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BALVU MĀKSLAS SKOLAS MISIJA 

 
Veidot fiziski un emocionāli drošu, attīstošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina 

profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, sekmējot audzēkņu veidošanos par garīgi, 

fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību, kura apguvusi izvēlētās mākslas un kultūras jomas 

pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē. 

 

  

BALVU MĀKSLAS SKOLAS VĪZIJA 
 
Mākslas skola - Mākslas centrs, kur attīstās radošums, iztēle, gaume un prasme saskatīt skaisto, estētisko gan dabā, gan 

cilvēku radītā vidē, kas tiek nodrošināts mācību procesā, lai ikdienā izkoptu un atvērtu radošo potenciālu. 

 

 

 

 

BALVU MĀKSLAS SKOLAS VĒRTĪBAS 

 
Radošums Būt  atvērtiem jaunām idejām un  audzēkņos attīstīt radošumu. 

Kvalitāte Skolas attīstību balstīt izglītības un kultūras piedāvājumu augstā kvalitātē. 

Sadarbība Izglītības procesu balstīt uz sadarbību – sadarbību ar vecākiem, audzēkņiem, sadarbības partneriem - muzeji, 

vispārizglītojošās skolas, mākslas vidusskolas, uzņēmēji, mākslas centri, mākslinieki, radošas personības. 

Attīstība Būt nepārtrauktā attīstības procesā: Skola pilnveido izglītības procesu, paplašina izglītības piedāvājumus. 

Pedagogi un darbinieki pastāvīgi pilnveido savas zināšanas un jaunas radošās pašizpausmes formas. 

 



 
2020./2021.m.g. 

 

PRIORITĀTE Uzsākt jaunu pieeju mācību satura realizācijā, veicinot mācību procesa un skolas darbības kvalitāti un attīstību, 

nodrošinot izglītības procesā fiziski un emocionāli drošu, attīstošu un modernizētu izglītības vidi.  

  

MĒRĶIS 1. Uzsākt mācību procesa realizācijas izvērtēšanu, risku un attīstības virzienu noteikšanu. 

2. Ieviest jaunas skolas un mācību darba organizācijas formas un saturu. 

3. Veicināt radošu vidi un atmosfēru skolā. 

4. Veikt pedagogu tālākizglītību ar mērķi dažādot mācību metodes, jaunāko tehnoloģiju izmantošanā un audzēkņu 

motivācijas sekmēšanā. 

5. Veikt skolas akreditāciju un iestādes vadītāja darba novērtēšanu.  

6. Uzsākt skolas attīstību veicinošu sadarbību.  

7. Pilnveidot skolas tehniskās iespējas un modernizēt mācību procesu attālināta darba veikšanai. 

 

NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

1. Izveidots Skolas mācību stundu saraksts izmantojot moduļu sistēmu.  

2. Paplašināts mācību saturs ar priekšmetiem: radošā fotogrāfija, dizaina pamati un pilnveidota mācību forma 

mācību ekskursija. 

3. Aktualizētas mācību priekšmetu programmas, veicinot starppriekšmetu saikni. 

4. Veiktas izmaiņas noslēguma kontroldarbu tematiskai un saturiska saskaņai ar iestājeksāmenu prasībām ar 

mākslu saistītās tālākas izglītības iestādēs. 

5. Veikta pedagogu tālākizglītība ar mērķi dažādot mācību metodes, jaunāko tehnoloģiju izmantošanā un 

audzēkņu motivācijas sekmēšanā. 

6. Veicināta audzēkņu prasme veikt pašvērtēšanu un pašvadītu mācību procesu.  

7. Audzēkņi iesaistīti skolas izstādēs, dalībai konkursos, skolas pasākumos, Mākslas dienās, izveidotas vismaz 4 

virtuālās izstādes. 

8. Izveidoti skolas vides noformējumi radošas vides un atmosfēras veicināšanai skolā. 

9. Notikušas aptaujas audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem mācību un audzināšanas procesa analīzei. 

10. Notikusi mācību stundu vērošana saskaņā ar izstrādāto plānu, sniegta refleksija skolotājiem. 

11. Sekmēta skolotāju atbildīgo par klasi, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbība. 

12. Uzlabota Saziņas kultūra izmantojot E-klasi, ZOOM un citus saziņas veidus. 

13. Veikta analīze par skolotāju veikto audzināšanas darbu divas reizes mācību gadā. 

14. Notiek Skolas padomes un audzēkņu padomes darbs. 

15. Noslēgts sadarbības līgums un notikusi pieredzes apmaiņa ar Marka Rotko mākslas centru.  

16. Veikta skolas akreditācija un iestādes vadītāja darba novērtēšana. 



17. Izveidots, saskaņots un apstiprināts Balvu Mākslas skolas attīstības plāns. 

18. Veikta mācību procesa tehniskā aprīkojuma modernizēšana: iegādāti 10 gaismas galdiņi, veikta 10 datoru 

veiktspējas uzlabošana datorgrafikas telpā, iegādāts dators zīmēšanas telpā, atjaunota datora veiktspēja 

gleznošanas telpā, programmas „Adobe Photoshop” noma.   

19. Izstrādātas tāmes un veikta elektrības sistēmas skolā uzlabošanu. (elektrības sadales skapji un elektrības 

pretestības rādītāju nepilnību novēršanai) 

20. Veikta automašīnu kustības ierobežošana Balvu Mākslas skolas pagalmā.  

21. Iegādātas attālināta darba veikšanai 8 kameras ar mikrofonu un tiek izmantotas mācību procesā, skolas darbā, 

pedagogiem mērķtiecīgi izmantojot tiešsaistes apmācību piedāvājumus.   

 

2021./2022.m.g. 

 

PRIORITĀTE Turpināt skolas darbības analīzē balstītu mācību procesa un skolas darba kvalitātes attīstību, veicinot diferenciāciju 

pašvadītā  mācību un audzināšanas procesā,  nodrošinot fiziski un emocionāli drošu, attīstošu  vidi, uzsākt ēkas 

tehnisko izpēti un analīzi par ēkas tehnisko stāvokli un nepieciešamo ēkas un vides sakārtošanai. 

 

MĒRĶIS 1. Turpināt skolas darba un mācību procesa realizācijas izvērtēšanu, risku un attīstības virzienu noteikšanu, 

korekciju. 

2. Turpināt jaunas skolas un mācību darba organizācijas formas un satura ieviešanu.  

3. Aktualizēt mācību stundās diferenciāciju un pašvadītu mācību procesu.  

4. Veikt pedagogu tālākizglītību ar mērķi dažādot mācību metodes, jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un audzēkņu 

izcilības sekmēšanu. 

5. Turpināt skolas attīstību veicinošu sadarbību. 

6. Modernizēt mācību procesa tehnisko aprīkojumu. 

7. Uzlabot skolotāju istabas funkcionalitāti. 

8. Izstrādāt vīzijas projektu skolas ēkas sakārtošanai un ārējās vides iekārtošanai, radošas darbības 

eksperimentālās darbnīcas ierīkošanai skolā. 

 

NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

1. Turpināta mācību procesa realizācijas izvērtēšana un attīstības virzienu noteikšana, korekcija. 

2. Aktualizētas mācību priekšmetu programmas, veicinot starppriekšmetu saikni. 

3. Turpināta pedagogu tālākizglītība ar mērķi dažādot mācību metodes, jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un 

audzēkņu izcilības sekmēšanai. 

4. Veikts individualizēts un diferencēts darbs ar talantīgajiem skolēniem. 

5. Nostiprinātas audzēkņu prasmes veikt pašvērtēšanu un pašvadītu mācību procesu. 

6. Sekmēta audzēkņu iesaiste skolas izstādēs, dalībai konkursos, skolas pasākumos, Mākslas dienās.  



7. Realizēta izstāžu darbība skolas izstāžu zālē sasaistot izstādes ar mācību procesu un izstāžu apmeklējumu 

kultūras prasmēm. 

8. Veikta mācību procesa tehniskā aprīkojuma modernizēšana un atjaunošana.  

9. Uzsākta skolas attīstību veicinoša sadarbība ar mākslas vidusskolām, notikusi pieredzes apmaiņa. 

10. Notikušas mācību priekšmetu pedagogu un pedagogu atbildīgo par klasi iniciētas sarunas ar audzēkņiem par 

audzināšanas darba plānā noteiktajām tēmām. 

11. Veicināta vienota pedagogu nostāja, veicot skolā audzināšanas darbu. 

12. Nostiprināta saziņas kultūra izmantojot E-klasi, ZOOM un citus saziņas veidus. 

13.  Sekmēta skolotāju atbildīgo par klasi, priekšmetu skolotāju un vecāku sadarbība. 

14.  Izveidota sistēma skolas padomes un audzēkņu padomes darba sasaistei ar skolas darbu. 

15. Aktualizēta sadarbība ar vecākiem organizējot informatīvas un izglītojošas sanāksmes. 

16. Notikusi mācību stundu vērošana, sniegta refleksija skolotājiem. 

17. Notikušas aptaujas audzēkņiem, skolotājiem un vecākiem mācību un audzināšanas procesa analīzei. 

18. Veikts skolotāju istabas funkcionalitātes izvērtējums, veikts remonts un iegādātas mēbeles. 

19. Izstrādāts vīzijas projekts skolas ēkas sakārtošanai, ārējās vides iekārtošanai un radošas darbības 

eksperimentālās darbnīcas ierīkošanai skolā. 

20. Veikta skolas tehniskā ekspertīze un izvirzīti mērķi skolas renovācijai un vides uzlabošanai. 

 

 

 

 

 

2022./2023.m.g. 

 

PRIORITĀTE Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana un moderno informācijas tehnoloģiju daudzpusīgs pielietojums mācību 

procesā, uzsākt izstrādāt skolas renovācijas plānu.   

 

MĒRĶIS 1. Realizēt jēgpilnu un daudzpusīgu moderno informācijas tehnoloģiju pielietojumu mācību procesā. 

2. Attīstīt audzēkņu prasmes veikt pašvērtēšanu un pašvadītu mācību procesu. 

3. Turpināt pedagogu tālākizglītību ar mērķi audzēkņu izcilības, pašvērtēšanas un pašvadīta mācību procesa 

sekmēšanai.  

4. Apzināt skolas darbību ietekmējošus riskus.  

5. Aktualizēt drošības jautājumus praktiskās nodarbībās.  

6. Uzsākt skolas attīstību veicinošu sadarbību ar skolas absolventiem karjeras izvēles jautājumos.  

7. Turpināt mācību procesa tehniskā aprīkojuma modernizēšanu un atjaunošanu. 



8. Izvērtēt skolas padomes un audzēkņu padomes darbu un veikt uzlabojumus darba organizācijā un mērķu 

noteikšanā.  

9. Izstrādāt, pamatojoties uz analīzi par paveikto, jaunu audzināšanas darba plānu uz nākamajiem 3 gadiem.  

10. Uzsākt izstrādāt skolas renovācijas plānu. 

11. Izveidot radošas darbības eksperimentālu darbnīcu skolā. 

 

NOVĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

1. Veicinātas audzēkņu prasmes veikt pašvērtēšanu un pašvadītu mācību procesu.  

2. Relizēts informācijas tehnoloģiju daudzpusīgs pielietojums izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā. 

3. Sekmēta audzēkņu iesaiste skolas izstādēs, dalībai konkursos, skolas pasākumos, Mākslas dienās. 

4. Uzsākti analizēt skolas darbību ietekmējoši riski.  

5. Izstāžu darbība, ieviešot talantīgu audzēkņu individuālas virtuālās izstādes. 

6. Uzsākta skolas attīstību veicinoša sadarbība ar skolas absolventiem karjeras izvēles jautājumos.  

7. Turpināta mācību procesa tehniskā aprīkojuma modernizēšana un atjaunošana. 

8. Turpināta pedagogu tālākizglītība ar mērķi audzēkņu izcilības, pašvērtēšanas un pašvadīta mācību procesa 

sekmēšanai un moderno tehnoloģiju pielietošanā.  

9. Veikta analīze par skolotāju atbildīgo par klasi, priekšmetu skolotāju un vecāku veiksmīgām sadarbības formām 

un informāciju par vērtēšanu. 

10.  Notikušas mācību pedagogu un pedagogu atbildīgo par klasi iniciētas sarunas ar audzēkņiem par audzināšanas 

darba plānā noteiktajām tēmām.  

11. Stiprināta sadarbība ar mākslas skolas absolventiem karjeras izglītības jomā. 

12. Aktualizēti drošības jautājumi praktiskās nodarbībās. 

13. Notikusi mācību stundu vērošana par moderno informācijas tehnoloģiju daudzpusīgu pielietojumu mācību 

procesa uzlabošanā un  izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu,  sniegta refleksija skolotājiem. 

14. Notikušas aptaujas audzēkņiem, skolotājiem, vecākiem un veikta mācību un audzināšanas procesa analīze.  

15. Izvērtēts Skolas padomes un audzēkņu padomes darbs un veikti uzlabojumi darba organizācijā un mērķu 

noteikšanā.  

16. Veikta analīze un izstrādāts audzināšanas darba plāns uz nākamajiem 3 gadiem.  

17. Turpināta  skolas darba  izvērtēšana un turpmāko prioritāšu noteikšana.  

18. Uzsākta skolas renovācijas plāna izstrādāšana. 

19. Ierīkota radošas darbības eksperimentālā darbnīca skolā. 

20. Veikta attīstības plāna analīze, izvērtēšana un jauna attīstības plāna izveidošana.  

 

Direktore                                                                                                                                                                                                    Elita Teilāne 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                                                                             Aigars Pušpurs 


