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Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā - skola) attīstības plāns 2019. – 2021. gadam paredzēts iestādes
attīstības mērķu, prioritāšu, sasniedzamo rezultātu un uzdevumu izvirzīšanai, realizēšanai, kā arī, problēmu noskaidrošanai un to
iespējamajiem risinājumiem. Plānā paredzētie mērķi un aktivitātes ir pamats ikgadējam skolas darba plānam, kas tiek sastādīts
mācību gada sākumā. Plāns ir veidots iedziļinoties skolas darbībā, lai konkrētāk un precīzāk nodefinētu nākotnes vajadzības,
prioritātes un attīstības uzdevumus un noteiktu prioritāšu īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu..
JAUNPIEBALGAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES
◉ Profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības prasībām atbilstošs mācību process skolā.
◉ Mūsdienīga skolas materiāli tehniskā bāze, estētiska skolas iekšējā un ārējā vide.
◉ Ikvienas personības vispusīgas attīstības iespējas darboties demokrātiskā skolā.
1. Izstrādes nosacījumi un principi
1.1. Attīstības plāna izstrādes mērķis – plānot Skolas turpmāko attīstību, noteikt attīstības plāna mērķu sasniegšanas veidus,
noteikt turpmākās vadlīnijas 2019. – 2021. gadam.
1.2. Skolas uzdevums ir izstrādāt attīstības plānu, lai pilnveidotu izglītības pakalpojumu;
nodrošinātu iestādi ar augsti kvalificētiem speciālistiem un personālu;
turpinātu attīstīt un paplašināt piedāvātās izglītības programmas;
turpinātu iesaistīt audzēkņus un vecākus skolas organizētajos pasākumos un mācību procesā;
turpinātu pilnveidot un modernizēt skolas materiāli tehnisko bāzi, skolas iekšējo un ārējo vidi;
kopumā nodrošinātu Skolas vispusīgu attīstību.
1.3. Galvenie pasākumi, veicot plāna izstrādi:
1.3.1. Izvērtēta pašreizējā situācija skolā,
1.3.2. Skolas attīstības plāna 2019. – 2021. gadam izstrādē iesaistīti audzēkņu vecāki, pedagogi, tehniskie darbinieki,
1.3.3. Noteikti mērķi, prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi prioritāšu sasniegšanai, sagatavots plāns.
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, sākotnēji – Jaunpiebalgas Mūzikas skola, dibināta 1986.gadā. 2003. gadā tiek licencēta
Vizuāli plastiskās mākslas programma un skola tiek pārdēvēta par Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolu. Skolas pirmā direktore bija
Sarma Petrovska, kas šobrīd turpina darbu kā teorētisko priekšmetu pasniedzēja. Kopš 2011. gada 01. augusta Skolu vada direktore Aija
Sila. Kopš 2016. gada augusta Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola izvietota jaunā – rekonstruētā ēkā Br. Kaudzīšu ielā 10,
Jaunpiebalgā. Skolas personāls: Direktors, direktora vietnieks izglītības jomā, lietvede, 3 tehniskie darbinieki
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1.4. Pedagoģiskais personāls
Izglītība
Skaits
Augstākā profesionālā pedagoģiskā
13
t. sk. Maģistra grāds
5
Vidējā profesionālā pedagoģiskā
5
t.sk. mācās augstākajās pedagoģiskajās mācību iestādēs
2
Skolā strādā profesionāls, saliedēts, uz attīstību vērsts pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs. Pedagogi regulāri tiek atbalstīti
savas pedagoģiskās meistarības pilnveidošanā, apmeklē pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas kursus un seminārus.
Skolā notiek regulāra savstarpējās pieredzes apmaiņa, pedagogi dalās pieredzē ar citu skolu pedagogiem. No 18 skolas pedagogiem 13 ir
augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība, tai skaitā 5 ar maģistra grādu. Divi jaunie pedagogi studē augstskolā. Pedagoģisko darbinieku
darba pieredze ir no 1 - 55 gadiem. No 2010. gada februāra skolotāji piedalījās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šajā laika periodā 7 pedagogi ir ieguvuši 3. kvalitātes pakāpi un 1 pedagogs 4. kvalitātes
pakāpi.
1.5. Skolas piedāvātās īstenojamās izglītības programmas
Izglītības programma

Programmas nosaukums,
kods

Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēle 20V 212011
Ērģeļspēle 20V 212011
Stīgu instrumentu spēle
Vijoļspēle 20 V 212021
Ģitāras spēle 20V 212011
Pūšaminstrumentu spēle
Flautas spēle 20V 212031
Saksofona spēle 20V 212031
Klarnetes spēle 20V 212031
Trompetes spēle 20V 212031
Eifonija spēle 20V 212031
Vizuāli plastiskā māksla 20V 211001
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Izglītojamo skaits
programmā
2018./2019.m.g.sākumā
44
2
6
5
19
4
2
2
1
50

Skolas izglītojamie aktīvi iesaistās skolas dzīvē un dažādos ārpusstundu pasākumos – koncertos, izstādēs, konkursos, festivālos u.c.,
pārstāvot savu skolu novadu un valsti.
1.6. Skolas īpašie piedāvājumi un kvalitātes rādītāji
Skolā ir estētiska un sakārtota vide. Pateicoties Jaunpiebalgas novada pašvaldībai Skolas vide tiek regulāri uzturēta un pilnveidota.
Skola ir nodrošināta ar licencētām un akreditētām profesionālās ievirzes izglītības programmām, nepieciešamajiem mūzikas instrumentiem
un mācību materiāliem, interneta pieslēgumu, datortehniku, kopētājiem, mūzikas centru, video aparatūru, 2 keramikas krāsnīm, glazēšanas
kameru, 2 elektriskajām virpām, metāla mākslinieciskās apstrādes instrumentiem, 2 šujmašīnām, 2 grafikas spiedēm u.c. mācību procesam
nepieciešamajiem materiāliem. Skolas materiāli tehniskā bāze (mūzikas instrumenti, darbnīcu aprīkojums u.c.) ar pašvaldības atbalstu un
piedaloties projektos, regulāri tiek papildināta.
Kolektīvās muzicēšanas prasmju attīstīšanai skolā darbojas:
♪ Orķestris;
♪ vokālais ansamblis Žagariņi;
♪ vijolnieku ansamblis;
♪ flautu ansamblis;
♪ ģitāru ansamblis;
♪ pūšaminstrumentu ansamblis;
♪ kameransamblis;
♪ klavierspēles programmas izglītojamie muzicē klavieru duetos, trio un kā koncertmeistari citiem instrumentiem.
Skolā ir:
♪ iespēja uz mācību laiku īrēt dažādus mūzikas instrumentus;
♪ daļējs nodrošinājums ar mācību līdzekļiem;
♪ instrumenta spēles pilnveidei iespēja izmantot mācību klases ārpus stundu laika;
♪ pozitīva savstarpēja saskarsme starp izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem;
♪ radoša sadarbība ar novada izglītības iestādēm, kultūras namu un pašvaldību.
Skola piedāvā interešu izglītības programmas:
♪ Sagatavošanas klase “Mūzikā” (grupu un individuālās nodarbības);
♪ Sagatavošanas klase “Vizuāli plastiskajā mākslā” (grupu nodarbības).
Skolā, profesionālās ievirzes izglītības programmās mūzikā un mākslā, mācās skolēni no sekojošām pašvaldībām – Jaunpiebalgas
pagasta (69), Zosēnu pagasta (10), Rankas pagasta (23), Drustu pagasta (12), Vecpiebalgas pagasta (14), Inešu pagasta (1), Skujenes pagasta
(1).
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1.7. Galvenie uzdevumi pedagoģiskajā darbībā:
1.7.1. Attīstīt izglītojamo radošās spējas mūzikā un mākslā, motivējot un ieinteresējot izvēlētajā specialitātē;
1.7.2. Turpināt pilnveidot apmācības procesa kvalitāti skolā; nodrošināt kvalitatīvu pedagoģiskā procesa norisi Skolā radošā un
labvēlīgā vidē, ievērojot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktās prasības;
1.7.3. Turpināt atbalstīt pedagogu profesionālo pilnveidi, pieredzes apmaiņu, radošo darbību, pašrefleksiju.
2. Stratēģiskā daļa
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2021. gadam noteikta vīzija, misija, ilgtermiņa mērķi un prioritātes.
Sasniedzamie rezultāti (vīzija) – Mūzikas un mākslas vienotība mācību procesā.
Misija – turpināt veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas
izglītības programmās izvirzīto mērķu sasniegšanu, radot konkurētspējīgu personību.
Attīstības virziens – Kvalitatīvs izglītības process labvēlīgā un drošā vidē profesionālās ievirzes izglītības iegūšanai, kas nodrošina
optimālu pakalpojumu pieejamību profesionālās ievirzes, interešu izglītības un mūžizglītības jomās.
Ilgtermiņa mērķi – vēsturiski saliedēta, aktīva vietējā kopiena, nodrošināta ar daudzpusīgas personības pilnveides iespējām mūža garumā.
Ilgtermiņa prioritātes – kvalitatīvas izglītības, optimāls kultūras un izglītības pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. Sabiedrības
iesaistīšana izglītības un kultūras procesos.
2.1. Skolas darbības iespēju, stipro un vājo pušu, draudu (SVID analīze) apzināšana un iespējamie risinājuma priekšlikumi
Pielikumā Nr. 1,2.
2.2. Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas rīcības plāns 2019. – 2021. gadam.
Skolas attīstības prioritātes 2019. – 2021. gadam
Rīcības virzieni
2019.
2020.
2021.
Regulāri pārskatīt un papildināt mācību
Regulāri pārskatīt un papildināt mācību
Regulāri pārskatīt un papildināt mācību
Mācību saturs
Mācīšana un
mācīšanās

priekšmetu programmas, izvērtējot novitātes
izglītībā.
Turpināt motivēt un atbalstīt pedagogus
izglītoties (studēt) – tālākizglītības kursi,
semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi.
Turpināt organizēt profesionālās pilnveides
pasākumus pedagogiem izglītojamajiem par
aktuālām tēmām Skolā.
Organizēt tikšanās ar skolas absolventiem,
kuri turpina izglītoties nākamajās izglītības
pakāpēs.
Izglītojošas lekcijas pasākuma “Satiec savu

priekšmetu programmas, izvērtējot novitātes
izglītībā.
Turpināt motivēt un atbalstīt pedagogus
izglītoties (studēt) – tālākizglītības kursi,
semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi.
Turpināt organizēt profesionālās pilnveides
pasākumus pedagogiem izglītojamajiem par
aktuālām tēmām Skolā.
Organizēt tikšanās ar skolas absolventiem,
kuri turpina izglītoties nākamajās izglītības
pakāpēs.
Izglītojošas lekcijas pasākuma “Satiec savu
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priekšmetu programmas, izvērtējot novitātes
izglītībā.
Turpināt motivēt un atbalstīt pedagogus
izglītoties (studēt) – tālākizglītības kursi,
semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi.
Turpināt organizēt profesionālās
pilnveides pasākumus pedagogiem
izglītojamajiem par aktuālām tēmām Skolā.
Organizēt tikšanās ar skolas
absolventiem, kuri turpina izglītoties
nākamajās izglītības pakāpēs.
Izglītojošas lekcijas pasākuma “Satiec

Izglītojamo
sasniegumi
Atbalsts
izglītojamajiem

Iestādes vide

Iestādes resursi

Iestādes darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

meistaru” ietvaros.
Pieaugušo izglītības programmas izveide
Mūzikā.
Skolas pavasara koncerta – izstādes
organizēšana marta mēnesī.
Projekta- grāmatas “100 Piebalgas tautas
dziesmas” realizācija pilnā apjomā.
Valsts konkurss Pūšaminstrumentu spēlē,
Vizuāli plastiskajā mākslā.
Izglītojamo dalība koncertos, konkursos,
festivālos, izstādēs.
Paredzēt skolas budžetā līdzekļus audzēkņu
prēmēšanai par sasniegumiem konkursos un
festivālos.
Turpināt nodrošināt iespēju izglītojamajiem
piedalīties dažādos ārpus mācību stundu
pasākumos.
Turpinās āra vides labiekārtošana pēc
projekta.
Izveidot SPĒĻU STŪRĪTI izglītojamajiem.
Papildināt garderobes inventāru.
Meklēt līdzekļus mācību audio – digitālās
studijas izveidei.
Jaunas klavieres klavieru klasē
Digitālā tāfele teorijas klasē 1. stāvā.
Māla plasta iekārtas iegāde Vizuāli
plastiskās mākslas programmā.
Materiālu plauktu izgatavošana, uzstādīšana
mālu telpā un gleznošanas klasē.
Kāju ķeblītis ar pedāļiem klavierspēles
jaunāko klašu audzēkņiem.
Sagatavots gada pārskats.
Aktualizēts skolas attīstības plāns un citi
skolas darbu reglamentējošie dokumenti.

meistaru” ietvaros.

savu meistaru” ietvaros.
Skolas pavasara koncerta – izstādes
organizēšana marta mēnesī.

Valsts konkurss Ģitāras spēlē, Vizuāli
plastiskajā mākslā.
Izglītojamo dalība koncertos, konkursos,
festivālos, izstādēs.
Paredzēt skolas budžetā līdzekļus audzēkņu
prēmēšanai par sasniegumiem konkursos un
festivālos.
Turpināt nodrošināt iespēju izglītojamajiem
piedalīties dažādos ārpus mācību stundu
pasākumos.
Turpinās āra vides labiekārtošana pēc
projekta.
Paredzēt budžetā līdzekļus projekta izstrādei
skolas koncertzālei – izstāžu zālei.

Valsts konkurss Klavierspēlē, Vizuāli
plastiskajā mākslā.
Izglītojamo dalība koncertos, konkursos,
festivālos, izstādēs.
Paredzēt skolas budžetā līdzekļus
audzēkņu prēmēšanai par sasniegumiem
konkursos un festivālos.
Turpināt nodrošināt iespēju
izglītojamajiem piedalīties dažādos ārpus
mācību stundu pasākumos.
Turpinās āra vides labiekārtošana pēc
projekta.
Turpināt darbu pie skolas koncertzāles –
izstāžu zāles projekta.

Turpināt veco klavieru Rīga nomaiņu uz
jauniem instrumentiem.
Portatīvo datoru iegāde (3 gab.) skolā
vizuāli plastiskās mākslas programmas
vajadzībām.
Programmu PHOTOSHOP un ADOBE
ILLUSTRATOR iegāde skolas vajadzībām.
Digitālās audio mācību studijas izveide
skolā (skandas, 6 mikrofoni, mikserputs, vadi
u.c.).
Sagatavots gada pārskats.
Aktualizēts skolas attīstības plāns un citi
skolas darbu reglamentējošie dokumenti.

Turpināt veco klavieru Rīga nomaiņu uz
jauniem instrumentiem.
Digitālā tāfele teorijas klasē 2. stāvā.
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Sagatavots gada pārskats.
Aktualizēts skolas attīstības plāns un citi
skolas darbu reglamentējošie dokumenti.
Veikta skolas akreditācija.

2.3. Galvenie uzdevumi
Mācību saturs
•
•
•

Mācīšana un mācīšanās

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izglītojamo sasniegumi

•
•
•
•
•
•

Atbalsts izglītojamajiem

•
•

Veidot pamatu sekmīgai tālākizglītībai un mērķtiecīgai savas karjeras veidošanai;
Turpināt izglītojamo vajadzību izpēti profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai;
Profesionālās ievirzes izglītības programmu kvalitatīva īstenošana, ievērojot pārmaiņas izglītības
procesā;
Mūžizglītība kā izglītības process cilvēka dzīves garumā;
Latviskās dzīvesziņas aktualizēšana, latviskās kultūras saglabāšana, nodošana.
Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu visās izglītības programmās;
Veicināt pedagogu un izglītojamo radošu sadarbību izglītības procesā un mācību satura apguvē,
izvēloties optimālas darba metodes un formas, akcentējot praktisko darbību;
Sekmēt izglītojamo un pedagogu motivāciju turpināt pašizglītoties;
Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi, pieredzes apmaiņu – novadā, valstī,
starptautiski;
Turpināt pilnveidot mācību procesa kvalitāti, sagatavojot izglītojamos programmās paredzētajiem
pārbaudījumiem, pārcelšanas un beigšanas eksāmeniem, iestājpārbaudījumiem mācību uzsākšanai
nākamajā izglītības pakāpē;
Veicināt izglītojamo personīgo atbildību ikdienas mācību procesā;
Nodrošināt daudzveidīgu pedagoģisko metožu izmantošanu mācību procesā, akcentējot pedagoga
atbildību, brīvību mācību metožu izvēlē un izglītojamo līdzdalību;
Pilnveidot mācību procesā iegūto zināšanu saikni ar reālo dzīvi (mācību ekskursijas, koncerti, tikšanās
ar mūziķiem, māksliniekiem u.c.);
Sekmēt izglītojamo vēlmi piedalīties ārpusskolas pasākumos – uzstājoties, iesaistoties citu iestāžu
organizētajos pasākumos;
Veidot starppriekšmetu saikni;
Ikdienas mācību procesā sekmēt izglītojamā pašvērtējuma nozīmi.
Organizēt skolā tikšanās ar profesionāliem mūziķiem un māksliniekiem.
Turpināt organizēt pedagogu un skolas darbinieku profesionālās pilnveides kursus un lekcijas.
Motivēt izglītojamos piedalīties ārpus mācību plāna pasākumos – koncertos, festivālos, izstādēs,
konkursos, u.c. radošos kultūras pasākumos;
Pilnveidot izglītojamo pieredzi uzstājoties un piedaloties dažādos ārpusskolas pasākumos, veidojot
muzikālo vai vizuālo noformējumu.
Nodrošināt informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem;
Nodrošināt papildus atbalstu talantīgajiem izglītojamajiem (apmaksājot izglītojamo dalības maksas un
nokļūšanu uz konkursiem, festivāliem u.c., piešķirot naudas balvas un atzinības rakstus par
sasniegumiem, papildus darbs ar pedagogu, publicitātes nodrošināšana, kā motivācija);
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•
•
•
Iestādes vide

•
•
•
•

Iestādes resursi

Iestādes darba
organizācija, vadība un
kvalitātes nodrošināšana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nodrošināt atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām (vides pieejamība, individuāla pieeja
mācību procesā);
Attīstīt izglītojamo radošo darbību;
Sadarbībā ar vecākiem veicināt izglītojamo motivāciju mācīties un veidot pozitīvu attieksmi pret
mācīšanās procesu kopumā, mērķtiecīgi iesaistīt vecākus skolas pasākumos vai to organizēšanā;
Veicināt talantīgāko izglītojamo piesaisti mācībām nākamajā kultūrizglītības pakāpē;
Plānot un racionāli izmantot finanšu, materiālos un personālresursus;
Nodrošināt izglītojamo veselībai un drošībai labvēlīgu un estētisku Skolas fizisko vidi un
mikroklimatu;
Turpināt izglītojamo atbildības veidošanu pret vides, inventāra saglabāšanu, uzturēšanu kārtībā,
saudzēšanu un kopšanu, attieksmju veidošanu, ētikas un pieklājības normu ievērošanu;
Turpināt plānot un realizēt pasākumus drošas vides nodrošināšanai skolas apkārtnē;
Turpināt labiekārtot skolas āra vidi.
Jauno pedagogu atbalstīšana, izglītošana – pieredzes nodošana, skolas tradīciju apzināšana;
turpināt pilnveidot iestādes materiāli tehnisko bāzi – modernizēt mācību klases (jauni instrumenti,
iekārtas, mācību līdzekļi, tehnoloģijas, nošu krātuve u.c. )
Iesaistīties dažādu, Skolas attīstībai svarīgu projektu īstenošanā.
Turpināt darbu pie iestādes administrēšanas pilnveidošanas (aktuālo likumdošanā noteikto normatīvu
ievērošana, ieviešana, realizēšana);
Pilnveidot informācijas apriti skolā, starp skolu, vecākiem, pašvaldību u.c.;
Palielināt Izglītības programmu vadītāju un pedagoģiskā personāla lomu Skolas darba plānošanā;
Mērķtiecīgi veidot pozitīvu Skolas tēlu sabiedrībā, veicinot tās atpazīstamību un prestižu
Turpināt izvērtēt skolas darbu ar mērķi attīstīt skolas vidi un vajadzības kvalitatīva Skolas darba
nodrošināšanai.
Pilnveidot Skolas vadības un personāla informācijas apmaiņas sistēmu;
Palielināt Skolas padomes lomu tās darbībā;
Turpināt mērķtiecīgi organizēt un vadīt skolas mācību darbu, iesaistot tajā visu kolektīvu, īpaši
izglītības programmu vadītājus;
Turpināt sadarbību ar novada iestādēm.
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Skolas darbības
pamatjomas
Mācību saturs
Mācīšana un
mācīšanās

Izglītojamo
sasniegumi

Atbalsts
izglītojamajiem
Iestādes vide

Iestādes resursi

Iestādes darba
organizācija,
vadība un
kvalitātes
nodrošināšana

3. Iepriekš izvirzīto prioritāšu īstenošana
Sasniegtais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvērtēts mācību saturs, aktualizētas mācību priekšmetu programmas;
Skolai ir izsniegtas jaunas licences un akreditācijas lapas līdz 2021. gada 25. februārim;
Tiek īstenota un pilnveidota trīspusēja sadarbība: Skola – izglītojamais – vecāki, rīkojot vecāku sapulces,
koncertus, klases vakarus, kā arī individuālas pārrunas;
Ir veikta anketēšana skolas vecāku un audzēkņu domu un vērtējumu apzināšanai;
Notiek regulāra pedagogu tālākizglītība un pieredzes apmaiņa.
Tiek veidota izglītojamo izaugsmes dinamikas uzskaite un analīze;
Skolotāji ievēro vienotas prasības ieskaišu un pārcelšanas eksāmenu programmu izvēlei un vērtēšanai;
Tiek organizētas atklātās stundas un tematiskie pasākumi;
Izglītojamie ar labiem panākumiem piedalās dažāda līmeņa konkursos un festivālos u.c;
Katru gadu ir absolventi, kuri turpina profesionālās izglītības iegūšanu nākamajā profesionālās izglītības pakāpē.
Skolā radīta pozitīva mācību vide;
Izglītojamo motivācijas veicināšanai tiek organizēti koncerti, izstādes, skates, mācību ekskursijas uz koncertiem,
festivāliem, operu, izstādēm u.c.
Skolas vajadzībām rekonstruēta ēka Br. Kaudzīšu ielā 10;
Skolas vajadzībām iegādāts konteineris – noliktava;
Iegādātas jaunas mēbeles, sakārtotas un atrestaurētas vecās koka mēbeles;
Skolas apkārtne tiek estētiski iekārtota un sakopta (veidoti apstādījumi, iekopts parks, izrakts dīķis);
Skolas telpas ir labiekārtotas;
Ar novada domes atbalstu un dažādu projektu līdzfinansējumu pastāvīgi tiek papildināta skolas materiāli
tehniskā bāze – iegādātas digitālās klavieres, trompete ar surdīni, akustiskā ģitāra, lielā flauta, pikolo flauta,
apdedzināšanas krāsns, glazēšanas kamera, nošu pultis, dažāda veida mazās perkusijas.
Pastāvīgi nodrošināta ar ikdienas darbam nepieciešamajiem materiāliem mūzikas un mākslas programmās.
Attīstības plāna īstenošana un pilnveidošana notiek katru gadu, iesaistot tajā visus Skolas darbiniekus savu
kompetenču līmenī;
Organizēts skolas padomes darbs;
Skolas budžets tiek izlietots mērķtiecīgi un plānveidīgi, atbilstoši izstrādātajam Attīstības plānam.
Aktualizēts skolas attīstības plāns un citi skolas darbu reglamentējošie dokumenti.

Attīstības plāns apspriests pedagoģiskās padomes sēdē 28.01.2019.
Direktore: ______________A. Sila
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