglītībā”, kura 

laikā iepazinās ar vidējā līmeņa mūzikas izglītības sistēmu Itālijā.   

Skolā tiek regulāri veiktas mācību nodarbību uzskaites žurnālu pārbaudes, bet sakarā ar 

ESF struktūrfondu piešķirtajām stipendijām mūzikas vidusskolu audzēkņiem, tās tiek veiktas 

ne retāk kā reizi 2 mēnešos.  

Mācību procesā mūzikas vidusskolā skolotāji izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, 

aprīkojumu, attiecīgās nozares tehnoloģijas, iekārtas un materiālus. 

Izglītojamie ir informēti par praktisko mācību nodarbību uzdevumiem. 
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Visām IP ir paredzēta mācību prakse, kas tiek organizēta atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. Žurnālos tiek atspoguļotas gan aktīvās, gan pasīvās prakses stundas, ko vada 

specialitātes pedagogi, bet prakses kopējo norisi koordinē IP vadītāji, tādējādi nodrošinot 

prakses programmas izpildes kontroli un analīzi. Visi izglītojamie ir informēti par mācību 

prakses uzdevumiem. 

Lielākajai IP daļai ir atjaunotas „Kvalifikācijas prakses programmas”. Ir noslēgti līgumi ar 

prakses vietām- Rēzeknes pilsētas „Kultūras un tūrisma aģentūru”, Latgales vēstniecību 

„Gors”, Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcu. Izglītojamie ir iepazīstināti ar 

mācību prakses dokumentu noformēšanas prasībām. 

Pēdējo triju mācību gadu laikā skolotājiem ir dota iespēja mācību gada noslēgumā 

atskaitīties par paveikto darbu un audzēkņu sasniegumiem, aizpildot „Pedagoga darba atskaites 

lapas”, kuru izvērtēšanā piedalās „Komisija par pedagogu darba kvalitāti”, piešķirot noteiktu 

punktu skaitu par daba kvalitāti, pamatojoties uz daudzveidīgiem kritērijiem. Šī vērtējuma 

rezultātā skolotāji saņem arī papildus piemaksu par darba kvalitāti 

JIRMV veiksmīgi realizē arī jauno skolotāju piesaisti darbam izglītības iestādē. Tā  

2014/.15.m.g.uzsāka darbu 2 jauni skolotāji, 2015./16.gadā-3 IP „Mūzika” (tradicionālā 

mūzika). Izglītības iestāde atbalsta skolotāju centienus papildināt savas zināšanas apmeklējot  

dažādus kursus ne tikai specialitātē, bet arī citās jomās. I.Runča ermoņikas spēle, I.Augstkalne-

teātra režisoru kursi.  

Jomas vērtējums- ļoti labi (4. līmenis) 

 

Kritērijs – 2.2. Mācīšanās kvalitāte 

Katru mācību stundu pedagogi rosina un motivē audzēkņus mērķtiecīgam un radošam 

darbam, rosina izrādīt iniciatīvu jaunu zināšanu apguvē un mācīties vērtēt savu un citu 

audzēkņu darbu. Visiem skolēniem ir iespējas parādīt savas zināšanas un radoši izpausties gan 

ikdienas darbā, gan piedaloties konkursos, koncertos un pasākumos. Izglītības iestāde regulāri 

informē izglītojamos par mācību darbam izvirzītajām prasībām. Audzēkņi zina un izprot 

mācību darbam izvirzītās prasības un lielākā daļa 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 izglītojamo regulāri apmeklē skolu, 

bez attaisnojoša iemesla nekavē mācību stundas un mācību pasākumus. Kursa audzinātāja ik 

mēnesi apkopo ārsta izdotās zīmes par kavējumiem, saistītiem ar slimošanu, savukārt 

kavējumi, kas ir saistīti ar audzēkņu dalību dažādos koncertos un pasākumos, tiek attaisnoti 

tikai ar mācību daļas atļauju un direktores rīkojumu. Katra mēneša beigās izglītības iestādē 

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

novēršanai un stingrai kontrolei. 

 Ja tomēr semestra beigās audzēknim ir radušies mācību parādi nesekmības vai stundu 

kavējuma dēļ, tad šis jautājums tiek risināts pedagoģiskās padomes sēdē un ar tās lēmumu tiek 

piešķirts mācību semestra pagarinājums problēmas atrisināšanai. 

J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā valda labvēlīgs un draudzīgs mikroklimats. 

Radušās problēmas un domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā, sākotnēji audzēkņiem ar 
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specialitātes pedagogiem vai klases audzinātāju, nepieciešamības gadījumā iesaistoties gan 

vecākiem, gan skolas administrācijai.  

Izglītības iestāde mācību darbu organizē mērķtiecīgi, veidojot motivāciju mācīties, 

rosina mācību procesā izmantot izglītības iestādes vai izglītojamo rīcībā esošos resursus - 

skolas bibliotēku, lasītavu, fonotēku un datorklasi ar interneta pieslēgumu, kā arī visus pārējos 

mācību kabinetus mājas darbu gatavošanai, praktiskām nodarbībām instrumenta spēles apguvē. 

Audzēkņi ir iepazīstināti ar darba organizāciju, kārtību un noteikumiem, izmantojamo resursu 

lietošanā. Tā kā ¾ audzēkņu nav rēzeknieši, tad tieši šī daļa īpaši aktīvi izmanto izglītības 

iestādes piedāvātos resursus mācību mērķu sasniegšanai. 

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi ir ļoti saliedēti. Izglītojamie prot 

strādāt grupās, palīdz viens otram mācību procesā, iesaistās kopīgos mācību projektos. 

Jomas vērtējums- labi (3. līmenis) 

 

Kritērijs – 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Vērtēšanas metodes un vērtējuma kvalitāte atbilst valstī noteiktai mācību sasniegumu 

vērtēšanas kārtībai. Par to liecina mācību dokumentācija, skolēnu dienasgrāmatas, sekmju 

kopsavilkumi pa mēnešiem, semestriem, mācību gada atskaites, skolas un valsts pārbaudes darbu 

rezultātu atskaites protokoli.  

Skolā ir izstrādāta „Audzēkņu izglītības programmas apguves starprezultātu un 

noslēguma kompetences vērtēšanas kārtība”, kas nosaka kompetences vērtēšanas veidus; 

kompetences vērtēšanas formas, metodes un vērtēšanas kritērijus; citus ar vērtēšanas procesu 

saistītus jautājumus. Pedagogi sistemātiski vērtē skolēnu mācību sasniegumus, veic vērtējumu 

uzskaiti un analīzi izglītības iestādes noteiktajā kārtībā; vērtēšanas metodes atbilst skolēnu 

vecumam, individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai un izvirzītajam mērķim. 

Izglītības iestādē pastāv vienotas prasības pārbaudes darbu veidošanai un mācību sasniegumu 

vērtēšanai, pedagogi tās ievēro. No direktora vietnieka mācību darbā puses, notiek vērtējumu 

uzskaites pārraudzība. Visi audzēkņi tiek iepazīstināti ar vērtēšanas kārtību un vērtēšanas 

kritērijiem, kā arī tiek regulāri iepazīstināti ar vērtējumiem. 

 Izglītības iestādē apkopo informāciju par katra izglītojamā mācību sasniegumiem. 

Izveidota vienota sistēma mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanai, kas ļauj strādāt pie 

vērtējumu analīzes un to rezultātu izmantošanas mācību procesa pilnveidošanai un jaunu 

uzdevumu izvirzīšanai.  

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk – PKE) un valsts pārbaudījumi 

vispārizglītojošos priekšmetos ir plānoti savlaicīgi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

PKE satura datu bāze nodrošina eksāmenu jautājumu brīvas atlases iespējas atbilstoši 

eksāmenu struktūrai un normatīvo aktu prasībām. Notiek PKE satura analīze sadarbībā ar 

KRIIC un profesionālajām asociācijām. 
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PKE teorētiskās un praktiskās daļas norisei ir atbilstoši aprīkotas telpas un 

nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums. 

PKE komisijas personālsastāvs atbilst normatīvo aktu prasībām 

Tiek ievērota PKE norises kārtība. 

PKE dokumentācija noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir izveidota 

eksāmena organizēšanas un dokumentācijas sistēma. 

Jomas vērtējums- labi (3. līmenis) 

 

Stiprās puses. 

1. Skolā labā līmenī tiek organizēts mācīšanas un mācīšanās darbs. 

2. Skolā esošie resursi, klašu un kabinetu iekārtojums nodrošina mācību priekšmetu standartu 

izpildi, kā arī tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. 

3. Lielākā daļa pedagogu prasmīgi veido dialogu un sadarbību ar audzēkņiem, motivējot viņus 

apgūt pēc iespējas kvalitatīvākas zināšanas un analizēt savus sasniegumus, kā arī palīdz 

risināt mācību darbā radušās problēmas. 

4. Skolotāji izstrādā daudzveidīgus mācību metodiskos materiālus. 

5. Ir izstrādāta JIRMV izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība. 

6. Skolotāji sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus, analīzes rezultātus 

izmantojot mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai. 

7. Ieviesta e-klase grupu darba atspoguļošanai 

8. Skolotāji paplašina savas zināšanas un redzesloku ERASMUS+ programmās 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

1. Turpināt pedagogu tālākizglītību, lai veicinātu darbu ar dažādām mācību metodēm un 

jaunākajām tehnoloģijām, tā padarot mācību procesu interesantāku, modernāku un 

kvalitatīvāku. 

2. Turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņas literatūru. 

3. Turpināt darbu mācību priekšmetu metodiskajās komisijās izstrādājot vienotas prasības 

pārbaudes darbu izveidē un vērtēšanā. 

4. 2015./16.māc.gada laikā turpināt e-klases ieviešanu individuālā darba atspoguļošanai. 

 

Jomas vērtējums- labi (3.līmenis) 

JOMA – 3. IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

Kritērijs – 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Mūsu izglītības iestāde 2013.g.ir iekļuvusi „Draudzīgā Aicinājuma Skolu reitinga” 

6. vietā. 2015.g. JIRMV iekļuva “Skolu reitinga” apbalvoto skolu skaitā. (Precīzi dati 

zināmi 12.11.2015)  Tas ietver sevī arī augstu ikdienas darba novērtējumu. JIRMV audzēkņi ir 

ļoti noslogoti. Prioritāte ir mācību priekšmetu - gan vispārējo, gan mūzikas priekšmetu, 

programmas apguve. Lielākās audzēkņu daļas attieksmi pret mācībām var vērtēt kā nopietnu 

un apzinīgu. Ikviens audzēknis iesaistās arī prakses nodarbībās, kas paredz audzēkņa zināšanu 
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un prasmju līmeņa paaugstināšanu, muzicējot dažādos kolektīvos - koros, orķestros, un 

ansambļos. Izglītojamo ikdienas darba sasniegumu rādītājs ir stipendijas, kas tiek piešķirtas par 

labiem rezultātiem mācībās. Izglītības iestādē visi audzēkņi saņem stipendiju no izglītības 

iestādes stipendiju fonda un tikai tie, kuru vidējā sekmība mēnesī, summējot  visus mācību 

priekšmetus ir aptuveni 7,20, saņem arī ESF stipendiju. Tādu audzēkņu skaits sastāda ap 60%. 

 Audzēkņu ikdienas darba sasniegumi tiek vērtēti visaptveroši, skaidri un precīzi. 

Mācību darbs vērsts uz to, lai katrs audzēknis labi apgūtu gan vispārizglītojošo mācību 

priekšmetu, gan mūzikas priekšmetu standartu prasības un iegūtu 3.kvalifikācijas līmeņa 

profesionālo vidējo mūzikas izglītību. Tāpēc visi vispārizglītojošo priekšmetu skolotāji, 

mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāji, specialitātes pedagogi, kursa audzinātāja un mācību 

daļas vadītāja analizē skolēnu sasniegumus un seko viņu izaugsmei. 

Rezultāti tiek apkopoti katra mēneša beigās. Sekmju lapās un Sekmju žurnālos tiek 

uzliktas mēneša atestācijas atzīmes katrā mācību priekšmetā. Kursa audzinātāja mēneša beigās 

apkopo informāciju par katra audzēkņa sasniegumiem un informē par problēmsituācijām 

mācību daļas vadītāju. Beidzoties mācību pusgadam, audzēkņi kārto IP mācību plānā 

paredzētos eksāmenus un ieskaites. Šos sasniegumus priekšmetu skolotāji fiksē akadēmisko 

koncertu, ieskaišu un eksāmenu protokolos. Katra semestra beigās kursa audzinātāja apkopo 

un analizē ikviena audzēkņa sasniegumus. Problemātiskie jautājumi tiek izskatīti pedagoģiskās 

padomes sēdē, pamatojoties uz kuras lēmumu, mācību semestra vai sesijas pagarinājums tiek 

piešķirts audzēkņiem, kam ir nepietiekams vērtējums kādā mācību priekšmetā vai nav 

nokārtots kāds eksāmens.  

Jomas vērtējums – ļoti labi (4. līmenis) 

Kritērijs – 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 
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Pēc tabulas redzams, ka zināšanu līmenis visos centralizēto eksāmenu mācību 

priekšmetos, salīdzinoši ar iepriekšējo mācību gadu, ir būtiski uzlabojies. 

 

 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti ir diezgan  stabili un variējas tikai nelielās 

robežās. 

 

Jomas vērtējums- ļoti labi (4. līmenis) 

Stiprās puses 

1. JIRMV un MS uzrāda augstus sasniegumus, iekļūstot “Draudzīgā aicinājuma skolu 

reitinga” augšgalā. 

2.  Skolā notiek mērķtiecīga audzēkņu gatavošana centralizētajiem eksāmeniem vispārējos 

mācību priekšmetos un PKE. 

3. Lielākajā PKE daļā audzēkņi sasniedz optimālo zināšanu līmeni. 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

1. Turpināt pilnveidot audzēkņu sasniegumu centralizētajos valsts eksāmenos un PKE uzskaiti 

un analīzi. 

2. Veikt uzskaiti un detalizētāku analīzi semestru noslēguma pārbaudījumu rezultātiem. 

 

Jomas vērtējums- ļoti labi (4. līmenis) 
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JOMA – 4. ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

Kritērijs – 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Mūsu izglītības iestādē ļoti nozīmīgas ir sekojošas vērtības - draudzīga savstarpējā 

attieksme, tolerance, sirsnība un biedriskums  kā skolotāju, tā arī audzēkņu vidū. Īpašs atbalsts 

ir nepieciešams jaunajiem pirmkursniekiem, kuriem ir grūtāk pielāgoties izglītības procesa 

uzsākšanai mūzikas vidusskolā. Lai audzēkņi vieglāk varētu adaptēties, visām norisēm līdzi 

seko gan specialitātes skolotāji, gan kursa audzinātāja, gan, nepieciešamības gadījumā, arī 

skolas vadība. Tiek rīkotas kursa sanāksmes, kurās audzēkņi kolektīvi var apspriest radušās 

problēmas vai neskaidrības, kā arī ikvienam ir dota iespēja individuāli kontaktēties ar skolas 

vadību. Mācību gada sākumā tiek rīkoti vairāki izklaidējoša rakstura pasākumi, kā “1.kursa 

iesvētīšanas vakars”, “1,kursa atbildes vakars”, “Beztalantu vakars”, kas palīdz audzēkņiem 

ātrāk iejusties skolas dzīvē un saliedē ar pārējo kolektīvu. 

Mūzikas vidusskolas saimnieciskā darba jautājumus, drošības un darba jautājumus, 

ugunsdrošības un vides veselības jautājumus, kā arī jautājumus saistītus ar skolas estētisko vidi 

un sakārtotību risina direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Gunārs Rupainis. Visi audzēkņi 

un izglītības iestādes personāls mācību gada sākumā tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības 

noteikumiem, darba kārtības noteikumiem, kā arī instruēti darba drošības jautājumos. Ir 

izstrādātas atbilstošas instrukcijas darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildes 

kontrolei. Visiem skolas pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, 

telpās ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija (evakuācijas plāns, norādes, 

drošības instrukcijas u.tml.). Ir izstrādāti kārtības noteikumi ārpusstundu pasākumu 

organizēšanai, kā arī rīcības plāns gadījumam, ja izglītības iestāde konstatē vai ir aizdomas, ka 

izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.  

Izglītības iestādei ir mācību procesa organizēšanai nepieciešamā informācija par 

audzēkņu veselību un individuālajām vajadzībām. Ir pirmās medicīniskās palīdzības 

sniegšanas aptieciņa. Izglītojamie un izglītības iestādes personāls ir informēts, kā rīkoties 

traumu un pēkšņas saslimšanas gadījumos. Lielākā daļa skolas darbinieku un pedagogu ir 

apmācīti pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā. 

Skolā ir organizētas dežūras laikā no 8.00- 21.00. Dežurants uzrauga kārtību skolas 

vestibilā, seko cilvēku plūsmai pie skolas ieejas, atbild par mācību kabinetu atslēgām. Pie 

dežuranta atrodas telefons apsardzes izsaukšanai. Pārējā diennakts laikā skolas apsardzi 

nodrošina apsardzes firma.  

 Mūzikas vidusskolas audzēkņiem tiek piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi. Skolā tiek 

sniegti ēdināšanas pakalpojumi, laikā no 8.00-17.00.  

Jomas vērtējums-ļoti labi (4. līmenis) 

Kritērijs – 4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas audzēkņi ir iesaistīti izglītības iestādes 

„Audzēkņu Parlamenta darbā”, „Stipendiju komisijas” un „ESF mērķstipendijas komisijas” 
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darbā. Audzēkņu Parlamentā darbojas 12 audzēkņi no visiem kursiem. Viņu darbības mērķis 

ir panākt audzēkņu un vidusskolas vadības interešu saskaņošanu un audzēkņu aktīvu 

iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā. 

Mūzikas vidusskolas audzēkņi aktīvi piedalās kursa un skolas pasākumu sagatavošanā 

un vadīšanā, kā arī daudzveidīgos ārpusskolas pasākumos. Visi pasākumi tiek atainoti Skolas 

mācību gada darba plānā, izglītības iestādes mājas lapā www.jirmv.lv. Skolas pasākumu 

organizēšanu koordinē kursu skolotāja Antra Vallere, bet ārpusskolas –izglītības metodiķe 

Ilona Čudare, struktūrvienības vadītāja izglītības jomā Ilze Rauza un direktore Sandra Mežore. 

Audzēkņi katru gadu iesaistās tradicionālajās Jāņa Ivanova dienās, Baroka mūzikas dienās, 

Ziemassvētku koncertos un daudzveidīgos skolas prezentācijas pasākumos. Notiek aktīva 

sadarbība ar Latgales vēstniecību „Gors” gan audzēkņu un skolotāju piesaistē dažādiem 

kopīgiem projektiem, gan iespējā audzēkņiem par simbolisku samaksu apmeklēt Gorā 

notiekošus koncertus. 

Mācību iestāde veicina audzēkņu personības izaugsmi, atbalstot viņu dalību konkursos 

u.tml. pasākumos. Skolotāji iegulda lielu mērķtiecīgu papildus darbu audzēkņu sagatavošanai 

dažādiem konkursiem, savukārt skola, savu iespēju robežās, gādā par audzēkņu nokļūšanu uz 

dažādiem Latvijas mēroga un starptautiskajiem konkursiem. Dalību konkursos un rezultātus 

skatīt sadaļā Nr.3. Par talantīgo audzēkņu panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek 

informēti pārējie skolēni un skolas darbinieki. Šāda informācija ir atrodama skolā uz 

informatīvā stenda un iestādes mājas lapā. 

Jomas vērtējums- labi (3. līmenis) 

 

Kritērijs – 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā 

Mūzikas vidusskolā ir pieejama kvalitatīva, daudzveidīga un lietderīga informācija par 

dažādu izglītības programmu izvēles iespējām, informācija par darba tirgu un par turpmākām 

studiju iespējām. 

Karjeras izglītības pasākumu koordinēšanai un vadīšanai ir norīkota skolotāja Antra 

Vallere. 

Mūzikas vidusskola organizē dažādus karjeras izglītības pasākumus - tie ir reklāmas 

koncerti dažādās pilsētas un novada izglītības iestādēs, informatīvie pasākumi vecākiem. 

Izglītības iestāde ik gadus piedalās Karjeras dienās, kas noris Rēzeknes pilsētā. Šādi pasākumi 

tiek organizēti, lai informētu jauniešus par karjeras iespējām un popularizētu reģiona izglītības 

iestādes. Audzēkņi un skolotāji rīko mācību iestādes prezentācijas JIRMV reģiona mūzikas 

skolās-Gulbenē, Balvos, Viļakā, Baltinavā, Viļānos, Ludzā, kā arī citās Latgales pilsētās- 

Preiļos, Līvānos un Jēkabpilī, ar nolūku informēt par izglītības un karjeras iespējām apgūstot 

mūziķa profesiju JIRMV. 

Vienreiz gadā notiek informatīvie pasākumi par karjeras un izglītības iespējām ar 

sadarbības partneriem- JVLMA, DPU un RPIVA. Šādās tikšanās reizēs skolas audzēkņiem tiek 

piedāvāta iespēja iegūt plašāku un atjaunotu informāciju par studiju iespējām Latvijas 
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augstskolās, kā arī tikties ar mūzikas vidusskolas absolventiem. Skola rod arī iespējas sūtīt 

audzēkņus uz citiem viņus interesējošiem karjeras izaugsmes pasākumiem, kuri tiek rīkoti 

Latvijas augstskolās. 

Informācija par J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā realizētajām izglītības 

programmām ir atrodama izglītības iestādes tīmekļa vietnē www.jirmv.lv  

Izglītības iestādē apkopota informācija par absolventu tālākām gaitām 3 gadu garumā 

pēc izglītības programmas pabeigšanas. 

Jomas vērtējums - ļoti labi (4. līmenis) 

 

Kritērijs – 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

JIRMV skolotāji ir ļoti elastīgi darbā ar dažāda zināšanu līmeņa audzēkņiem. 

Individuālās stundas plānošana tiek veikta, pamatojoties uz katra audzēkņa prasmēm, zināšanu 

un iespēju līmeni. Mācību programma un apgūstamais repertuārs tiek sastādīts tā, lai audzēknis 

varētu atklāt visas sava talanta un spēju šķautnes. Mūzikas vidusskola veicina un atbalsta visu 

izglītojamo līdzdalību profesionālos konkursos, olimpiādēs, projektos, vasaras nometnēs u.tml. 

Savukārt sekmīgākie audzēkņi īpaši tiek motivēti uz izaugsmi, uz dalību dažādos 

Starptautiskos un Valsts konkursos, nometnēs un meistarklasēs. Iepriekšējā mācību gadā skola 

sedza visus ceļa izdevumus audzēkņu dalībai konkursos un meistarklasēs. Izglītības iestāde 

savu iespēju robežās sniedz atbalstu arī pedagogiem darbā ar talantīgiem audzēkņiem. 

Skolā regulāri tiek apzinātas to audzēkņu vajadzības, kuri sastopas ar dažādām grūtībām 

mācību procesā. Īpaša vērība tiek piegriezta 1.kursa audzēkņiem, kuri, uzsākot mācības jaunā 

izglītības iestādē, iziet adaptācijas periodu, pielāgojoties gan skolai, gan sadzīvei. Šim 

procesam rūpīgi seko gan kursa audzinātājs, gan specialitāšu pedagogi. Mācību priekšmetu 

skolotāji pielieto diferencētas metodes arī mācību vielas apguvē, īpaši 1.kursā, jo dažādās 

izglītības programmās tiek uzņemti audzēkņi ar ļoti atšķirīgiem zināšanu un prasmju līmeņiem. 

Turpmākajos mācību gados šī zināšanu līmeņa atšķirība samazinās. 

Skolēniem, lai uzlabotu mācību sasniegumus vai apgūtu to mācību stundu saturu, kas 

ir iekavēts slimības vai citu iemeslu dēļ, ir iespēja apmeklēt konsultācijas. Arī vājākajiem 

pirmkursniekiem atsevišķos mācību priekšmetos tiek piedāvāta iespēja apmeklēt konsultācijas, 

lai paaugstinātu zināšanu līmeni un vieglāk iekļautos grupas darbā. Ja audzēkņiem semestra 

beigās vai sesijā ir nesekmīgs vērtējums kādā no mācību priekšmetiem, tad ar pedagoģiskās 

sēdes lēmumu tiek pagarināta mācību sesija un dota iespēja nokārtot mācību parādus.  

 

Jomas vērtējums- labi (3. līmenis) 
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Kritērijs – 4.5. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Izglītības iestādē notiek regulāra sadarbība ar audzēkņa ģimeni. Katru mācību pusgadu 

tiek organizētas vidusskolas vecāku kopsapulces. Šajās sapulcēs vecāki tiek iepazīstināti ar 

izglītības programmām, ar mācību priekšmetu stundu plāniem, ar vērtēšanas un iekšējās 

kārtības noteikumiem. Vecāki saņem informāciju par skolas un klases aktualitātēm, izmaiņām, 

jaunajiem pedagogiem, notiekošajiem pasākumiem utt. Ir ieplānotas tikšanās ar specialitātes 

un citu priekšmetu pedagogiem. 

Pārējā laikā informatīvā saziņa ar vecākiem notiek ar vēstuļu starpniecību vai 

telefoniski. Mūzikas vidusskola regulāri informē vecākus par izmaiņām izglītības iestādes 

darbībā. Vecāki savlaicīgi saņem informāciju par sava bērna sasniegumiem, stundu 

apmeklējumiem, uzvedību un attieksmi pret mācību darbu. Šos kontaktus uztur un veido 

specialitātes skolotāji un kursa audzinātāja. Gadījumos, kas saistīti ar audzēkņa nesekmību vai 

stundu kavējumiem, iesaistās arī mācību daļas vadītāja un direktore. Audzēkņi un viņu vecāki 

tiek regulāri iepazīstināti ar vērtējumu un sasniegumu analīzes rezultātiem vidusskolas vecāku 

un audzēkņu sapulcēs. 

Šobrīd mācību iestādē jau darbojas e-klase grupu stundu darba atspoguļošanai, kas 

atvieglo saziņu un informācijas apriti ar vecākiem. 

Izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā vecāki var izteikt savus iebildumus un 

ierosinājumus. Izteiktos priekšlikumus analizē un secinājumus izmanto turpmākā darbībā.  

Informāciju par izglītības iestādes darbu var iegūt izglītības iestādes tīmekļa vietnē. 

Jomas vērtējums- labi (3. līmenis) 

Stiprās puses. 

1. Mūzikas vidusskolā tiek sniegts atbalsts gan talantīgiem audzēkņiem, gan tiem, kam 

mācībās ir grūtības. 

2. Audzēkņi skolā var justies droši, jo skolā ir sakārtota un droša vide.  

3. Audzēkņi tiek iesaistīti skolas darbībā un var brīvi izteikt ierosinājumus skolas darba 

uzlabošanai. Iknedēļas audzēkņu sanāksmes laiks – trešdiena 13.10 

4.  Ik nedēļu notiek skolas administrācijas sanāksmes. 

5. Maksimāli tiek atbalstīta audzēkņu piedalīšanās dažādos konkursos. 

6. Tiek sniegts atbalsts pedagogiem darbā gan ar talantīgajiem skolēniem, gan tiem kam 

mācības sagādā grūtības. 

7. Vecākiem tiek sniegta savlaicīga, lietderīga un precīza informācija par skolēnu mācību 

darbu un citiem ar skolas darbu saistītiem jautājumiem. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

1. Pilnveidot vecāku izglītošanas darbu, vecāku dienās piedāvājot viņiem arī lekcijas par 

jautājumiem, kas saistīti ar bērnu audzināšanu, fizisko un garīgo veselību. 

2. Efektīvāk iesaistīt vecākus skolas darba vērtēšanā, plānošanā un skolas vides uzlabošanā. 
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3. Turpināt un attīstīt audzēkņu piedalīšanos skolas, pilsētas, reģiona Latvijas un 

starptautiskajos pasākumos. 

4. Pilnveidot skolas tīmekļa vietni informatīvai saziņai ar audzēkņu vecākiem. 

 

 

Jomas vērtējums- labi (3.līmenis) 

JOMA – 5. IESTĀDES VIDE 

Kritērijs – 5.1. Mikroklimats 

J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā ir ļoti labvēlīgs mikroklimats. Izglītības 

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

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

reliģiskās u.c. piederības. Mūzikas vidusskolā ir izstrādāti Izglītības iestādes iekšējās kārtības 

noteikumi, ar kuru saturu ir iepazīstināts personāls un audzēkņi un kurš tiek ievērots. Ja rodas 

konfliktsituācijas, tad tās tiek risinātas savlaicīgi.  

Mūzikas vidusskolai ir stabilas tradīcijas un pasākumi, kas veicina piederības sajūtas 

veidošanos- tie ir absolventu salidojumi, Jāņa Ivanova dienas, Skolotāju dienas pasākumi, 

izlaidumi u.c. JIRMV organizē vairākus Latgales un Latvijas mēroga konkursus, kas jau ir 

kļuvuši par tradīciju. Jauno vokālistu konkurss “Skaņais bolss”, jauno pianistu konkurss 

“Latgales skicējums”, Latgeles mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

konkurss. Izglītības iestāde plāno un meklē risinājumus sava tēla spodrināšanai un savas vietas 

stabilizācijai Rēzeknes pilsētā un Latgales novadā caur dažādiem projektiem, mūzikas dzīves 

aktualitātēm un koncertiem, sadarbojoties ar Rēzeknes pilsētas domes Kultūras un tūrisma 

aģentūru un Latgales vēstniecību „Gors”. Virzoties uz PIKC, tiek domāts par Starptautiska 

mēroga konkursu un festivālu iedibināšanu. 

Jomas vērtējums- ļoti labi (4. līmenis) 

Kritērijs – 5.2.Fiziskā vide 

J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola ir izvietota 4 savstarpēji savienotās ēkās, kuras 

ir būvētas dažādos laika periodos no 1900.g.- 1974.g. Ēkas pieder pašvaldībai, kura arī nes 

atbildību par ēku kopējo stāvokli. 2014.g skolā tiek īstenots ēku energoresursu efektivitātes 

paaugstināšanas projekts, kura rezultāta tika renovētas ēkas, nosiltinātas siena, jumts, nomainīti 

logi un durvis. Nākamais posms varētu būt iekštelpu remonts, to pielāgošana mācību procesa 

vajadzībām, kā arī skolai pieguļošās apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Mācību iestādē 

nākošajā mācību gadā ir paredzēta reorganizācija - kopā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolu veidot Profesionālās izglītības kompetenču centru (PIKC). Kompetenču centra 

izveides gadījumā var cerēt uz nākamo posmu- iekšējo telpu remontu un apkārtēlās vides 

labiekārtošanu un infrastruktūras uzlabošanu.  

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

telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Ir nodrošināta ikdienas telpu sakopšana un 

tīrīšana. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrācijas žurnāls- „Sabiedrības 
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veselības aģentūras, darba inspekcijas, bīstamie atkritumi, pavadzīmes un kontroles akti”. 

Pārbaužu dokumenti ir pieejami skolas kancelejā. 

Izglītības iestādes telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. Par to 

rūpējas arī skolas pedagogi, noformējot un estētiski sakārtojot savus darba kabinetus. Mūzikas 

vidusskolas audzēkņi un pedagogi organizē un piedalās skolas sakopšanas talkās, kā arī 

noformē skolu dažādiem sezonāliem pasākumiem un svētkiem.  

Izglītības iestādei piederošā teritorija tiek kopta un uzturēta kārtībā. Iepretim galvenajai 

ēkai atrodas piemineklis Francim Trasūnam. 

Mūzikas vidusskolas audzēkņiem ir iespēja izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus. 

Šobrīd ir noslēgs līgums par telpu īri dienesta viesnīcas vajadzībām ar Rēzeknes augstskolu. 

Šo iespēju izmanto audzēkņi, kas nāk no citām Latgales vietām. Kārtību un disciplīnu viesnīcā 

uzrauga dienesta viesnīcas vadītāja.   

Jomas vērtējums- labs (3. līmenis) 

 

Stiprās puses. 

1. JIRMV mainījies ārējais veidols- ir renovēta un nosiltināta skolas ēka. 

2. JIRMV ir gadu gaitā izveidojušās tradīcijas  

3. JIRMV ir saliedēts, draudzīgs kolektīvs, labvēlīga mikrovide. 

4.  Skolā ir izstrādāti detalizēti dokumenti, kas nosaka iekšējo kārtību. 

5. Skolas telpas un apkārtne tiek uzturēta tīra un kārtīga. 

6. Skolas vides sakārtošanā un telpu noformēšanā tiek iesaistīti arī audzēkņi. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

1. Turpināt popularizēt skolas tēlu Rēzeknes pilsētā, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Kultūras 

un tūrisma aģentūru un koncertzāles Gors administratīvo komandu. 

2. Meklēt risinājumus skolas turpmākajiem labiekārtošanas darbiem (PIKC ietvaros). 

3. Turpināt izkopt vecās un veidot jaunas skolas tradīcijas.  

 

Jomas vērtējums- labi (3.līmenis) 

JOMA – 6. IESTĀDES RESURSI 

Kritērijs – 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

J Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā ir 34 mācību kabineti, kas ir pietiekams skaits, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu izglītības programmu īstenošanai. Telpu 

iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītības iestādes īstenojamās izglītības programmas 

specifikai un izglītojamo skaitam. 
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J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola ir noslēgusi patapinājuma līgumu ar Rēzeknes 

pilsētas domes Kultūras un tūrisma aģentūru uz nenoteiktu laiku par ēku nomu, tātad termiņi 

atbilst izglītības programmu īstenošanas periodam. Tiek slēgti un atjaunoti līgumi par ārpus 

izglītības iestādes organizējamo praktisko darbu, praktisko mācību īstenošanai. 

 Skola ir nodrošināta ar materiāli tehniskiem līdzekļiem izglītības programmu 

realizācijai- nepieciešamo CD atskaņotāju un DVD skaitu, multimediju projektoru, datoriem 

un interneta pieslēgumu skolas bibliotēkā, fonotēkā un informātikas kabinetā, ko audzēkņi 

izmanto patstāvīgam un individuālam darbam un kopētāju. IT tehnoloģijas ir pieejamas ne tikai 

vispārējo mācību priekšmetu apguvei, bet arī mūzikas mācības priekšmetu apguvei, jo ar 

datoriem un internetu ir aprīkoti arī 6 mūzikas kabineti, kuros notiek grupu darbs. 

Pēdējo gadu laikā ir būtiski uzlabojusies skolas materiāli tehniskā bāze, pateicoties KM 

finansējumam. Skola ir iegādājusies transportlīdzekli - mikroautobusu VW Caravelle, līdz ar 

to tika atrisinātas transporta nodrošinājuma problēmas dažādiem koncertizbraukumiem un 

komandējumiem.  Tika iegādāti : 

1. Portatīvais dators Dell Latitude   

2. Personālais dators Dell OptiPlex9020M  4 gab. 

3. Dators Intel i3 4170 

4. Multifunkcionāla iekārta Toshiba 

5. Dators HP ProDesk 

6. Kopētājs Canon Ir2520 

7. Portatīvais dators Lenovo E550 

8. Projektors EPSON EB – W28 

9. Lazerprinteri Canon i-sensis – 4 gab 

 

 Skolā ir noteikta kārtība materiāli tehnisko līdzekļu izmantošanai un uzglabāšanai, par 

to atbild direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos, kā arī datorspeciālists, fonotēkas 

vadītāja un bibliotekāre. Materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši 

lietošanā. Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un iekārtu apkope un remonts. 

Skolas bibliotēkā ir pieejamas izglītības iestādes specifikai un izglītības programmas 

apguvei atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu 

izvēle ir pamatota, regulāri notiek fonda pārskatīšana. Pēdējā gada laikā, pateicoties Kultūras 

ministrijas dotācijām, ir izdevies papildināt mācību līdzekļu un grāmatu klāstu bibliotēkā, kā 

arī iegādāties veselu virkni jaunu mūzikas instrumentu: 

1. Marimba ONE 

2. Tuba 

3. Pianīns 

4. Čells Menzel  ½  - 2 gab 

5. Čells Menzel  ¼   

6. Trompete Yamaha  YTR – 8310Z  

7. Trompete Yamaha  YTR – 3335 

8. Tenora saksafons Yamaha YTS – 480 

9.  Tenora saksafons Yamaha YTS – 280 

10. Kontrabass Hōfner H 5/6 – B 
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11. Vijole Yamaha  KV7SG 

12. Soprāna saksafons Yamaha YSS – 475 II 

13. Akordeons Weltmeister Perle 26/48/II/3 

14. Flauta Yamaha  YFL – 411 

15. Mežrags Holton USA H378 

16. Bērnu fagots MTP Mod Starter 

17. Fagots Oscar Adler 1357/125 Jubilee 

18. Ģitāra Alhambra 10P 

19. Bērnu mežrags MCHRJ 

20. Alta rags SoundstationSFA – 10G 

21. Vijole Yamaha  V5SC ½ 

22. Flauta Yamaha  YFL – 211 

23. Eifonijs Amati AEP – 231 E-O 

24. Digitālās klavieres Yamaha  P – 45 

25. Vijole Yamaha  V5SC 1/4 

 

Jomas vērtējums- ļoti labi (4. līmenis) 

 

Kritērijs – 6.2. Personālresursi 

Izglītības iestādē ir nokomplektēts viss izglītības programmu īstenošanai 

nepieciešamais personāls: priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls un tehniskie darbinieki. Ar 

visiem ir noslēgti darba līgumi. 

Mūzikas vidusskolas pedagoģiskā personāla izglītība un profesionālā kvalifikācija 

atbilst normatīvo aktu prasībām. No 57 mūzikas vidusskolas pedagogiem 27 ir maģistra grāds, 

vienam doktora grāds. 22 pedagogi ir piedalījušies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.  

2014./15. g. darbu uzsākuši 2 jauni skolotāji, 2015./16.m.g. -3 jauni skolotāji. Tuvāko 

gadu laikā varētu rasties problēmas ar skolotāju resursiem, jo lielai daļai skolotāju tuvojas 

pensijas vecums, vai arī daļa skolotāju jau ir sasnieguši pensijas vecumu. Lai īstenotu  IP 

„Mūzika”- (tradicionālā mūzika), tiek meklēti iekšējie resursi, sūtot skolotājus uz tālākmācības 

kursiem apgūt papildinstrumenta spēli. Skolotāji ļoti aktīvi iesaistās profesionālās 

kvalifikācijas pilnveidē, izmantojot tās kursu iespējas, ko piedāvā pati skola, gan meklējot 

dažādus interesantus kursu piedāvājumus Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Mūzikas vidusskolas 

izglītības metodiķe seko VIIS sistēmā par nepieciešamībām katra skolotāja tālākizglītības 

kursiem un, kopā ar skolas vadību un izglītības programmas vadītājiem izstrādā kursu 

piedāvājumu katram mācību gadam. Tā 2014./15 m.g. tiks piedāvāti kursi mūzikas teorijas 

skolotājiem, kursi kolektīvajā muzicēšanā un kursi stīgu instrumentu spēles skolotājiem. 

Izglītības iestādē organizētos profesionālās pilnveides kursus ir iespēja iziet arī Latgales 

reģiona mūzikas skolu pedagogiem. 2014./15.m.g. tika īstenots Easmus+ projekts 

“Harmoniskas domāšanas un jaunrades procesi Latvijas un Itālijas mūzikas izglītībā”, kas deva 

iespēju 6 izglītības iestādes skolotājiem viesoties Itālijas mūzikas skolās un apgūt jaunu 

pieredzi. 2015.g.novembrī vēl 6 skolotāji iesaistīsies Erasmus+ projektā “Mūzikas, mākslas un 

dizaina izglītības sadarbības izpausmes Eiropas Savienības skolās” Spānijā.  
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 JIRMV ir izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns. Plāna izpilde ir 

konstatējama un to aktualizē. Pedagoga profesionālās pilnveides nepieciešamība ir izvirzīta kā 

viens no pedagoga darba kvalitāti raksturojošiem kritērijiem. 

Jomas vērtējums- ļoti labi (4. līmenis) 

 

Stiprās puses. 

1. Skolā ir kvalificēts pedagoģiskais, atbalsta un tehniskais personāls; 

2. Skolā ir nepieciešamās telpas mācību procesa nodrošināšanai; 

3. Mācību tehniskie līdzekļi ir labā kārtībā; 

4. Skolotāji aktīvi iesaistās profesionālās kvalifikācijas pilnveidē un pedagogu darba 

kvalitātes pašnovērtēšanas procesā. 

Tālākās attīstības vajadzības. 

1. Turpināt modernizēt kabinetus ar dažādām IT tehnoloģijām.  

2. Meklēt ceļus un iespējas dažādu ES fondu piesaistei. 

3. Atbalstīt plašāku pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos. 

4. Turpināt piesaistīt darbam skolā jaunos pedagogus. 

5. Izveidot jaunas darba vietas tehniskajam darbiniekam un apkopējai. 

Jomas vērtējums – ļoti labi (4.līmenis) 

JOMA – 7. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN 

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA 

Kritērijs – 7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

Mūzikas vidusskolas vadība plāno skolas personāla darba kontroli visās jomās un 

aspektos. Kontroles un izvērtēšanas procesu organizē, vienojoties par atbildīgajām personām, 

laiku un vērtēšanas kritērijiem. Katra mācību gada beigās tiek organizēts visaptverošs 

pašvērtēšanas process. Pirmajā posmā tiek veikts individuālā darba pašvērtējums, kura pamatā 

ir pedagogu individuālā darba atskaites lapu aizpildīšana (PAL). Šī darba izvērtēšanai tiek 

sasaukta speciāla komisija „Pedagoģiskā darba kvalitātes izvērtēšanas komisija”. Darbs tiek 

vērtēts pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem un pēc noteikta punktu skaita. Šie vērtējuma 

rezultāti tiek ņemti par pamatu piemaksām par darba kvalitāti. Visi pārējie darbinieki tiek 

vērtēti NEVIS sistēmā kalendārā gada beigās. 

Atskaites par izglītības programmu darbu un metodisko komisiju darbu tiek iesniegtas 

katra mācību gada beigās. Tad seko visa paveiktā darba analīze un skolas pašnovērtējums. 

Pašvērtējums ir objektīvs un pietiekami pamatots.  

Pašvērtēšanā konstatētās izglītības iestādes darba stiprās puses un nepieciešamos 

uzlabojumus personāls zina un izmanto, plānojot turpmāko darbu. Līdz 15. septembrim tiek 

sagatavots darba plāns kārtējam mācību gadam, balstoties uz iepriekšējā mācību gada analīzi. 

Daba plānus mācību gadam iesniedz arī izglītības programmu un metodisko komisiju vadītāji. 
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Izglītības iestādē ir izstrādāti sekojoši attīstības plānošanas dokumenti: „JIRMV 

attīstības plāns 2014-2021.gadam” un „JIRMV stratēģija 2030.g.”.Tie ir loģiski strukturēti un 

pārskatāmi dokumenti, kas iekļaujas izglītības iestādes darba plānošanas sistēmā. 

2014. gadā JIRMV ir atbalstījusi ieceri kopā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina 

vidusskolu veidot kompetenču centru. Ir izstrādāta : RĒZEKNES MŪZIKAS, MĀKSLAS  UN 

DIZAINA VIDUSSKOLAS” attīstības un investīciju stratēģija 2015. – 2020.gadam. 

kompetenču centra izveide Rēzeknē atbilst un saistās ar vietējiem, reģionālajiem un 

nacionālajiem plānošanas dokumentiem, tās vīzija ir -  GUDRS, BRĪVS, RADOŠS, 

MŪSDIENU TEHNOLOĢIJU UN SAJŪTU.  Līdzās jau esošajām izglītības programmām, 

kultūrizglītības kompetenču centrā ir paredzēts attīstīt starpdisciplināras izglītības programmas 

– etno kultūra, scenogrāfija, kuras vispusīgi attīsta personību un saņemtās zināšanas ļauj 

iekļauties darba tirgū. 2014. gadā ir veikti aprēķini nepieciešamajām investīcijām Eiropas 

Savienības finanšu piesaistēm ERAF ietvaros aktivitātē SAM 8.1.2. , plānotie ieguldījumi ir 

vairāk kā 1,3 milj. eiro JIRMV modernizācijai. 

 

Jomas vērtējums - ļoti labi (4. līmenis) 

 

Kritērijs – 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā ir izveidotas un darbojas sekojošas pārvaldes: 

Pedagoģiskā padome, Vidusskolas dome un Vidusskolas padome. Skolā ir visa nepieciešamā 

dokumentācija, skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti precīzi, demokrātiski, 

ievērojot visas tiem izvirzītās prasības. 

Skolā ir izstrādāta skolas vadības struktūra, ir ļoti optimāls dažādu līmeņu vadītāju 

skaits, kas tiek iecelti valstī noteiktajā kārtībā, ievērojot viņu kvalifikāciju, pieredzi, pozitīvu 

attieksmi pret skolu un kolēģiem, skolas darba vajadzības. Dažādu līmeņu vadītāju pienākumi, 

tiesības, atbildības jomas ir noteiktas ar darbinieku saskaņotos darba aprakstos, kas, mainoties 

skolas vadības struktūrai, personālijām, regulāri tiek pārskatīti. Direktora un viņa vietnieku 

darba aprakstos ir ietverta atbildība par visiem skolas darba virzieniem. Skolā dažādu līmeņu 

vadītājiem direktors deleģē piemērotus pienākumus, to izpilde tiek kontrolēta un tiek sniegts 

savstarpēji rosinošs, pozitīvs atbalsts. Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas 

aptver visas izglītības iestādes darbības jomas. Katra vadītāja kompetences joma ir precīzi 

noteikta. 

JIRMV direktore ir Sandra Mežore. 2014.g. NEVIS sistēmā viņas darba vērtējums bija- “ļoti 

labi”. Savā darbībā viņa izvirza sekojošas prioritātes: 

 Mūzikas vidusskolas prestiža celšanu Rēzeknes pilsētā, Latgalē un Latvijā; 

 Izveidot vienotu, sadarboties spējīgu, pozitīvi ieinteresētu skolas vadības 

komandu, kas profesionāli risinātu visus skolai aktuālos jautājumus; 

 Mērķtiecīgi virzīties uz Latgales kompetenču centra izveidi; 
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 Meklēt sadarbības ceļus ar Rēzeknes pilsētas Domi mūzikas vidusskolas telpu 

renovācijas jautājumā; 

 Veidot un attīstīt sadarbību ar Rēzeknes novada pašvaldībām, gan audzēkņu 

piesaistē mūzikas skolai, gan koncertdzīves organizēšanā 

 Veidot Rēzeknes mūzikas vidusskolu kā reģiona kultūrizglītības iestāžu atbalsta 

centru   

 Sadarbībā ar citām Rēzeknes pilsētas kultūras un mākslas iestādēm, tai skaitā ar 

Latgales vēstniecību „Gors”, iekļauties vienotos Latgales kultūrvides 

veidošanas procesos 

 Atvērt jaunas izglītības programmas, kas pamatojas uz tirgus pieprasījumu 

 Jauno pedagogu piesaiste mācību iestādei. 

 

 

Jomas vērtējums -ļoti labi (4. līmenis) 

Kritērijs – 7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolai ir regulāra sadarbība ar Kultūras ministriju, 

LNKC par izglītības satura jautājumiem, pedagogu profesionālo tālākizglītību, konkursu un 

festivālu organizēšanu un norisi Rēzeknes reģionā; sadarbība ar augstskolām- JVLMA, 

RPIVA, Daugavpils Universitāti studentu jomā un koncertdzīves jomā.  

Izglītības iestāde īsteno mērķtiecīgu sadarbību ar Rēzeknes pilsētas pašvaldību, 

Rēzeknes domes Kultūras un tūrisma aģentūru, Austrumlatvijas koncertzāli „Gors”, Rēzeknes 

mākslas un dizaina vidusskolu, dažādām Rēzeknes kultūras iestādēm, Rēzeknes pilsētas 

vidusskolām, pirmskolas izglītības iestādēm un Skolēnu interešu centru. Piesaista atbalstītājus 

un sponsorus – SEB banka, SWED banka, „Citadele” banka, A/S „Rēzeknes gaļas kombināts”, 

A/S „Rīgas piensaimnieks”, SIA „Alba” 

Izglītības iestāde sadarbojas ar reģiona mūzikas skolām kā reģionālais metodiskais 

centrs- Ludzas MP, Varakļānu MMS, Viļānu MMS, Kārsavas MS, Maltas MS, Balvu MS, 

Gulbenes MS, Viļakas MMS, Zilupes MMS, Baltinavas MMS reģionālo un valsts konkursu un 

festivālu rīkošanā; Mūzikas vidusskolām- Rīga Doma kora skola, Cēsu MV sadraudzības 

koncerti. 

2014.g. nogalē sadarbībā ar Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu tika realizēts 

Radošās Partnerības projekts RaPaPro “Pa Saulei- no Miķeļiem līdz Ziemas saulgriežiem”, 

kura laikā ar meistarklasēm un koncertiem tika apmeklētas 4 Rēzeknes novada pamatskolas. 

Projekta laikā vidusskolu audzēkņi mācīja un stāstīja pamatskolas bērniem par tradicionālajām 

vērtībām, saistītām ar dažādiem ticējumiem par Sauli, apgūstot latviešu tautas dziesmas par 

Sauli, zīmējot un mālā veidojot Sauli.   

 

 

Jomas vērtējums -ļoti labi (4. līmenis) 
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Stiprās puses. 

1. JIRMV ir iestrādes virzībai uz Latgales kompetenču centru 

2. Regulāri tiek vērtēti dažādi skolas darba virzieni. 

3. Aizvien vairāk skolotāju iesaistās sava darba pašvērtējumā. 

4. Ir izstrādāts Skolas attīstības plāns 2014-2021.gadam.  

5. Katram mācību gadam tiek veidots darba plāns. 

 

 

Tālākās attīstības vajadzības. 

1. Piedalīties kompetenču centra dokumentācijas izstrādē un sasniegt nepieciešamo kritēriju 

rādītājus. 

2. Turpināt skolotāju iesaisti sava darba pašnovērtējuma procesā 

3. Regulāri veidot un publiskot skolas pašnovērtējuma ziņojumu. 

 

Jomas vērtējums- ļoti labi (4.līmenis) 
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6.CITI SASNIEGUMI 

 J.Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolu var pamatoti uzskatīt par pilsētas un Rēzeknes 

novada mūzikas dzīves veidotāju, kā arī par vienu no svarīgākajām kultūrvides veidotājām 

Latgales reģionā. Mūzikas vidusskolas audzēkņi un skolotāji ne tikai aktīvi iesaistās dažādos 

pilsētas koncertdzīves pasākumos, bet lielu šo pasākumu daļu arī paši organizē.  

Tradicionālie ikgadējie pasākumi, kuros tiek iesaistīti mūzikas vidusskolas audzēkņi un 

skolotāji ir sekojoši: 

 Septembrī „Baroka mūzikas dienas” 

Mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu dalība Baroka mūzikas dienās 

Gads  Vies- 

māksl 

 Skolas audzēkņi Skolas pedagogi  Skolas absolventi      kopā 

koris orķestris koris orķestris koris orķestris koris orķestris 

2005.gads 4 - - - - - -   

2006.gads 8 18 2 6 3 2 - 30 7 

2007.gads 10 20 3 5 3 10 - 38 12 

2008.gads 9 25 2 7 2 6 2 38 15 

2009.gads 6 18 2 8 4 10 3 38 13 

2010.gads 13 - 3 - 3 - 5 - 24 

2011.gads 7 18 3 8 3 6  32 6 

2012.gads 7 30 3 5 2 4 - 39 5 

2013.gads 9 20 - 3 - 5 1 28 1 

2014.gads 12 16 3 5 3 1 3   

2015.gads 18 5 - 2 - 1 1 18 6 

 

Kā redzams tabulā, mūzikas vidusskola iesaistījās festivālā 2005. gadā. Ļoti nozīmīga 

ir skolas pedagogu iesaistīšanās projektā, tas ceļ pedagogu profesionalitāti un ir arī audzinošs 

paraugs skolēniem. Zīmīga ir arī mūsu skolas absolventu piedalīšanās projektā-tas liecina, ka 

viņus ir ieinteresējusi šāda muzicēšana un ka viņi nezaudē saikni ar skolu. Mūzikas vidusskolas 

audzēkņu augsto profesionālo līmeni pozitīvi ir novērtējuši visi projektā iesaistītie 

viesmākslinieki. 

Oktobrī jubilejas gados - Jāņa Ivanova atceres pasākumi, koncerti. Līdzās 

profesionāliem kolektīviem, kuri piedalās J.Ivanova dienās, (Latvijas radio koris, vokālā grupa 
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„Putni”, Grupa Xylen trio u.c.) katru gadu viens koncerts ir uzticēts mūzikas vidusskolas 

audzēkņiem un pedagogiem. Piedalās 30-40 audzēkņi un pedagogi. 

Novembrī- valsts svētki. Audzēkņu dalība dažādos kolektīvos- koros, Big Band, 

pūtēju orķestrī. Sniedz koncertus baznīcās, skolās kultūras iestādēs. 

Decembrī- Ziemassvētku pasākumi un koncerti – Tradicionālie Adventes koncerti 

dažādos Rēzeknes novada pagastos, mūzikas vidusskolā, muzejā un baznīcās. 

Februārī- džeza mūzikas dienas – mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu dalība 

Big Band.  

Latgales reģiona MS jauno pianistu konkurss „Latgales skicējums”- iespēja 

popularizēt J.Ivanova un citu latviešu komponistu daiļradi 

Latgales reģiona MS Pūšaminstrumenu un Sitaminstrumentu spēles audzēkņu 

konkurss- dod iespēju Latgales reģiona mūzikas skolu audzēkņiem parādīt savas prasmes un 

iemaņas sava instrumenta apguvē. 

Jauno vokālistu konkurss „Skaņais bolss” notiek 2 gados reizi un to organizē IP 

„Vokālā mūzika ” pedagogi. Dalībnieki ir Latgales mūzikas skolu audzēkņi, Rēzeknes novada 

skolu audzēkņi. 2014.g. konkurss jau ietvēra daudz plašāku reģionu- dalībnieki no Rīgas Doma 

kora skolas, E. Dārziņa speciālās mūzikas skolas, Jēkabpils mūzikas skolas u.c. 
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7.TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (BALSTĪTA UZ 

PAŠVĒRTĒJUMĀ IEGŪTAJIEM SECINĀJUMIEM) 

1.Joma MĀCĪBU SATURS 

- Sekot izmaiņām un reformām izglītības sistēmā, izvērtēt tās un operatīvi ieviest progresīvās 

pārmaiņas. 

- Pārskatīt un aktualizēt izglītības programmu saturu. 

- Atvērt jaunas IP, piesaistot audzēkņus JIRMV 

2.Joma MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS 

- Turpināt pedagogu tālākizglītību, lai veicinātu darbu ar dažādām mācību metodēm un 

jaunākajām tehnoloģijām, tā padarot mācību procesu interesantāku, modernāku un 

kvalitatīvāku. 

- Pilnveidot pedagogu profesionālās darba kvalitātes novērtēšanas kritērijus un sistēmu. 

- Turpināt papildināt bibliotēkas fondu ar jaunām mācību grāmatām, uzziņas literatūru. 

- Izveidot sistemātisku skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāzi. 

- Attīstīt skolēnu paškontroles prasmes, tā uzlabojot viņu attieksmi pret mācību darbu. 

- Turpināt un paplašināt skolotāju iesaisti ERASMUS+ projektos. 

VĒRTĒŠANA KĀ MĀCĪBU PROCESA SASTĀVDAĻA 

- Pilnveidot audzēkņu mācību sasniegumu vērtējumu apkopošanas un analīzes vienoto 

sistēmu.  

- Mācību sasniegumu vērtēšanā vairāk izmantot skolēnu pašvērtējumus. 

- Turpināt darbu pie vienotu prasību pārbaudes darbu izveides un vērtēšanas mūzikas 

teorētiskajos mācību priekšmetos. 

- Pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijus.  

-  

  3.Joma IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 

- Turpināt pilnveidot vispārējo priekšmetu centralizēto eksāmenu un PKE audzēkņu 

sasniegumu uzskaiti un analīzi.   

- Veikt uzskaiti un detalizētāku analīzi semestru noslēguma pārbaudījumu rezultātiem. 

 

4.Joma ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM 

- Turpināt sadarbību ar atbalsta dienestiem. 

- Turpināt un paplašināt audzēkņu piedalīšanos dažādos skolas, pilsētas, kā arī Latgales 

reģiona un Latvijas mēroga kultūras pasākumos, festivālos, konkursos. 

- Turpināt darbu pie secīgas karjeras izglītības programmas kā integrētas izglītības iestādes 

darba sastāvdaļas izstrādes. 

- Meklēt risinājumus lielākam pedagogu atbalstam darbā ar talantīgiem audzēkņiem.  

SADARBĪBA AR VECĀKIEM 

- Pilnveidot vecāku izglītošanas darbu, vecāku dienās piedāvājot viņiem arī lekcijas par 

jautājumiem, kas saistīti ar bērnu audzināšanu, fizisko un garīgo veselību. 

- Efektīvāk iesaistīt vecākus skolas darba vērtēšanā, plānošanā un skolas vides uzlabošanā. 
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5.Joma IESTĀDES VIDE 

- Turpināt popularizēt skolas tēlu sabiedrībā. 

- Turpināt izkopt un attīstīt skolas tradīcijas. 

- Turpināt iekārtot klases, aprīkojot tās ar modernām un mūsdienīgām tehnoloģijām, mācību 

priekšmetu standartu izpildei. 

- Veidot sadarbības projektus ar pašvaldību par skolas apkārtnes sakopšanu un labiekārtošanu. 

 

6.Joma IESTĀDES RESURSI 

 

- Paplašināt materiāli tehnisko bāzi, jaunu mūzikas instrumentu iegādei 

- Turpināt piesaistīt finanšu līdzekļus izmantojot dažādu ES fondu piedāvātās iespējas. 

- Atbalstīt plašāku pedagogu iesaistīšanos dažādos projektos, tai skaitā pedagogu 

profesionalitātes pilnveides pasākumus Erasmus+ ietvaros.  

- Palielināt metodisko komisiju un IP struktūrvienību lomu skolas darba plānošanā. 

- Piesaistīt jaunus pedagogus darbam skolā. 

7.Joma IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 

- Iegūt PIKC statusu 

- Palielināt personāla lomu izglītības iestādes pašvērtēšanas procesā 

- Pašvērtēšanas procesā iegūto informāciju ņemt par pamatu, plānojot turpmāko darbu 

struktūrvienībās. 

- Veidot dziļāku analīstiku vērtējumu un analīzi ikvienai darbības sfērai. 

- Paplašināt sadarbību ar Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldību mūzikas 

vidusskolai aktuālās jomās.  
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8.KOPSAVILKUMS PAR SKOLAS KVALITĀTES 

RĀDĪTĀJIEM, VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS 

KRITĒRIJOS 

Pamatjoma Pašvērtējuma līmenis 

1.Mācību saturs: Iestādes īstenotās izglītības programmas Labi 

3. Mācīšana un mācīšanās Labi 

2.1 Mācīšanas kvalitāte Ļoti labi 

2.2 Mācīšanās kvalitāte Labi 

2.3.Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa Labi 

3.Izglītojamo sasniegumi Ļoti labi 

3.1 Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā Ļoti labi 

3.2.Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos Ļoti labi 

4. Atbalsts izglītojamiem Labi 

4.1Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Ļoti labi 

4.2.Atbalsts personības veidošanā Labi 

4.3.Atbalsts karjeras izglītībā Ļoti labi 

4.4.Atbalsts mācību darba diferenciācijai Labi 

4.5.Sadarbība ar izglītojamā ģimeni Labi 

5. Iestādes vide Labi 

6.1.Mikroklimats Ļoti labi 

6.2.Fiziskā vide Labi 

7. Iestādes resursi Ļoti labi 

6.1.Iekārtas un materiāltehniskie resursi Ļoti labi 

6.2.Personālresursi Ļoti labi 

8. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

Ļoti labi 

7.1. iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana Ļoti labi 

8.1.Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība Ļoti labi 

8.2.Iestādes sadarbība ar citām institūcijām Ļoti labi 
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Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas direktore 

Iestādes 

vadītājs Sandra Mežore 

    

  (vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  Z.v. 

SASKAŅOTS 

  

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

      

(vārds, uzvārds)   (paraksts) 

  

(datums) 

Z.v. 
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Pielikums Nr.1 

JIRMV absolventu atsauksmes par izglītības iestādi 

Renāte Vēvere 

2012.g. 

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā mācījos no 2008. līdz 2012. gadam. Kopumā 

mācības šeit vērtēju pozitīvi. Ir iegūtas jaunas zināšanas, kas ļoti labi noder, studējot J.Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijā. 

Ir iegūta liela pieredze un labi pamati manā specialitātē- klavierspēlē, jo esmu 

piedalījusies gan koncertos, gan festivālos, gan arī Valsts konkursā, kuram mani teicami 

sagatavoja mana specialitātes skolotāja Ž. Solovjeva. Tieši pie viņas mācoties, ir iegūts 

rūdījums un darba neatlaidība, lai sasniegtu maksimāli labus rezultātus savā izaugsmē. 

Runājot par teorētiskajiem mūzikas priekšmetiem arī varu teikt to labāko. Ir 

neapšaubāmi ielikti izcili pamati gan solfedžo, gan harmonijā, gan arī teicami mūzikas 

literatūrā, kas turpmāk ļoti noder un līdz ar to nesagādā grūtības, studējot Mūzikas akadēmijā. 

Neko sliktu nevaru teikt arī par vispārizglītojošajiem priekšmetiem (ar dažiem 

izņēmumiem). Kaut arī pasniedzēji bieži mainījās, tomēr tie pēdējie, kas mūs mācīja, ļoti labi 

sagatavoja Valsts centralizētajiem eksāmeniem, par ko esmu ļoti pateicīga. 

Kopumā varu teikt, ka visi mācībspēki bijuši ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi tad, kad tas 

bija nepieciešams. Arī audzēkņu dzīve nebija atstāta novārtā- notika dažādi interesanti un 

izklaidējoši pasākumi, kas padarīja mācības interesantākas. 

Jana Kuzmenkova 

2012.g. 

J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas klavieru nodaļu absolvēju 2012.gadā. Jāsaka 

liels paldies skolas kolektīvam par sniegto daudzpusīgo  izglītību, jo pašlaik, studējot J.Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijā muzikoloģijas nodaļā, iegūtās zināšanas vidusskolā ļauj brīvi 

uztvert jauno un līdz šim nezināmo.  

Nodaļā, kurā mācos, liels akcents ir likts tieši uz teorētiskajiem priekšmetiem, kā 

solfedžo, harmonija, polifonija, kā arī uz mūzikas vēstures priekšmetiem. Varu droši teikt, ka 

solfedžo un harmonijas pamati Rēzeknē tiek likti pamatīgi, jo līdz šim man ir gājis viegli arī 

akadēmijas solā sēžot. Mūzikas literatūras stundās pasniedzēji spēj pavērt skolniekiem plašu 

redzesloku, piedāvājot ieskatīties un iepazīt plašo mūzikas pasauli. Savukārt klavieru stundas, 

kas bija neatņemama sastāvdaļa no manas mūzikas vidusskolas ikdienas, vienmēr paliks 
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atmiņā. Skolotājas Romualdas Dāvidas klavieru klasē darba process bija pārdomāts un 

sabalansēts - tehniski vingrinājumi kopā ar iztēli raisošām pārrunām par mūzikas materiālu.  

Pavadītais laiks Rēzeknes mūzikas vidusskolā nav velti izšķiests, jo līdzās klasiskajam 

mācību procesam apguvām arī dzīves pamācības. Skolas vadība un kolektīvs ir vienmēr atvērts 

studentu priekšlikumiem, vienmēr gatavs pilnveidoties un cīnīties par labiem rezultātiem.  

 

Agnese Gabriša 

2013.g. 

Pirms četriem gadiem biju 1.kursa audzēkne JIRMV. Priecājos par daudzveidīgajām 

iespējām pūšaminstrumentu nodaļā - par iespējām uzstāties gan kā solistei, gan spēlēt 

ansambļos, pūtēju un simfoniskajā orķestrī, strādāt kā orķestra diriģentam, ļaujot ikvienam 

audzēknim saprast, kāds muzicēšanas veids ir viņam tuvāks. 

Pirms koncertzāles GORS atklāšanas, man Rēzeknē pietrūka aktīvas koncertdzīves, jo 

augstvērtīgi koncerti notika reti. Tāpēc tagadējiem audzēkņiem iesaku novērtēt visas iespējas 

un aktīvi apmeklēt koncertus. Ar skolas atbalstu esmu apmeklējusi izcilu pedagogu un 

izpildītāju meistarklases, un iesaku šādas iespējas izmantot arī pašreizējiem audzēkņiem, jo 

nekas nav tik vērtīgs kā plašs redzesloks! 

Skola man iemācīja būt strādīgai un pacietīgai, palīdzēja izveidoties par sava 

instrumenta lielu entuziasti. Manuprāt, šīs trīs lietas nodrošina ceļu uz panākumiem. 

Pašlaik apgūstu flautas spēli JVLMA.  

Laura Šarova 

2013.g. 

2013.gadā absolvēju JIRMV.4 gadus mācījos IP ‘’Stīgu instrumentu spēle”. Mācību 

laikā bija daudz iespēju sevis pilnveidošanai. Esmu piedalījusies dažādos festivālos, concertos, 

konkursos. Īpaši esmu priecīga par tradicionālajām Baroka mūzikas dienām Latgalē, kad 

JIRMV audzēkņiem, absolventiem tiek dota iespēja nedēļas garumā iepazīt, izpildīt bieži vien 

tik "vienkārši sarežģīto" seno mūziku un vismaz reizi gadā profesionāļu vadībā padziļināti 

uzzināt ko jaunu par dažādu valstu baroka mūziku. Priecājos, ka visus četrus vidusskolas gadus 

aktīvi piedalījos šajā festivālā, tādējādi visas senās mūzikas kopumā meklējot nianses, kas 

atšķir, piemēram, spāņu, poļu, nīderlandiešu, vācu, franču u.c. valstu baroka mūziku. Un te 

noteikti jāsaka paldies Baroka dienu vadītājai, JIRMV absolventei, čellistei Ilzei Grudulei, 

lektorei Inesei Pāvulei, kā arī dažādiem viesmāksliniekiem, meistarklašu vadītājiem. 
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Mācības JIRMV ļāva man izprast to, ka tieši šis mūzikas stils saista mani visvairāk. 

Šobrīd manas studijas turpinās J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, senās mūzikas katedrā.  

 

 


