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  SKOLAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 
 

Pāvilostas Mākslas skola ir Pāvilostas novada pašvaldības dibināta 
profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Skola darbību sāka 1993. Gada 
1.oktobrī ar nosaukumu „Pāvilostas bērnu mākslas skola” , Pāvilostā, 
Stadiona ielā 6.  
Ar 1994./95 mācību gadu skola darbojas Pāvilostā, E. Šneidera laukumā 2. 
Kopš 2002.gada tās nosaukums ir „Pāvilostas Mākslas skola”.  
Skola īsteno izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, kods 20V21100.   
2013./14. mācību gadu  Pāvilostas Mākslas skolā uzsāka 42 audzēkņi  no 
Pāvilostas, Sakas pagasta, Vērgales pagasta un Jūrkalnes pagasta. 
Skola ir nozīmīgs kultūrizglītības centrs  Pāvilostas novada bērniem un 
jauniešiem.Ir izveidojušās stabilas radošumu rosinošas tradīcijas. Skola 
regulāri piedalās un organizē mākslas dienu pasākumus. Audzēkņu darbu 
izstādes ir novada kultūras dzīves sastāvdaļa. Pedagogi un audzēkņi labprāt 
atbalsta  Pāvilostas domes iniciatīvu vides estētiskajā sakārtošanā, piedalās 
vides objektu,  eksterjera dekoruu veidošanā. Līdztekus galvenajam 
uzdevumam – izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai, 
skola   sadarbojas ar citām skolām, citām institūcijām. 
 
 
 
 

  SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI 
 
 

Pāvilostas Mākslas skolas darbības pamatvirziens ir kultūrizglītība. 
Skolas mērķis ir: 
1. nodrošināt profesionālās ievirzes programmās noteikto uzdevumu 
sasniegšanu, 
2. radīt iespēju  audzēkņiem apgūt profesionālās ievirzes izglītību pamata 
pakāpē, sniedzot vispusīgas iemaņas un zināšanas vizuāli plastiskajā mākslā, 
mākslas valodas pamatos,  praktiskajos darbos izvēlētajā lietišķās mākslas 
nozarē, kā arī sagatavot izglītojamos iestājeksāmeniem nākamajā izglītības  
pakāpē, 
3. sekmēt izglītojamo radošo attīstību, piedalīšanos izstādēs un konkursos, 
4. rosināt izglītojamajos vēlmi iesaistīties savas pilsētas ,novada, valsts un 
starptautiskajās kultūras aktivitātēs, 
5. sadarboties ar citām mākslas skolām, vai līdzīgām izglītības iestādēm  
Latvijā un  ārvalstīs, 
6. attīstīt skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt moderno tehnoloģiju un 
jaunāko mācību metožu ieviešanu izglītības programmu apguvē, 
7. nodrošināt skolas publicitāti  masu medijos. 
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IEPRIEKŠĒJĀS VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

 
Ieteikums. Risināt jautājumu ar pašvaldību par visas vēsturiskās ēkas 
nodošanu mākslas skolas vajadzībām. 
Ir noslēdzies tiesas process, kurā pašvaldības prasījums privātpersonām par 
telpu atbrīvošanu mākslas skolas vajadzībām ir noraidīts. Skolas kolektīvs 
sadarbībā ar pašvaldību konstruktīvi risina šā jautājuma tālāko virzību. 
Ieteikums. Turpināt darbu izglītības iestādes dokumentācijas kvalitātes 
pilnveidē. 
Dokumentācija tiek sakārtota atbilstoši apstiprinātai lietu nomenklatūrai. Ir 
sadarbības līgums ar Liepājas zonālo valsts arhīvu. 
Ieteikums. Ieviest modernās tehnoloģijas mācību procesā. 
Skola, lietišķā sadarbībā ar pašvaldību, iespēju robežās uzlabo materiāli 
tehnisko bāzi. Papildus tiek rakstīti projekti (VKKF), kuru rezultātā esam 
varējuši iegādāties speciālās datorprogrammas digitālās fotogrāfijas pamatu 
apguvei. 

 
 SKOLAS PERSONĀLA KVALITATĪVAIS SASTĀVS 

 
 

Pāvilostas Mākslas skolā strādā 7 pedagogi.  5 pedagogiem ir Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība, 
no tiem vienam ir maģistra grāds, 1 pedagogs ir augstāko tehnisko izglītību 
(pasniedz praktiskos darbus uz 0.19 slodzi), 1 pedagogs ir ar vidējo speciālo 
izglītību, Amatniecības kameras biedrs (pasniedz praktiskos darbus uz 0.19 
slodzi. (Pielikums Nr. 1.). 
Skolā strādā  viens tehniskais darbinieks.   
 

 
  MĀCĪBU SATURS. 

 
  Skolas īstenotās izglītības programmas. 

 
Skola mācību procesu īsteno saskaņā ar licencēto izglītības programmu 
„Vizuāli plastiskā māksla”, kods 20V 21100,licences Nr. P-312 ,izsniegta 
2009. Gada 23. septembrī, īstenošanas ilgums 5 gadi (2455 stundas)   
2013./2014. mācību gadu programmā 20V 21100 20 uzsāka 42 izglītojamie.   
Mācību priekšmetu stundu saraksts izveidots saskaņā ar licencēto izglītības 
programmu pilnam mācību gadam. Nodarbību saraksts ir pārskatāms, 
pieejams izglītojamajiem ,viņu vecākiem un skolotājiem. Stundu sarakstu 
aktualizē atbilstoši reālajai situācijai. 
Skolā izstrādātās un apstiprinātās mācību priekšmetu programmas atbilst 
paraugprogrammu prasībām. Skolotāji pārzin programmās izvirzītos mērķus 
uzdevumus un mācību saturu. 
 Programmu saturs ietver sevī mūsdienīgus izglītošanas principus, tās tiek 
regulāri pārskatītas un aktualizētas. Starppriekšmetu saikne, mācību 
uzdevumu daudzveidība, moderno tehnoloģiju ieviešana ir  sekmīga mācību 
satura apguves priekšnosacījums. 
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Skolotāji regulāri apmeklē seminārus, kursus,  un citus pieredzes apmaiņas 
pasākumus. 
 Skolotāji piedalās mācību priekšmetu programmu izstrādē, metodiskā darba 
un mācību procesa pilnveidošanā. 
Vērtējums – ļoti labi. 

 
 

  MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS. 
 

  Mācīšanas kvalitāte 
 
Nodarbības skolā notiek saskaņā ar stundu sarakstu un mācību plānu. 
Stundu saraksts izveidots saskaņā ar mācību plānu un ievērojot audzēkņu 
reālās iespējas apmeklēt nodarbības. Vadoties no mācību priekšmetu 
programmām, skolotāji izstrādā stundu tematiskos plānus secīgai mācību 
priekšmetu apguvei. Mācību stundu saturs un audzēkņu apmeklētība tiek 
atspoguļota nodarbību žurnālā. 
 Mācību metodes skolotāji izvēlas, izvērtējot mācību satura prasības, 
analizējot mācību pusgada darba  rezultātus un audzēkņu individuālās spējas. 
Galvenās mācību metodes ietver sevī dabas vērojumu, skicēšanu, ideju 
pierakstus, materiālu atlasi, fotografēšanu, radošo kopēšanu, izstāžu 
apmeklējumu un analīzi, dialogu un citas. Izglītojamie ir iepazīstināti ar 
mācību uzdevumu mērķi, tā sasniegšanas metodēm, būtību un vērtēšanas 
kritērijiem. 
Skola mācību darbu organizē mērķtiecīgi, izkopjot izglītojamo motivāciju 
mācīties, rosinot izmantot mācību procesā jaunās tehnoloģijas 
,netradicionālus materiālus un visus skolā esošos  un izglītojamo rīcībā 
esošos resursus( informācijas tehnoloģijas, skolas darbnīcas, mācību klases, 
uzskates materiālus, muzeju, un citus). 
Mācību procesa analīzei skolā tiek organizētas mācību darbu skates. Tās 
notiek katra semestra beigās. Pēc skatēm atvērto durvju dienās ar izglītojamo 
darbiem var iepazīties vecāki un citi interesenti. 
Teorētiskās un praktiskās zināšanas ,kas iegūtas mācību gada laikā tiek 
nostiprinātas   plenēros. 
Visos mācību priekšmetos skolotāji ir izstrādājuši uzskates metodiskos 
materiālus, kas izmantojami atbilstoši mācību priekšmetu specifikai un mācību 
satura prasībām.  
Mācību procesa organizēšanai skolā pieejami dažādas mūsdienīgas 
tehnoloģijas un resursi teorētisko un praktisko zināšanu apguvei( audio,   foto, 
kopēšanas tehnika. Zīmēšanas un gleznošanas klases nodrošinātas ar 
molbertiem, klusās dabas fondu,   mācību grāmatu fondu. Klases  
praktiskajiem darbiem   apgādātas ar nepieciešamo aprīkojumu  dzintara,  
floristikas, papīra plastikas, koka apstrādes, kā arī dizaina uzdevumu 
veikšanai.  
Pilnvērtīgai mācību satura apguvei skola organizē izglītojamajiem      mācību 
braucienus uz muzejiem un izstādēm. Lai iepazīstinātu ar iespējām turpināt 
mākslas izglītību vidējās un augstākās mākslas mācību iestādēs, 
izglītojamajiem tiek organizēti iepazīšanās braucieni uz Latvijas Mākslas 
akadēmiju,  Liepājas Dizaina mākslas vidusskolu un Rīgas dizaina un 
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mākslas vidusskolu . Audzēkņiem pieejamā vietā skolā izvietota informācija 
par skolu uzņemšanas noteikumiem. 
 Mācību procesa saturs veidots ,ievērojot mūsdienu aktualitātes, saistot to ar 
reālo dzīvi. Audzēkņi labprāt piedalās ar idejām un praktisko darbu  novada 
noformēšanā. Pedagogu vadībā ir izveidoti sienu gleznojumi Pāvilostas   
bibliotēkā,  Pāvilostas pirmskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” un Vērgales 
pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”, eksterjera gleznojumi Pāvilostas 
vidē.   Regulāri tiek iekārtotas audzēkņu darbu izstādes   Pāvilostas 
bibliotēkā. Izglītības kvalitāti pozitīvi ietekmē skolas pedagogi, kuri visi ir 
profesionāli mākslinieki un ar savu radošo darbu, piedaloties izstādēs, 
simpozijos , konkursos un festivālos veicina mākslas sabiedriskās nozīmības 
izprati audzēkņos. 
Vērtējums – ļoti labi. 

 
 

 Mācīšanās kvalitāte 
 

     Skolotāji mērķtiecīgi organizē mācību darbu, veido izglītojamajos 
motivāciju mācīties, rosina strādāt atbilstoši spējām, izrādīt iniciatīvu jaunu 
zināšanu apgūšanā. Izglītojamie zina un izprot mācību uzdevumus mērķus un 
skolotāju izvirzītās prasības, prot strādāt individuāli, grupās . 
      Izglītojamie izmanto skolas piedāvātās iespējas un resursus –   
kokapstrādes,  dzintara apstrādes mācību darbnīcas ar aprīkojumu , 
zīmētavas,  gleznotavu,    datorklasi, grāmatu krājumu. 
Klašu kolektīvos valda draudzīga attieksme . Izglītojamie un skolotāji izturas 
ar cieņu viens pret otru, mācību stundas norisinās brīvā radošā atmosfērā. 
Skolotāji veic individuālu darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir grūtības mācību 
satura apguvē. Papildus strādā ar talantīgajiem  bērniem. 
Labākai izglītojamo motivācijai mācību darbam skola organizē pasākumus, 
aktivitātes saistītas ar mācību uzdevumiem – atlases kārtas valsts un 
starptautiskiem konkursiem, radošas darbnīcas, svētku pasākumus ar 
mākslas aktivitātēm.   Priekšmetu skolotāji sagatavo izglītojamos dalībai 
skolas, novada, valsts un starptautiskajiem konkursiem. Par labu mācību 
darbu, rezultatīvu piedalīšanos izstādēs konkursos izglītojamie tiek apbalvoti 
ar atzinības rakstiem , diplomiem, citām balvām. 
 Skolotāji un administrācija rūpīgi seko līdzi stundu apmeklējumam, uzskaita 
kavējumus. Noskaidro kavējumu iemeslus.   
Vērtējums – ļoti labi. 
 

 Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 
 
   Pedagogi regulāri vērtē izglītojamo mācību sasniegumus un atspoguļo 
izglītības iestādes dokumentācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst mācību priekšmetu 
specifikai. Skolā ir izstrādāta izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas 
kārtība, pārcelšanas kārtība nākamajā klasē. Vērtēšanas sistēma atbilst  
mācību priekšmetu specifikai, izglītojamo vecumam. Vērtēšanas procesā ir 
iekļautas pārrunas, klases biedru vērtējums, skolotāja vērtējums. Vērtēšanas 
procesu pozitīvi ietekmē izglītojamo darba pašvērtējums. Skolā tiek vērtēts arī 
izglītojamo radošais darbs ārpus mācību priekšmetu programmas - sienu 
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gleznojumi, izstāžu darbi, darbi mākslas dienu un citās radošajās akcijās. 
Izglītojamajiem ir zināma zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtība, 
sasniegumi tiek vērtēti visos mācību priekšmetos. Mācību darbu vērtēšana 
notiek darbu starpskatēs katra mēneša beigās un skatēs katrā mācību 
pusgadā. Ir izveidota vienota sistēma izglītojamo sekmju apkopošanai katra 
mācību pusgada un mācību gada beigās. Izglītojamo sekmes tiek analizētas     
pedagoģiskajās sēdēs. Secinājumi un izvirzītie uzdevumi tiek izmantoti 
mācību darba pilnveidei. 
  Augusta mēnesī skola organizē     plenērus ,kuros izglītojamie    apgūtās 
teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas nostiprina zīmējot un 
gleznojot dabas formas, par to saņemot vērtējumu ar atzīmi. Labākie darbi 
tiek uzkrāti metodiskajā fondā un izmantoti kā uzskates materiāli turpmākajās 
mācību stundās un audzēkņu darbu izstāžu iekārtošanai. Katra mācību 
pusgada noslēgumā tiek atjaunināta labāko mācību darbu ekspozīcija, ar kuru 
var iepazīties ikviens ineresents.  
Vērtējums – ļoti labi. 
 
 
 

  AUDZĒKŅU SASNIEGUMI 
 
 

  Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā 
Izglītojamo sasniegumu vērtēšanai skolā ir izstrādāta ”Izglītojamo zināšanu un 
prasmju vērtēšanas kārtība, pārcelšanas kārtība nākamajā klasē”. Vērtēšana 
notiek saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem darba procesā – vērojot, organizējot 
pārrunas un korekcijas atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, 
ievērojot audzēkņu pašvērtējumu, grupas vērtējumu un skolotāja vērtējumu, 
izvērtējot konkrētā darba rezultātu. 
Katru mēneša, pusgada un mācību gada beigās mācību un radošo darbu 
skatēs audzēkņu darbus vērtē 10 ballu  sistēmā.  
 Skolotāji vērtē izglītojamo sasniegumus katrā mācību priekšmetā, analizē 
veiksmes un arī neveiksmes. Izdara secinājumus un tos izmanto nodarbību  
pilnveidošanas darbā. Katra izglītojamā veiksmīgi izpildīts uzdevums rosina 
citu klases biedru darba kvalitātes uzlabošanos, dodot iespēju katram 
skolotājam izvirzīt turpmākā darba uzdevumus. 
Ikdienā skolotāji diferencē mācību saturu, pielāgojot to izglītojamo spējām, 
tādējādi dodot iespēju labu rezultātu sasniegt arī  audzēkņiem ar mācīšanās 
grūtībām. Skolotāji ikdienā papildus strādā gan ar talantīgākajiem 
audzēkņiem, gan arī tādiem, kuriem ir dažāda veida mācīšanās grūtības. 
 Mācību ikdienas labākie darbi tiek eksponēti  skolas zālē izglītojamo ,vecāku 
un skolotāju apskatei. No ikdienā veiktajiem radošajiem  un skatēs 
eksponētajiem darbiem tiek  izveidotas izstādes novada bibliotēkā. 
 
 Pāvilostas Mākslas skolas audzēkņu dalība konkursos 
 
Skolas audzēkņi regulāri piedalās konkursos un izstādēs gan savā novadā, 
valstī un arī ārvalstīs, gūstot godalgotas vietas un atzinības (Pielikums Nr.2.). 
Skolotāji un izglītojamie    organizē radošas akcijas skolā un  novadā  .Kopš 
1996.gada skolas kolektīvs organizē Starptautisko smilšu tēlniecības festivālu 
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„Zelta Smilšu Grauds”, kas tradicionāli notiek jūlija mēneša pēdējā sestdienā 
Pāvilostas pludmalē.   Mākslas akcijas dod iespēju izglītojamajiem apzināties 
savas zināšanas ,izvērtēt praktiskās iemaņas un šo sasniegumu iespējamo 
pielietošanu (Pielikums Nr. 2). 
Vērtējums – ļoti labi. 
 

 
 
 

 Audzēkņu sasniegumi  pārbaudes darbos 
Katru gadu marta mēnesī notiek skolas kontroldarbi zīmēšanā un gleznošanā 
2.- 4. kursu audzēkņiem un eksāmeni 5. kursu audzēkņiem. Darbus vērtē citu 
mākslas skolu (piem. Aizputes Mākslas skolas un Liepājas Dizaina mākslas 
skolas pedagogi). 
  Skolotāji   gatavo talantīgākos audzēkņus Latvijas mākslas skolu valsts 
konkursiem.  Panākumus guvuši  audzēkņi individuālajā vērtējumā (Pielikums 
Nr.3). 
Vērtējums – ļoti labi. 
 
 

ATBALSTS  AUDZĒKŅIEM 
 

Psiholoģiskais atbalsts sociālpedagoģiskais atbalsts un audzēkņu 
drošības garantēšana( drošība un darba aizsardzība) 

 
Skolas pedagogi sniedz vispusīgu atbalstu izglītojamajiem mācību stundās un 
ārpusstundu pasākumos. Izglītojamie var brīvi konsultēties ar pedagogiem par 
viņus interesējošiem jautājumiem. Skolā tiek nodrošināti materiāli mācību un 
radošajam darbam. Audzēkņiem ,kuri  nodarbojas ar  citām aktivitātēm – 
apmeklē sporta, mūzikas skolu, ir dota iespēja pielāgot nodarbību grafiku 
atbilstoši reālajai situācijai. Pedagogi palīdz risināt problēmsituācijas skolā un 
skolas organizētajos pasākumos. 
Skola nodrošina izglītojamo fizisko un psiholoģisko drošību. Skolā ir noteikta 
kārtība un izglītojamie zina, kā rīkoties negadījuma, traumu, saslimšanas 
gadījumos. Skolā izvietoti evakuācijas plāni, rakstiskas instrukcijas, norādes. 
 Izglītojamie un personāls ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem, 
darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Skolā pieejamas pirmās medicīniskās palīdzības 
aptieciņas. Skolā darbojas ugunsdrošības signalizācija, telpās izvietoti un 
darbojas dūmu detektori. 
  
Vērtējums – ļoti labi. 
 

  Atbalsts personības veidošanā 
 
Skolas darbība ir vērsta uz izglītojamo personības attīstību, saistot to ar 
radošumu. Skolas pedagogi apzinās izglītojamo psiholoģiskās atšķirības 
,akceptē un respektē tās mācību darbā. Pedagogu profesionālisms iedvesmo 
izglītojamos un pastiprināti rosina personības attīstību. Ikgadējās diplomdarbu   
izstādes, kā arī pedagogu dalība mākslas simpozijos, festivālos un konkursos, 
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arī personālizstādes ir vērtīgs paraugs izglītojamajiem sava radošuma 
izpausmei. Skola dod iespēju katram audzēknim apzināties savas spējas , 
varēšanu, personisko brīvību, vienlaikus arī atbildību par savu darbību un tās 
rezultātu. 
 Skolas organizētie pasākumi un ārpusnodarbību aktivitātes pilnveido 
izglītojamo saskarsmē nepieciešamās īpašības.  Notiek darbu izstādes skolā,  
novada bibliotēkā.   
Skola sekmē ģimenes, skolas un sabiedrības daudzpusīgu sadarbību, kas 
virzīta uz izglītojamo attieksmes veidošanos pret sevi, vienaudžiem, citiem 
sabiedrības locekļiem, savu darbu, dzimto novadu un valsti. Izglītojamajiem 
un viņu vecākiem ir iespēja pārrunāt dažādus interesējošos jautājumus gan ar 
skolotājiem, gan administrāciju. 
Skola nodrošina dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas ,organizējot 
izstāžu, muzeju apmeklējumus, pieredzes apmaiņas braucienus uz citām 
mākslas skolām Latvijā , Lietuvā un Krievijā . Ar Neringas (Lietuva) Mākslas 
skolu noslēgts sadarbības līgums. Lietuvas kolēģi brauc piedalīties mūsu 
skolas rīkotajā festivālā „Zelta Smilšu Grauds”, mūsu skolas delegācija dodas 
piedalīties Baltu Vienības dienas pasākumos Jodkrantē  
Informācija par skolas aktivitātēm, izglītojamo sasniegumiem, konkursiem un 
izstādēm pieejama  Pāvilostas novada interneta vietnē www. pavilosta.lv. 
Vērtējums – ļoti labi. 
 

  Atbalsts karjeras izglītībā 
 
Skolā ir pieejama vispusīga un lietderīga informācija par tālākizglītības 
iespējām.   Skolotāji motivē izglītojamos turpināt mākslas izglītību, iepazīstina 
ar iespējām to apgūt Latvijā, sniedz nepieciešamo informāciju un palīdz 
sagatavoties iestājeksāmeniem.    
Beidzot skolu daudzi absolventi turpina mācības Liepājas Dizaina mākslas 
vidusskolā, Rīgas Amatniecības vidusskolā , citās vidējās mākslas mācību 
iestādēs Latvijā un ārzemēs.. 
Vērtējums – ļoti labi. 
 
 
 

  Atbalsts mācību darba diferenciācijai 
 
Pedagogi atbalsta un motivē visu audzēkņu piedalīšanos konkursos un 
izstādēs. Īpašu uzmanību veltot talantīgajiem audzēkņiem. Skolotāji rosina 
talantīgos audzēkņus ieguldīt savas radošās ieceres ārpus nodarbību 
aktivitātēs – dalībai konkursos, tematisku grafikas darbu veidošanu novada 
avīzei. 
 Audzēkņi, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ kavējuši skolu ,saņem konsultācijas 
vielas apguvei un saņem pagarinājumu mācību uzdevumu veikšanai 
 Gan skolas administrācija ,gan skolotāji sadarbojas ar izglītojamo vecākiem 
,lai labāk izprastu katra konkrētā audzēkņa spējas,  vajadzības un intereses. 
Izglītojamajiem, kuri apgūst vēl citas profesionālās ievirzes izglītības 
programmas mūzikas, sporta skolā ,vai interešu izglītības programmas ir dota 
iespēja pielāgot nodarbību grafiku atbilstoši reālai situācijai. 
Vērtējums – ļoti labi. 

http://www.cesumakslasskola.lv/
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  Atbalsts audzēkņiem ar speciālām vajadzībām 
 
Pagaidām nav nodrošināta audzēkņu, ar speciālām vajadzībām, nokļūšana 
skolas telpās. Nepieciešamības gadījumā  esam gatavi šādu audzēkņu 
apmācības nodrošināšanai, sadarbībā ar pašvaldību pilnveidojot aprīkojumu.   
Vērtējums – labi. 
 

 
  Sadarbība ar audzēkņa  ģimeni 

 
 Skola  sadarbojas ar izglītojamo ģimenēm. 
 Šī sadarbība tiek īstenota tiekoties skolotājiem un skolas administrācijai 
individuāli ar vecākiem, pārrunājot telefoniski ar izglītības procesu saistītos 
jautājumus.   
 Vecāki un citi ģimenes locekļi apmeklē audzēkņu darbu izstādes.   
Par skolas aktivitātēm, audzēkņu piedalīšanos konkursos un rezultātiem 
,skola   ievieto informāciju  Pāvilostas novada mājas lapā, kā arī informatīvajā 
izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”.  
  
Vērtējums – labi. 
 
 
 
 

 MĀKSLAS SKOLAS VIDE 
 
 

  Mikroklimats 
 
Skolas kolektīvs kopīgi pārrunā un īsteno skolas tēla veidošanu. Skola ievieš 
jaunas un nostiprina esošās skolas tradīcijas. Sadarbībā ar pašvaldību un 
uzņēmējiem audzēkņiem ir iespēja savas radošās izpausmes realizēt vidē, 
pašvaldības informatīvajā izdevumā   Ik pēc 5 gadiem nozīmīgās skolas 
jubilejās skola izdod bukletu ar jaunākajiem audzēkņu darbiem, aprakstiem 
par skolā apgūstamajiem mācību priekšmetiem. Skolā ir izvietoti audzēkņu 
darbi, organizētas skates. Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi ,ar 
kuriem ir iepazīstināti, un kurus ievēro izglītojamie un skolas darbinieki. Tie 
veicina pašcieņu, pašdisciplīnu un atbildības sajūtu. Audzēkņiem ir skaidri 
noteikta kārtība labas uzvedības un pārkāpumu vērtēšanai. Skolā uzskaita un 
analizē audzēkņu kavējumus ,vecāki ir informēti par tiem. 
Pedagogu darba kvalitātes uzlabošanai nodrošināta dalība ESF fonda 
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana” tālākizglītības projektos. Pedagogi 
un skolas personāls rūpējas par katra komfortu un piederības sajūtu skolai. 
 Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta, nepieciešamības gadījumā 
tiek pieņemti arī ārpus pieņemšanas laika. Vecākiem ir iespēja telefoniski 
sazināties ar pedagogiem un administrāciju arī ārpus nodarbību laika. 
Vērtējums – ļoti labi. 
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  Fiziskā vide 
 
Mākslas skola atrodas bijušās pamatskolas  ēkā, Pāvilostā, E.Šneidera 
laukumā 2. Skola mācību procesam izmanto ēkas otro stāvu un daļu pirmā 
stāva . Skolas telpas ir aprīkotas mācību procesa nodrošināšanai, atbilst 
sanitāri higiēniskajām prasībām un drošības noteikumiem. To apliecina 
kontrolējošo iestāžu pārbaudes akti, kuri pieejami lietvedībā. Skolā ir 
uzstādīta ugunsdrošības signalizācija  . Mācību telpās atbilstoši finansiālajām 
iespējām tiek veikts kosmētiskais remonts. Ēkai ir centrālā apkure.        
 Ir izstrādāts risku faktoru un to novēršanas plāns. Skolā redzamā vietā ir  
izvietotas evakuācijas  norādes un evakuācijas plāns. 
Skolai piederošā teritorija ir iespēju robežās apzaļumota un sakopta. Tajā ir 
izvietots vides objekts  – koka skulptūra „Četras stihijas”.  
Vērtējums- labi. 
 
 

  MĀKSLAS SKOLAS RESURSI 
 

 Iekārtas un materiālie resursi 
 
Skolā ir nepieciešamās telpas   izglītības programmas īstenošanai. Telpu 
iekārtojums un nodrošinājums atbilst izglītības programmu specifikai un 
izglītojamo skaitam. 
Telpu kopējā platība  Pāvilostā, E. Šneidera laukumā 2 ir 228 kvadrātmetri,    
(Pielikums Nr. 4). 
 Telpas  Pāvilostā, E. Šneidera laukumā 2 ir pašvaldības īpašums un ir 
nodotas mākslas skolas lietošanā.   
 Mākslas   grāmatu fonds pieejams visiem audzēkņiem un pedagogiem. To 
izmanto saskaņā ar mācību programmas saturu, cenšoties papildināt 
audzēkņu zināšanas ar novitātēm mākslā. Skolas fondos glabājas labākie 
audzēkņu darbi, kurus pedagogi izmanto kā uzskates materiālus.  
 Mācību process ir nodrošināts ar nodarbībām nepieciešamo aprīkojumu -  
iekārtām un instrumentiem (Pielikums Nr.5). 
 Kvalitatīvam mācību darbam skolā ir nodrošināti materiāli – zīmēšanas 
,gleznošanas papīrs, kartons  , māli, kokmateriāls, saplāksnis, ģipsis, 
speciālās krāsas keramikas un stikla apgleznošanai. 
 Klusās dabas fondu veido ģeometriskas ģipša figūras, ģipša maskas, 
sadzīves priekšmeti, auduma drapērijas. 
 Mācību līdzekļu klāsts pilnībā nodrošina izglītības programmu apguvi.    
Notiek materiāltehnisko līdzekļu papildināšana un atjaunošana, klusās dabas 
fonda pārskatīšana un atjaunošana. 
 Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un droši lietošanā. Vajadzības 
gadījuma tiek veikts  iekārtu, instrumentu un darbgaldu  remonts. 
Vērtējums – labi. 
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  Personālresursi 
 
Izglītības iestādē ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais 
personāls. Izglītības iestādes pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija 
atbilst normatīvo aktu prasībām. 
 Skolā strādā 7 pedagogi. Pieciem no viņiem ir augstākā pedagoģiskā 
izglītība. Vienam ir maģistra grāds. 1 pedagogs ir ieguvis 2. kvalitātes pakāpi.   
Izglītības iestādes pedagogu profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu 
prasībām. Skolas administrācija rūpējas par pedagogu tālākizglītību un 
pedagoģiskās meistarības pilnveidošanu. 
  Pedagogi  apmeklē tālākizglītības kursus, piedalās ar pedagoģisko darbību 
saistītās aktivitātēs – izstādēs, semināros, konferencēs Latvijā un  ārzemēs. 
Vērtējums –   labi. 
 
 
 
MĀKSLAS SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA 
 

Skolas darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 
 
Skolas  direktors plāno, organizē un koordinē skolas un pedagogu darbu un tā 
izvērtēšanu. Tas ir nepārtraukts process un notiek visos līmeņos saskaņā ar 
skolas prioritātēm. Skolas darba pašvērtēšanā piedalās viss skolas kolektīvs 
Mācību semestru noslēgumā skolas vadība un pedagogi pedagoģiskās 
padomes sēdēs analizē paveikto un nosaka turpmāk veicamos uzdevumus. 
Pedagoģiskajās sanāksmēs tiek apspriesta un plānota audzēkņu piedalīšanās 
konkursos un izstādēs. Plānojot tālāko darbību, tiek analizēti iepriekšējie 
rezultāti, veiksmes, neveiksmes, to cēloņi un uzlabojumu iespējas. 
Mācību gada sākumā tiek izveidots darba plāns visam mācību gadam, tas tiek 
regulāri pārskatīts un pielāgots reālajai situācijai. 
Skolā ir izstrādāts attīstības plāns 2014. – 2018. gadam. Tas ir strukturēts, 
pārskatāms un atbilst skolas darbības pamatmērķiem. Skola īsteno attīstības 
plānā noteiktos mērķus un uzdevumus. Plāna īstenošana tiek pārraudzīta, 
analizēti rezultāti un izdarītas nepieciešamās korekcijas. Notiek materiāli 
tehnisko resursu plānošana ,kas saskaņota ar Pāvilostas novada pašvaldību. 
Vērtējums – labi. 
 

  Skolas vadības darbs un personāla pārvaldība 
 
Skolā ir visa nepieciešamā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija. 
Skolas darbu nosaka skolas nolikums un citi iekšējie normatīvie akti. Izglītības 
iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
prasībām un sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Katrs darbinieks ir 
iepazinies ar sava amata aprakstu, iekšējās kārtības noteikumiem un tos 
ievēro. Skolā darbojas pedagoģiskā padome ,kurā ietilpst visi skolā 
strādājošie pedagogi.  Audzēkņi iesaistās skolas darba organizēšanā ar 
ierosinājumiem. 
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 Skolas administrācija plāno ,organizē un vada izglītības iestādes darbu, 
deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi, izvirza skolas darbības mērķus un 
uzdevumus, nosaka darbinieku atbildības jomas, pieņem lēmumus, motivē 
skolotājus un izglītojamos, nodrošina iekšējo kontroli un skolas darba 
vērtēšanu, veic informācijas apmaiņu. Tā   sadarbojas ar skolotājiem, 
izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī organizē sadarbību ar citām 
institūcijām izglītības procesa sekmīgai attīstībai. Notiek regulāras pedagogu 
sanāksmes, lai risinātu ar izglītības procesa nodrošināšanu un 
ārpusnodarbību aktivitātēm saistītos jautājumus. Tās ir dokumentētas. 
Metodisko darbu skola organizē un vada un pārrauga direktors. Skolas vadība 
noteiktos laikos pieņem apmeklētājus pieņem apmeklētājus.   
Vērtējums – labi. 
 

  Skolas sadarbība ar citām institūcijām 
 

Skola regulāri un mērķtiecīgi sadarbojas ar  Pāvilostas novada pašvaldību    
finanšu un attīstības jautājumos. Skolas pedagogi katru gadu saņem 
pateicības un apbalvojumus no pašvaldības par apzinīgu un radošu 
pedagoģisko darbu.    Sadarbība  ir  ar    Pāvilostas  Mūzikas  skolu un Cēsu 
novada vispārizglītojošajām skolām, novada bibliotēku.   
Skola   sadarbojas ar Nacionālo kultūras centru metodiskajos un pedagogu 
tālākizglītības jautājumos,  Liepājas Dizaina mākslas vidusskolu kā reģionālo 
mākslas profesionālās ievirzes izglītības metodisko centru, citām Latvijas 
mākslas skolām. 
 Laba sadarbība mākslas skolai ir ar līdzīgām izglītības iestādēm ārpus 
Latvijas robežām – Valsts Ermitāžas bērnu mākslas studiju Sankt-Pēterburgā 
(Krievija) un Neringas mākslas skolu (Lietuva).   
Vērtējums – ļoti labi. 
 

  Citi sasniegumi 
 
 Pāvilostas Mākslas skola ir nozīmīgs novada mākslas, izglītības un kultūras 
centrs.  Reģiona presē regulāri lasāmi raksti par mākslas skolas audzēkņu 
sasniegumiem, izstādēm, radošām aktivitātēm.   
  Tiek iekārtotas audzēkņu darbu izstādes  novada un kaimiņu novadu 
(Ventspils) sabiedriskajās iestādēs. 
   
  
 

Turpmākā attīstība 
 

Mācību saturs 
 
  Turpināt ieviest jaunākās mācību metodes un tehnoloģijas mācību satura 
apguvē. 
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Mācīšana un mācīšanās 
 
 
1. Attīstīt audzēkņu emocionālo un intelektuālo izaugsmi ,iesaistot radošajās 
darbnīcās,   pieredzes apmaiņas braucienos, mudinot piedalīties izstādēs un 
konkursos. 
2. Izmantot profesionālu mākslinieku un bijušo skolas audzēkņu pieredzi, 
organizējot ar viņiem tikšanās, radošus  vakarus, praktiskas nodarbības. 
3.  Organizēt profesijas izvēles pasākumus. 
 

Audzēkņu sasniegumi 
 

1.Vērtēt audzēkņu sasniegumus ikmēneša starpskatēs, pusgada skatēs 
izstādēs ,   projektos, audzināt viņos izpratni par ieguldītā darba nozīmību 
rezultāta sasniegšanā. 
2. Attīstīt audzēkņu iemaņas  projektu īstenošanā, mudināt aktīvāk iesaistīties 
izstāžu darbībā, konkursos, citos ārpusskolas pasākumos. 
 
 
 

Atbalsts audzēkņiem 
 
1. Atbalstīt izglītojamo piedalīšanos skolas un ārpusskolas pasākumos. 
2. Sniegt konsultācijas un informāciju par turpmākās izglītības iespējām.  
3. Nodrošināt visu skolā esošo resursu pieejamību mācību procesā. 
4. Organizēt regulārus pieredzes apmaiņas braucienus uz citām mākslas 
skolām, vidējām mākslas mācību iestādēm, izstādēm. 
5.Sadarboties ar vecākiem, risinot ar mācību procesu , skolas radošajām 
aktivitātēm saistītos jautājumus. 
 

Skolas vide 
 
1. Rast iespēju iekārtot veidošanai, kokapstrādei un grafikas pamatu apguvei 
atsevišķas , atbilstoši aprīkotas darbnīcas. 
2. Turpināt rūpēties par drošu darba vidi, iesaistīt skolas darbiniekus darba 
vides uzlabošanā. 
3. Uzlabot skolas estētisko vidi,  pēc nepieciešamības veicot telpu kosmētisko 
remontu. 
4. Rosināt pedagogus rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas   
pilnveidošanu, piedaloties kursos ,semināros, sagatavojot metodiskos 
materiālus. 
5. Turpināt dalību projektos, pieredzes apmaiņā, izstāžu darbībā. 
 

Skolas resursi 
 

1. Papildināt uzskates līdzekļu klāstu zīmēšanā, gleznošanā ,veidošanā. 
2. Iegādāties vertikālos molbertus gleznošanas nodarbībām lielformāta 
gleznojumiem. 



15 

 

3. Papildināt bāzi apmācībai –  praktiskajiem darbiem- kokapstrādes, grafikas 
pamatu un dizaina nodarbībām. 
4. Strādāt pie skolas teritorijas labiekārtošanas, plānot ēkas remontdarbus –  
kāpņu, pirmā stāva telpu grīdu nomaiņu, šiem mērķiem pieejamo budžeta 
līdzekļu ietvaros. 
 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 
 
1. Pilnveidot skolas administrēšanas sistēmu, lielāku uzmanību veltīt mācību 
procesa organizēšanai un vadīšanai. 
2. Nodrošināt informācijas apmaiņas procesu ,izmantojot jaunākās 
tehnoloģijas.  
3. Turpināt sadarbību ar citām mākslas skolām Latvijā un ārzemēs, meklēt 
jaunus sadarbības partnerus. 
4. Plānot seminārus ,kursus pedagogiem, audzēkņu dalību izstādēs, radošās 
aktivitātēs. 
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PIELIKUMI 
 
 
 
 

Pielikums  Nr.1 
 Pedagogu izglītība 

Nr. Vārds, uzvārds Izglītība 

1. Alberts BRŪKLIS Augstākā 

2. Daiga LAPIŅA Augstākā pedagoģiskā 

3. Sarmīte LAUGALE Augstākā pedagoģiskā 

4. Ruta OZOLA Augstākā pedagoģiskā 

5. Zigmunds VILNIS Augstākā pedagoģiskā, maģistra grāds 

6. Inita ZINGNIKA Augstākā pedagoģiskā, 3. kvalitātes 
pakāpe 

7. Ainars ZINGNIKS Vidējā speciālā, Amatbniecības kameras 
meistars 

 
 
Pielikums Nr.2. 
 Atzinības un balvas audzēkņiem konkursos 
Laiks Konkursa 

nosaukums 
Audzēknis Vērtējums Skolotājs 

26.04.08.  ”Mākslas dienas 
2008” Kuldīgā 

 Daniels 
DELIJEVS, 
Laura 
GERTSONE, 
Zane ALMANE 

Atzinība 
 
Atzinība 
 
Atzinība 

 Ruta OZOLA 
 
Ruta OZOLA 
 
Inita 
ZINGNIKA 

17.05.08.  Starptautiskais 
bērnu un jauniešu 
smilšu tēlniecības 
festivāls „Sveiks, 
Olimpiskais lācēn!”, 
Sankt-Pēterburga 
(Krievija) 

 Ilze Ieva 
VILNE, 
Kristīne 
PODZIŅA 

 Diploms  Zigmunds 
VILNIS 
Zigmunds 
VILNIS 

26.07.08.  Starptautiskais 
smilšu skulptoru 
festivāls „Zelta 
Smilšu Grauds”, 
Pāvilosta 

 Anna 
AFANASJEVA, 
Vizma 
NAREIKO,Ilze 
Ieva VILNE, 
Anta PODZIŅA 

 2.vieta 
Publikas 
vērtējumā  

 Zigmunds 
VILNIS 

25.07.09. Starptautiskais 
smilšu skulptoru 
festivāls „Zelta 
Smilšu Grauds”, 
Pāvilostā 

 Anna 
AFANASJEVA, 
Ilze Ieva 
VILNE, Anta 
PODZIŅA 

 2.vieta 
Publikas 
vērtējumā 

 Zigmunds 
VILNIS 

27.11.09.  Starptautiskais 
vizuālās mākslas 

 Itija OZOLIŅA, 
Līga KALNIŅA 

 Atzinība 
Atzinība 

 Ruta OZOLA 
Ruta OZOLA 



17 

 

konkurss „Es 
dzīvoju pie jūras”, 
Jūrmala 

03.12.09.  Starptautiskais 
vizuālās mākslas 
konkurss bērniem 
un jauniešiem 
Lidicē (Čehija) 

Rūdolfs 
PRIEDOLIŅŠ 

 Atzinība  Ruta OZOLA 

31.07.10.  Starptautiskais 
smilšu skulptoru 
festivāls „Zelta 
Smilšu Grauds”, 
Pāvilosta 

 Anna 
AFANASJEVA, 
Vizma 
NAREIKO,  
Ilze Ieva VILNE 

 2.vieta  Zigmunds 
VILNIS 

03.12.10.  Starptautiskais 
vizuālās mākslas 
konkurss „Es 
dzīvoju pie jūras”, 
Jūrmala 

 Ilze Ieva 
VILNE, 
Laura 
GERTSONE 

 3.vieta 
 
Atzinība 

 Zigmunds 
VILNIS 
Ruta OZOLA 

05.05.11.  Starptautiskais 
vizuālās mākslas 
konkurss „Saules 
krasts”, 
Zvejniekciems 

 Laine 
ŠILDERE, 
Rebeka 
MERTENA 

 Atzinība 
 
Atzinība 

 Ruta OZOLA 
 
Ruta OZOLA 

13.05.11.  Starptautiskais 
vizuālās mākslas 
konkurss „Dažādā 
pasaule” Balvi 

 Monta 
KURZEMNIECE 

 3.vieta  Ruta OZOLA 

09.12.11. Starptautiskais 
vizuālās mākslas 
konkurss „Es 
dzīvoju pie jūras”, 
Jūrmala 

 Ilze Ieva 
VILNE 

 Atzinība  Zigmunds 
VILNIS 

28.07.12.  Starptautiskais 
smilšu skulptoru 
festivāls „Mazais 
Zelta Smilšu 
Grauds”, Pāvilosta 

 Janeks 
KANTS, 
Jana KANTE 

 3.vieta  Zigmunds 
VILNIS 

04.08.12. XII Starptautiskais 
Ziedu paklāju 
konkurss, Ventspils 

 Ilze Ieva 
VILNE, 
Kristīne 
PODZIŅA, 
Anna 
AFANASJEVA 

 2.vieta 
jauniešu grupā 

 Zigmunds 
VILNIS 

03.08.13.  XIIIStarptautiskais 
Ziedu paklāju 
konkurss, Ventspils 

 Una SEKAČA, 
Kristīne 
PODZIŅA, 
Agnese 
KURČANOVA- 
KRAĢE,  
Ilze Ieva VILNE 

1.vieta jauniešu 
grupā 

 Zigmunds 
VILNIS 
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Pielikums Nr.3 
 Audzēkņu panākumi  mākslas skolu Valsts konkursos 
Laiks Konkurss Audzēknis  Vērtējums Pedagogs 

23.03.11. Latvijas    Mākslas 
skolu audzēkņu 
Valsts  konkurss 
„Zīmēšana” 

 Monta 
KURZEMNIECE, 
Aivita DIMA, 
Itija OZOLIŅA 

3.vieta 
 
Atzinība 
Atzinība 

Ruta OZOLA 
 
Ruta OZOLA 
Ruta OZOLA 

14.03.12. Latvijas Mākslas 
skolu audzēkņu 
Valsts konkurss 
„Kompozīcija” 
 

Elizabete 
PRIEDOLIŅA 

Atzinība Ruta OZOLA 

 

 
 
 Pielikums Nr.4 
Telpu nodrošinājums 
1.stāvs 
Nr p/k Telpa m2 

1. Vestibils 14,3 

2. Kokapstrādes telpa 12,0 

3. Dzintara apstrādes telpa 15,9 

4. Izstāžu telpa 29,6 

5. Tehniskā telpa 7,7 

6. Sanmezgls 3,4 

 
                                                           Kopā             82,9 
2.stāvs 
Nr p/k Telpa m2 

1. vestibils 13,0 

2. Direktora kabinets, skolotāju istaba 11,7 

3. Rokdarbu, floristikas telpa 13,3 

4. Gleznotava, arhīvs 36,1 

5. Digit.foto pamatu, kompozīcijas telpa 18,6 

6. Zīmētava, papīra plastikas darbnīca 30,6 

7. Materiālu, fondu darbu noliktava 10,8 
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8. Tehniskā telpa 7,6 

9. Sanmezgls 3,4 

 
                                                            Kopā          145,1 
                                             Pavisam kopā         228,0 
Pielikums Nr.5  
 Aprīkojums, iekārtas, instrumenti 

Nr. 
p/k 

                                        Nosaukums Skaits 

1. Zīmēšanas, gleznošanas molberti 30 

2. Ķeblīši 40 

3.  Ķebļi gleznošanas piederumiem 26 

4.  Paliktņi uzstādījumiem 10 

5. Galdi 23 

6. Izlietnes 5 

7.  Dzintara apstrādes iekārtas komplekts  1 

8. Šujmašīnas 2 

9. Tecila 1 

10. Urbjmašīna 1 

11. Koka rokas instrumenti 8 

12. Datori 4 

13.  Multifunkcionāls printeris  1 

14. Stikla griežamais 1 

15. Kokapstrādes galds 1 

16. Universāls multiinstrumentu komplekts 1 

17. Fotoaparāts 1 

 
 
 
 
 
 
 
Mākslas skolas direktors:                                                                      /Z.Vilnis/ 
 
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs:                                  /U.Kristapsons/ 
 
 
 
 

 
  
 

 


