
Alojas Mūzikas un mākslas skolas 2009./2010.m.g. pārskats 

Alojas Mūzikas un mākslas skola kā kultūrizglītojoša institūcija darbojas Alojas pilsētas un novada 

iedzīvotāju interesēs. 02.01.2010. skolai apritēja 15 gadi. 03.03.2008. skola tika akreditēta uz 

6.gadiem. Skolā iegūst profesionālās ievirzes pamatizglītību mūzikā un mākslā. Programmas 

licencētas 29.06.2007. uz 10 gadiem. 

1. Audzēkņu skaits izglītības programmās 2009./2010.m.g. 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Apakšprogrammas 

nosaukums 

Audzēkņu skaits 

uz  01.09.2009. 

Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 17 

Stīgu instrumentu spēle Kokles spēle 5 

 Ģitāras spēle 10 

Pūšamo instrumentu spēle Flautas spēle 6 

 Saksofona spēle 5 

 Trompetes spēle 1 

 Tubas spēle 2 

 Eifonija spēle  2 

Vizuāli plastiskā māksla  47 

 Kopā: 95 

 

Skolā darbojās interešu izglītības programmas Solo dziedāšanā, Mūzikas informātikā, Floristikā un 

Mākslas sagatavošanas klasē. Darbs tika pārtraukts interešu izglītības programmā Jaunrade 

(Kompozīcija ), sakarā ar pedagoga studijām ārzemēs un finansu krīzes dēļ. 

2. Skolas absolventi 

N. p.k. Izglītības 

programmās 
2007./08.m.g. 2008./09.m.g. 2009./10.m..g. 

1.  Mūzika 5 3 3 

 

2.  Vizuāli plastiskā 

māksla 

7 10 6 

 t. sk. turpina izglītību  2   

 Kopā: 12 13 9 

 

3. Skolas finansiālais nodrošinājums 

 

Ieņēmumu avots 2008.gada 

izpilde 

2009.gada 

plāns 

2009.gada 

izpilde 

2010.gada 

plāns 

Iestādes kopējie ieņēmumi: 123 258 95 377 92 946 56 653 

no tiem:Valsts dotācija,t.sk.soc. 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

68 999 49 425 49 337 31 783 

Pašvaldības budžets, t.sk: 54 259 45 952 43 609 24 870 

vecāku līdzfin. uz 1 audz.3.50 -4.50 3035.50 3000 2176 - 

rajona padomes finansējums 2196 2440 2980 - 

 

4. Materiāli tehniskās bāzes pilnveide 



Lai veicinātu mācību priekšmeta Datorgrafika īstenošanu un mūsdienu tehnoloģiju pielietojamību 

mūzikas izglītības programmās, papildinājām materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties 2 monitorus un 1 

programmatūru. Papildināts bibliotēkas un metodisko materiālu fonds. Visās skolas telpās darbojas 

bezvadu interneta tīkls. 

 

5. Darba vides uzlabošana un sakopšana 

Abās skolas ēkās tika veikts energoaudits un sagatavota tehniskā dokumentācija skolas dalībai 

„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā” „Energoefektivitātes 

paaugstināšana Alojas Mūzikas un mākslas skolas ēkās” 50 tūkstošu latu apmērā. Tika pieņemts 

politiski nelabvēlīgs lēmums skolas dalībai konkursa I kārtā. 

Skolas dārzā, ko veido ābeļdārzs un absolventu dāvinājumi (tūjas, ceriņi, rododendri, kadiķi, 

sizokarpi, kalnu priedes, filadelfi, spirejas u.c. kopš 1997.gada) šogad tika iestādītas 85 eglītes, kas 

veido glītu nožogojumu un ir 2010.gada absolventu dāvinājums. 

 

6. Mācību sasniegumi un aktivitātes 

Mūzikas nodaļā 

Pūšamo instrumentu ansamblis skolu pārstāvēja dzejnieka Ausekļa jubilejas pasākumā „Gaismu 

sauca” 18.09.2009.,  

skolas koris piedalījās Jaunrades konkursa „Kas mēs bijām, būsim, esam” II kārtā Alojā 07.11.2009. 

un šī projekta ietvaros piedalīsies Dziesmusvētkiem rīkotajā koncertā Rīgas Latviešu biedrībā 

04.07.2010.  

Koklētāju ansamblis piedalījās kokļu mūzikas festivālā „Gaismas ceļš” 05.12.2009. un V.Salaka 

autorkoncertā 30.01.2010. Limbažos,  

klavieru ansamblis piedalījās Alojas pilsētas jubilejas pasākumā 30.01.2010.,  

visi kolektīvi un audzēkņi muzicēja skolas 15 gadu jubilejas pasākumā Adventē 20.12.2009. 

XV Starptautiskajā pianistu konkursā Valmierā 27.01.2010. piedalījās 1 audzēknis,  

2 audzēkņi skolu pārstāvēja Valsts pūšamo instrumentu spēles konkursa II noslēguma kārtā Cēsīs 

10.02.2010.,  

par F.Šopēna daiļradi koncertu Limbažos 12.03.2010. un mūzikas literatūras konkursā par F.Šopēna 

daiļradi Mazsalacas Mms 26.03.2010. piedalījās 5 skolas audzēkņi,  

26.02.2010. novada vokālo kolektīvu koncertā – skatē „Dziesmu svītra” piedalījās 2 audzēkņi, 

novada instrumentālo kolektīvu koncertā „Mūzikas svītra” no cikla ceļā uz Dziesmusvētkiem 

17.04.2010.  

Vilzēnos piedalījās pūšamo instrumentu ansamblis un jauktais ansamblis (klavieres, flauta). 

Represēto piemiņas pasākumā 25.03.2010. un Vasarsvētkos 23.05.2010. skolas audzēkņi muzicēja 

Alojas ev.lut draudzes namā un baznīcā. 

 

Mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās gleznojumu izstādē „Pēc Ausekļa dzejas rindām” pasākumā 

„Gaismu sauca” 18.09.2009.,  

izstādē 07.11.2009. Alojas Ausekļa vidusskolā,  

no 15.10.2009. – 09.11.2009. audzēkņu un pedagogu darbu izstādē ”Iespaidi Slovākijā” Alojas KN, 

darbi tika eksponēti izstādēs Limbažos ( IX ) un Lēdurgā ( III ), no 10.10 2009. audzēkņu darbu 

izstāde bija apskatāma Puikules Tautas namā. 16.10.2009.  

Alojas pilsētā atbalstījām akciju „Es par kultūru”, kuras laikā tika vērsta sabiedrības uzmanība uz 

kultūru un tās nepieciešamību mūsu dzīvē. 

Sagatavošanas klases audzēkņi piedalījās konkursos „Manas skolas autobuss”, LNT ziņu konkursā 

„Kas Tev liekas nozīmīgs Latvijā”, konkursā „Pļava”, akcijā „Krāso! Sūti! Svini!”. Par dalību 

konkursā „Latvija ap mani” bērniem ar īpašām vajadzībām saņemts Pateicības raksts no Latvijas 

Valsts prezidenta, saņemts Pateicības raksts no organizatoriem par dalību konkursā „Mana 

dzimšanas dienas torte”. 

Audzēkņu un pedagogu darbu izstāde tika izveidota skolas 15 jubilejas pasākumā 20.12.2009. 

Alojas KN un skolas telpās.  



Mākslas skolas audzēkņu darbi nosūtīti uz izstādēm un konkursiem – „Latvijas upēs un ezeros” 

19.01.2010., „Daba mums apkārt” 23.02.2010., mākslas skates „Ritmu spēles” izstādes noslēguma 

pasākumā Madonā 28.04.2010. 1 darbs izvirzīts uz Dziesmusvētku izstādi Rīgā.  

Valsts mākslas skolu konkursā – forumā „Nedekorē – komunicē” 30.04.2010. piedalījās 2 audzēkņi 

un 2 skolotāji. 

Radošā darbnīca un koncerts notika Atvērto durvju dienā 20.05.2010., izlaidums un skolas 

noslēguma pasākums ar absolventu darbu izstādi un koncertu izskanēja 31.05.2010. 

Skolā viesojās - 13.10.2009. Vidzemes Televīzija, 20.12.2009. skolas absolventi un bijušie 

pedagogi,  

20.04.2010. koncertēja Ziemeļlatvijas Kameransamblis, 29.04.2010.  

Gaujienas J.Vītola fonds ar uzvedumu ”Jāzeps Vītols vakar, šodien, rīt”, 17.05.2010.  

Mūs apmeklēja Kultūras Ministrijas pārstāvji I.Vilkārse, A.Miltiņa un Saeimas deputāts J. Porietis. 

04.06.2010. skolā viesojās Pašvaldību lietu ministre D.Staķe. 

 

7. Profesionālās meistarības pilnveide 

2009./2010.m.g.  

29.09.2009. 1 skolotājs apmeklēja profesores A.Garančas vokālo meistarklasi,  

01.10 – 02.10.2009. 1 skolotājs piedalījās Starptautiskā konferencē „Dizains un valsts politika” 

Rīgā,  

1 skolotājs pārstāvēja skolu Vidzemes reģiona mākslas skolu metodiskā sanāksmē Valmierā 

07.10.2009. 

Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju forumā 17.18.10.2009. piedalījās 2 

skolotāji, seminārā mūzikas skolu diriģentiem 10.04.2010. piedalījās 1 skolotājs. 

Profesionālo pilnveidi skolotāji uzsāka Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Profesionālās 

kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība” plānotajās aktivitātēs: 

1. Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes izglītības programmā 

”Pūšaminstrumentu spēle” ( 2 skolotāji ) 

2. Informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā ( 2 skolotāji ) 

3. Laikmetīgās mākslas principi profesionālās ievirzes izglītības programmā ”Vizuāli plastiskā 

māksla” ( 2 skolotāji ) 

4. Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes mācību priekšmetā „Mūzikas valoda” 

dalība apstiprināta 1 skolotājam. 

5. Tālākizglītības programmā „Dizaina pedagogs” dalība apstiprināta 2 skolotājiem. 

 

8. Svarīgākie darbības uzdevumi 

Kopīgi ar pašvaldību, neizslēdzot konsultācijas un diskusijas, rast kopīgu risinājumu, izvēloties 

pieņemamāko variantu 

 skolas turpmākajā pastāvēšanā un attīstībā, 

 izglītības programmu īstenošanā,  

 pedagogu atalgojuma nodrošināšanā  

 un šobrīd trūkstošās izpratnes radīšanā par trīspusējo atbildību (valsts, pašvaldība, vecāki) 

mūzikas un mākslas skolas finansējuma modeļa darbībā. 

 

04.06.2010.    Pārskatu sagatavoja direktore Laila Ulmane. 

 

  

 

  

 


