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Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 2010. gada pārskats
1. Iestādes juridiskais statuss
Naujenes mūzikas skola ir Naujenes pagasta padomes dibināta profesionālās
ievirzes izglītības iestāde, bet no 2009. gada 1. augusta Daugavpils novada pašvaldības
iestāde profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu īstenošanai.
Naujenes Mūzikas un mākslas skola īsteno sekojošas profesionālās ievirzes
izglītības programmas: kods 20V 212 03 Pūšaminstrumentu spēle: Klarnetes spēle,
Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonijas spēle, Flautas spēle, kods 20V 212 02
Stīgu instrumentu spēle: Vijoļspēle, kods 20V 212 01 Taustiņinstrumentu spēle:
Akordeona spēle un Klavierspēle, kods 20V 211 00 Vizuāli plastiskā māksla.
LR IZM Akreditācijas lapa Nr. AI 1136 derīguma termiņš 2012. gada 18. jūnijs.
Interešu izglītības programma: Pūšamo instrumentu orķestris (skolotājs Jānis
Grinberts).
Skolā darbojas pašdarbības kolektīvi: Akordeonistu orķestris (vadītāja
Tatjana Jukuma), Instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans), Pūšamo
instrumentu orķestris (vadītājs Jānis Grinberts).

2. Iestādes mērķis un uzdevumi
Skolas darbības mērķis ir kvalitatīvi īstenot profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas
izglītības programmas.
Skolas uzdevumi:
- īstenot licencētās un akreditētās izglītības programmas Skolas audzēkņiem, nodrošināt
tiem iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā
un mākslā;
- sagatavot audzēkņus mūzikas un mākslas profesionālās vidējās izglītības programmu
apguvei;
- īstenot interešu izglītības programmas bērniem un pieaugušajiem;
- nodrošināt daudzveidīgu muzikālo ansambļu un kolektīvu darbību Skolā;
- sniegt atbalstu Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesā;
- organizēt vietējus un starptautiskus mūzikas un mākslas konkursus, festivālus, citus
pasākumus;
- veidot sadarbības programmas un īstenot mūzikas un mākslas projektus vietējā,
starpnovadu, valsts un starptautiskā mērogā.
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3. Prioritātes pārskata gadā:
3.1. skolas audzēkņu skaita saglabāšana;
3.2. materiāli tehniskās bāzes uzlabošana atbilstoši licencētām profesionālās ievirzes
izglītības programmām;
3.3. aktīva līdzfinansējuma piesaistīšana;
3.4. jaunu sadarbības formu atklāšana;
3.5. pašdarbības kolektīvu profesionālā līmeņa izaugsme;
3.6. skolotāju un audzēkņu atbildības paaugstināšana par saviem pienākumiem;

4. Pozitīvais skolas darbā 2010. gadā
Pamatojoties uz skolas nolikumu un Naujenes pagasta padomes 2004. gada
28. janvāra lēmumu Nr.4 „ Par Naujenes mūzikas skolas attīstības koncepciju 2004. –
2010. gadam“ skola veica pasākumus izglītības procesa uzlabošanai, audzēkņu
zināšanu, iemaņu un talantu attīstībai, informācijas un savu sasniegumu popularizācijai,
sadarbībai ar citām pašvaldības iestādēm skolēnu un iedzīvotāju vidū, lai saglabātu
audzēkņu skaitu. (Pielikums Nr.3 - audzēkņu skaits). 2010./2011. m. g. profesionālas
ievirzes izglītības programmās apmācāmo audzēkņu skaits ir 133 audzēkņi.
Bērnu un jauniešu vidū vēl arvien lielāku popularitāti ieņem Akordeona spēles
programma, tomēr arī jaunās izglītības programmas Trompetes spēle un Eifonijas spēle
ieņem nozīmīgu vietu skolas piedāvāto programmu vidū. (Pielikums Nr.4. - audzēkņu
sadalījums pēc izglītības programmām).
Skolas audzēkņi mācās no 19 ciematiem un Daugavpils pilsētas, bet no
vispārizglītojošām izglītības iestādēm visvairāk mūsu audzēkņu nāk no Naujenes un
Lāču pamatskolas, bet kopumā no 15 izglītības iestādēm. (pielikums Nr.6 - skolas
audzēkņi vispārizglītojošās skolās).
2010./2011. m. g. skola turpina savu darbu, kā stabila izglītības iestāde ar
nokomplektētu pedagoģisko sastāvu (16 skolotāji), tehnisko personālu (3 darbinieki).
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4.1. Profesionālas ievirzes izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle:
4.1.1. Akordeona spēle
Programmas vadītājs Giršs Kagans, skolotāji Tatjana Jukuma, Ņina Laškova,
Tatjana Saratova. 2010./2011. m. g. programmā mācās 40 audzēkņi.

Skolotāji papildināja savas zināšanas profesionālās pilnveidošanas Tālākizglītības
kursos, semināros:
 Giršam Kaganam – izsniegta apliecība par profesionalitātes pilnveidošanu
Tālākizglītības kursos Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona
spēle pedagogiem „Daudzveidīgās mācību metodes profesionālās ievirzes izglītības
programmā Akordeona spēle”(36 stundu apjomā, Daugavpilī);
 Tatjanai Jukumai - izsniegta apliecība par profesionalitātes pilnveidošanu
Tālākizglītības kursos Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona
spēle pedagogiem „Daudzveidīgās mācību metodes profesionālās ievirzes izglītības
programmā Akordeona spēle”(36 stundu apjomā, Daugavpilī);
 Ņinai Laškovai - izsniegta apliecība par profesionalitātes pilnveidošanu
Tālākizglītības kursos Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona
spēle pedagogiem „Daudzveidīgās mācību metodes profesionālās ievirzes izglītības
programmā Akordeona spēle”(36 stundu apjomā, Daugavpilī);

Pateicoties skolotāju profesionalitātei, zināšanām, enerģijai audzēkņi veiksmīgi
piedalījās konkursos, uzstājās koncertos:
VII Starptautiskā mūzikas skolu akordeonistu- solistu konkurss „Naujene 2010”
-Diāna Grohoļska – Diploms par iegūto III vietu
(skolotāja Ņ. Laškova)
- Laura Grigorjeva – pateicības raksts
(skolotāja Ņ. Laškova)

Daugavpils reģiona mūzikas skolu akordeonistu – solistu
konkurss
- Diploms par iegūto II vietu – Diāna Grohoļska
(skolotāja Ņ. Laškova)
- Diploms par iegūto III vietu - Anna Grigorjeva
(skolotājs G. Kagans)
- Diploms par iegūto III vietu – Laura Grigorjeva
(skolotāja Ņ. Laškova)

4.1.2. Klavierspēle
Programmas vadītāja Valentīna Bagirjane, skolotāji Viktorija Gavriļina,
Margarita Trule, Jekaterīna Kuļikova. 2010./2011. m. g. programmā mācās 26
audzēkņi.
Skolotāji papildināja savas zināšanas
profesionālās pilnveidošanas Tālākizglītības
kursos, semināros:
 Valentīna Bagirjane – piedalījās
tālākizglītības
kursos
„Pianisma
problēmas
mūzikas
skolas
pedagoģiskajā darbā” Daugavpilī.

5

Pateicoties skolotāju profesionalitātei, zināšanām, enerģijai audzēkņi veiksmīgi
piedalījās konkursos, uzstājās koncertos:
Baiba Svoka – Atzinības raksts jauno pianistu
konkursā
„Mūsdienu
klasika”(skolotāja
V.
Bagirjane); Jevģenija Jegorova –pateicības raksts IV
Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursā (skolotaja
V. Bagirjane).

4.2. Profesionālas ievirzes izglītības programma Pūšaminstrumentu spēle:
4.2.1. Klarnetes spēle, Saksofona spēle,
Trompetes spēle, Eifonijas spēle un Flautas spēle
Programmas vadītājs Voldemārs Skutāns, skolotāji Ruslans Margevičs,
Jānis Grinberts, Aleksandrs Vanjagins. 2010./2011. m. g. programmā mācās 26
audzēkņi.

 Ruslans Margevičs – piedalījās tālākizglītības kursos „ Daudzveidīgās mācību
metodes profesionālas ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmā
Pūšaminstrumentu spēle”, Daugavpilī;
 Jānis Grinberts – saņēma sertifikātu par piedalīšanos foruma meistarklases
orķestra diriģēšanā un ansambļa vadīšanā, apmeklēja koncertus, mūzikas instrumentu
un nošu izstādi (Rīgā)
6

4.3. Profesionālas ievirzes izglītības programma Stīgu instrumentu spēle:
4.3.1. Vijoļspēle
Skolotājs Nikolajs Sļusars un skolotāja Viktorija Kaca.
2010./2011. m. g. programmā mācās 12 audzēkņi.

Nikolajs Sļusars – Izsniegta apliecība par profesionalitātes pilnveidošanu
Tālākizglītības kursos Izglītības programma Stīgu instrumentu spēle pedagogiem „Stīgu
instrumentu spēles problēmas mūzikas skolas pedagoģiskā darbā”.
Viktorija Kaca- Izsniegta apliecība par profesionalitātes pilnveidošanu
Tālākizglītības kursos Izglītības programma Stīgu instrumentu spēle pedagogiem
„Stīgu instrumentu spēles problēmas mūzikas skolas pedagoģiskā darbā”.
Pateicoties skolotāju profesionalitātei, zināšanām, enerģijai audzēkņi veiksmīgi
piedalījās konkursos, uzstājās koncertos:
Daugavpils reģiona MS stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu festivāls-koncerts
„Pavasara stīgas” (Daugavpils)
- Pateicības raksts - Naujenes mūzikas skolas Stīgu instrumentu nodaļai
4.4. Profesionālās ievirzes izglītības programma Vizuāli plastiskā māksla.
Izglītības programmas vadītājs Māris Susejs.
2010./2011. m.g. programmā mācās 28 audzēkņi.
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Audzēkņu sasniegumi tika fiksēti sekojošos konkursos:
Bērnu vizuālās mākslas konkurss „Latvijas upēs un ezeros” ( Rīga) – Anastasija
Sakatunova I vieta;
I Starptautiskais Vizuālās mākslas konkurss „Ziedu burvība” Balvos – Agris
Dombrovskis I vieta, Anastasija Sakatunova I vieta, Kristīne Prokofjeva, Aleksejs
Ivanovs – pateicības raksti;
Karikatūru konkurss „Vide un klimats, nopietni un ar smaidu” Daugavpilī –Agris
Dombrovskis, Sandra Bizņa, Viktorija Višņevska, Anastasija Ivanova – Atzinības
raksti;
Latgales bērnu mākslas skolu konkurss- radošā darbnīca „Adventes vainags” –
Veronika Gluhova I vieta, Anastasija Sakatunova – pateicības raksts.
4.5. Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja:

Svetlana Borina
Skolotāja Svetlana Borina ieguva Profesionālo maģistra grādu
mūzikas pedagoģijā un profesionālās izglītības mūzikas skolotāja ar
specializāciju mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājs kvalifikāciju.
 Izsniegta apliecība par piedalīšanos profesores STEFANI
STADLERAS-ELMERAS lekcijās mūzikas psiholoģijā (8
stundu apjomā, Daugavpilī);
 Izsniegta apliecība par tālākizglītības kursa „Informācijas
tehnoloģiju
izmantošanas
iespējas
mācību
procesa
organizēšanu” apguvi (36. stundas).

4.6. Profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūšana
(2009./2010. m. g.)
Tika izsniegta Apliecība par profesionālās ievirzes izglītības programmas
apgūšanu sekojošiem audzēkņiem:
Annai Andrejevai „Taustiņinstrumentu spēle”:
„Klavierspēle”(skolotāja Valentīna Bagirjane)
Viktoram Ļeonovam „Vizuāli plastiskā māksla”
(skolotājs Valdis Grebežs)
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Sergejam Žukam„Vizuāli plastiskā māksla”
(skolotājs Valdis Grebežs)
Jurim Grustānam
„Vizuāli plastiskā māksla”
(skolotājs Valdis Grebežs)
4.7 Interešu izglītības programma:
Pūšamo instrumentu orķestris (skolotājs Jānis Grinberts)

4.8. Naujenes pašdarbības kolektīvi:
4.8.1. Akordeonistu orķestris ( vadītāja Tatjana Jukuma)

Kolektīva sasniegumi tika fiksēti sekojošos pasākumos :
- Dalība starptautiskajā tradicionālās kultūras festivālā „Браславские зарницы- 2010”
( Baltkrievija);
- Koncertbrauciens uz Polijas Republiku ( Klodavas un Kole pilsētās);

9

2010. gada 19. aprīlī Akordeonistu orķestris svinēja savu 15 . gadu jubileju.
Naujenes mūzikas skolas Akordeonistu orķestris (Latvija) bija noorganizēts 1995. gadā
Tatjanas Jukumas vadībā. Orķestris vairākkārt ieguva laureāta titulu Daugavpils
zonālajos konkursos, aktīvi piedalījās koncertos un festivālos Latvijā, Lietuvā,
Baltkrievijā, Polija, Vācijā piedalījās Dziesmu svētkos Rīgā.

4.8.2.Pūšāmo instrumentu orķestris (vadītājs Jānis Grinberts)

Kolektīva sasniegumi tika fiksēti sekojošos konkursos:
- Orķestris ir ieguldījis lielu darbu, lai sagatavotos X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu
un deju svētku skatei. Pateicoties diriģenta neatlaidībai un centībai orķestris izcīnīja
zelta godalgu!
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4.8.3. Instrumentālais ansamblis (vadītājs Giršs Kagans)

Kolektīvi pilnveido savu meistarību, daudz koncertē, popularizē Naujenes pagastu un
Daugavpils novadu.

Paldies skolotājiem un audzēkņiem par viņu prasmēm un zināšanām!
Paldies par ikdienas, sistemātisko darbu! Paldies par Naujenes pagasta
un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas tēla popularizēšanu! Paldies
skolotājiem par aktīvu darbu jaunu audzēkņu uzaicināšanā!
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5. Plāni nākamajam gadam
- Audzēkņu sekmīga sagatavošana noslēguma pārbaudījumiem;
- Jaunu audzēkņu piesaistīšana skolai;
- Nodrošināt mācību procesa kvalitātes uzlabošanos pamatojoties uz skolotāju
zināšanu un atbildības paaugstināšanos un mūsdienīgas skolas materiāli tehniskās
bāzes pamata;
- Aktīvi iesaistīties pagasta un novada kultūras un sabiedriskajā dzīve;
- Veicināt pašdarbības kolektīvu darbības attīstību;

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors

/S. Kačāns/
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