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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā 

Izglītības programmas 

nosaukums  

 

Izglītības 

programmas  

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese  

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglītojamo skaits, 

uzsākot 

programmas 

apguvi (prof. izgl.) 

vai uzsākot 

2021./2022. māc.g. 

(01.09.2021.)  

Izglītojamo skaits, 

noslēdzot sekmīgu 

programmas apguvi 

(prof. izgl.)  vai 

noslēdzot 

2021./2022.māc.g. 

(31.05.2022.) 

Nr. Licencēšanas 

datums 

 

Vokālā mūzika  

Kora klase 

20V212061  P-16380 08.01.2018.-

bezterm. 

15 13 

Taustiņinstrumentu 

spēle Klavierspēle 

20V212011  P-16375 08.01.2018.-

bezterm. 

5 5 

Taustiņinstrumentu 

spēle Akordeona spēle 

20V212011  P-16376 08.01.2018.-

bezterm. 

6 5 

Pūšaminstrumentu 

spēle Flautas spēle 

20V212031  P-16377 08.01.2018.-

bezterm. 

6 6  

Vizuāli plastiskā 

māksla 

20V211001 Raiņa iela 14a, 

Valdemārpils, 

Talsu novads 

P-16374 08.01.2018.-

bezterm. 

22 25 

 

1.2. Izglītības iestādes iegūtā informācija par izglītojamo iemesliem izglītības iestādes 

maiņai un mācību pārtraukšanai izglītības programmā (2-3 secinājumi par 

izglītojamiem, kuri uzsākuši vai pārtraukuši mācības izglītības iestādē): 

1.2.1. dzīvesvietas maiņa (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā) – nav; 

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības 

iestādē 2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas 

iemesli) - nav; 

1.2.3. cits iemesls - (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē, iestādes 

maiņas iemesls) – 2 audzēkņi atskaitīti pēc pedagoģiskās padomes 

sēdes lēmuma par neattaisnotiem stundu kavējumiem un neattestētiem 

mācību priekšmetiem, 6 audzēkņi atskaitīti uz vecāku iesnieguma 

pamata, kur galvenais iemesls bija problēmas ar attālināto mācību 

procesu epidemioloģiskās situācijas rezultātā. 

  



1.3. Pedagogu ilgstošās vakances un atbalsta personāla nodrošinājums  

 

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums 

un ar to saistītie 

izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk kā 1 mēnesi) 2021./2022. 

māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

- - 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2021./2022. māc.g. (līdz 31.05.2022.) 

- - 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola ir Profesionālās 

ievirzes izglītības Mūzikā un Mākslā aktīvs realizētājs, kas veicina bērnu un jauniešu 

radošumu un harmoniskas personības izaugsmes veidošanu. Mēs rūpējamies par 

kultūras vērtības saglabāšanu, aktualizēšanu un izplatīšanu Latvijas kultūras telpā. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – radoša, intelektuāla, atbildīga, pārliecināta 

personība, kura spēs iesaistīties Latvijas kultūras dzīvē, novērtēt un saglabāt kultūras 

mantojumu, nodot tālāk iegūtās zināšanas un prasmes. 

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – katra audzēkņa individuālo spēju 

un vajadzību apzināšana, iejūtība, atbalsts, individuālā pieeja ikvienam. 

2.4. 2021./2022. mācību gada darba prioritātes un sasniegtie rezultāti 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti 

kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Norāde par uzdevumu 

izpildi (Sasniegts/daļēji 

sasniegts/ Nav sasniegts) 

un komentārs 

Nr.1 Nodrošināt 

sistemātisku, 

nepārtrauktu un 

kvalitatīvu izglītības 

procesu skolā 

profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmu un 

mācību priekšmetu 

programmu 

īstenošanai Covid 19 

ierobežojumu laikā.  

 

a) kvalitatīvi 

Pilnveidota mācību personāla 

pratība digitālajā vidē. 

Daudzveidīgu vielas apguves 

paņēmienu ieviešana mācību 

procesā. 

Audzēkņu motivēšana 

regulāram un rezultatīvam 

ikdienas darbam. 

Nodrošināts atbalsts bērniem ar 

mācīšanās grūtībām. 

 

 

Sasniegts. Visi pedagogi 

veiksmīgi pielāgojās 

darbam digitālajā vidē, 

ieviešot jaunas 

apmācības metodes, 

kuras, turpinot mācības 

klātienē, pielāgoja 

esošajam mācību 

procesam, tādējādi to 

dažādojot. 

Pedagogi atbildīgi 

darbojās, lai palīdzētu 

audzēkņiem adaptēties 

pārejā no attālinātajām 

mācībām uz nodarbībām 

klātienē, papildus īpaši 

atbalstot bērnus ar 

mācīšanās grūtībām. 



 b) kvantitatīvi 

Saglabāta audzēkņu interese un 

atsaucība par mācību darbu. 

Motivēta pedagogu interese 

pilnveidoties, apmeklējot 

dažādus profesionālās 

pilnveides kvalifikācijas 

celšanas kursus. 

 

Daļēji sasniegts. 

Iemesls – 6 audzēkņi 

pārtraukuši mācības 

izglītības iestādē tieši 

attālinātā mācību procesa 

dēļ. Savukārt, audzēkņu 

dalība konkursos un 

festivālos liecina par 

izglītības iestādes prasmi 

audzēkņos radīt interesi 

ne tikai mācību 

procesam, bet arī 

darbībai plašākā mērogā. 

Savukārt, mērķis par 

pedagogu profesionālo 

pilnveidi ir sasniegts 

pilnībā, jo visiem 

pedagogiem ir 

nepieciešamais kursu 

stundu apmeklējumu 

skaits. 

Nr.2 

Vides 

labiekārtošana, 

mācību procesa 

nodrošinājums ar 

tehnoloģijām. 

a) kvalitatīvi 

Jaunu tehnoloģiju ieviešana 

apmācības procesā. 

Sasniegts – mākslas 

nodaļā iekārtota 

datorklase. KKF projekta 

rezultātā iegūts 

daudzfunkcionāls 3D 

printeris, tādējādi ļaujot 

pilnvērtīgi un moderni 

īstenot mākslas 

programmas 

priekšmetus. 

 b) kvantitatīvi 

Izglītības iestādes iekšējo telpu 

remonts un uzlabošana. 

Sasniegts – izglītības 

iestāde pieslēgta pilsētas 

siltumtrasei, kā rezultātā 

atrisināta ilgstošā 

problēma ar 

siltumapgādi. 

Nr.3 

Iesaistīšanās skolas, 

pilsētas kultūrvides 

veidošanā. 

a) Kvalitatīvi 

Motivēt audzēkņu un 

pedagogus aktīvi iesaistīties 

skolas un ārpusskolas kultūras 

dzīvē. 

Sasniegts – atsākoties 

mācībām klātienē, 

īstenoti pasākumi 

pilsētas mērogā ar 

audzēkņu un pedagogu 

piedalīšanos, piemēram, 

pavasara koncerts, 

izlaidums. Audzēkņi 

piedalījušies pilsētas 

rīkotajos pasākumos, 

piemēram, Lieldienu 

koncerts Valdemārpils 



ev.lut. baznīcā, dzejas 

pēcpusdienā 

Valdemārpils pilsētas 

izstāžu zālē. 

 b) kvantitatīvi  

Rast iespēju popularizēt savu 

skolu, izmantojot dažādu 

sociālo tīklu pakalpojumus. 

Sasniegts daļēji – 

Facebook kontā tika 

ievietotas afišas par 

aktuālākajiem 

notikumiem, kā arī 

Ziemassvētku video 

apsveikums, taču 

nepieciešams 

sistemātiskāk veikt 

publikācijas par skolas 

radošo darbību. 

 

2.5.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos 

rezultātus 2022./2023. mācību gadā (kvalitatīvi un kvantitatīvi) 

 

Prioritāte Sasniedzamie rezultāti kvantitatīvi un kvalitatīvi 

Nr.1 

Iesaistīšanās skolas, 

pilsētas kultūrvides 

veidošanā. 

a) Kvalitatīvi 

Audzēkņi motivēti gatavot koncertprogrammas, pedagogi 

veido atbilstošus tematiskos plānus paredzētajiem 

pasākumiem. 

 b)  kvantitatīvi 

Mūzikas skola organizē audzēkņu 6-8 koncertus 

plānotajiem ikgadējiem pasākumiem.  

Mākslas skolas audzēkņi veido ikmēneša (7-9) izstādes 

pilsētas bibliotēkas telpās un rīko plenērus . 

Audzēkņi un pedagogi regulāri iesaistās pilsētas rīkotajos 

pasākumos.  

Nr.2  

Atjaunot kolektīvās 

muzicēšanas 

tradīcijas pēc 

ilgstošā attālinātā 

mācību procesa. 

a) kvalitatīvi 

Skolas vārda popularizēšana, piedaloties dažādos 

konkursos, koncertos un festivālos. 

Audzēkņu profesionālā pilnveidošanās apgūstot jaunus 

instrumentus/muzicēšanas iemaņas. 

Audzēkņu motivācija pilnveidot savas muzikālās prasmes. 

 b) kvantitatīvi 

Dažādu ansambļu sastāvu izveidošana. 

Dalība konkursos, koncertos un festivālos. (Pūtēju 

ansamblim Kurzemes mūzikas skolu pūšaminstrumentu un 

sitaminstrumentu konkurss “Pūš’ pa deviņ”, Vokāli 

instrumentālajam ansamblim Vieglās un džeza mūzikas 

konkurss “Rojas ritmi”). 

Nr.3 

Vides 

labiekārtošana, 

mācību procesa 

nodrošinājums ar 

a) kvalitatīvi 

Papildināt mūzikas teorijas materiāltehnisko bāzi ar vēl 

vienu projektoru un skaļruņiem, tādējādi uzlabojot mācību 

procesa norisi abās teorijas klasēs. 



tehnoloģijām. 

 b) Kvantitatīvi 

Piesaistīt finansējumu mūzikas skolas ēkas jumta 

nomaiņai. 

Pakāpeniski uzsākt skolas iekšējo telpu kosmētisko 

remontu. 

 

 

3. Kritēriju izvērtējums  

 

3.1. Kritērija “Kompetences un sasniegumi” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības programmai un katram mācību 

priekšmetam ir izvirzīti izglītības kvalitātes 

mērķi un uzdevumi.  

Pedagogi ievēro mācību satura apguves mērķus, 

uzdevumus un tos īsteno.  

Mērķu un uzdevumu definēšana atbilst, lai pēc 

izglītības iestādes beigšanas būtu iespējams 

turpināt mācības profesionālās vidējās izglītības 

programmās. 

Izglītības programmas mērķu un uzdevumu 

definēšanai jāņem vērā izglītības līmeņu 

pēctecība un attiecīgās jomas profesionālās 

vidējās izglītības programmas zināšanu un 

prasmju prasības, iestājoties konkrētajās 

programmās (regulāri jāseko līdzi izmaiņām gan 

valstī pieņemto vadlīniju ieteikumiem, gan ar 

iestājeksāmenu prasībām profesionālās vidējās 

izglītības programmās). 

Izglītības programmas noslēgumā nepieciešams 

analizēt un vērtēt izglītojamo sasniegumus, 

attiecīgi secinot par nepieciešamajām izmaiņām 

mācību priekšmetu saturā un izglītības 

programmas noslēguma prasībās. 
Skola katru gadu apkopo un analizē informāciju 

par izglītojamo mācību rezultātu dinamiku.  

Pedagogi sniedz atbalstu izglītojamiem, kuriem 

nepieciešama palīdzība mācību un prasmju 

uzlabošanā. 

Par nepieciešamo atbalstu tiek nodrošināta 

atgriezeniskā saite no pedagoga gan audzēkņiem, 

gan viņu vecākiem. 

Izveidot sistēmu, ar kuras palīdzību tiktu noteikti 

un nodrošināti regulāri atbalsta veidi. 

Jāveido pieejami dati un to analīze par mācību 

dinamiku katram izglītojamam. 

Izglītības iestāde veicina un nodrošina iespējas 

izglītojamiem piedalīties konkursos, izstādēs, 

skatēs.  

Izglītojamie pēdējo 3 gadu laikā (20-59% un 

vairāk) piedalās vietējā, nacionālā un 

starptautiskā mēroga, konkursos, izstādēs 

pedagogi atbalsta individuālus izglītojamos 

pilnveidot savus talantus un gūt vēl augstākus 

sasniegumus nekā iepriekš un virza šos 

izglītojamos dalībai konkursos, izstādēs. 

Izglītības iestāde nodrošina visu izglītojamo 

dalību LNKC organizētā valsts konkursā (vismaz 

pirmajā kārtā). 

Izglītības iestādē jāizstrādā sistēma, kā atbalstīt 

individuālus izglītojamos pastāvīgi pilnveidot 

savus talantus un gūt vēl augstākus sasniegumus 

nekā iepriekš. 

Izglītojamo iesaistei un atbalstīšanai ilgtermiņā 

jāizstrādā process, kas paredz papildu 

nodarbības, u. tml., kas veicina izglītojamo 

motivāciju turpināt gūt augstus sasniegumus. 

Valsts konkursu norise jāintegrē mācību procesā. 

 

 

 



3.2. Kritērija “Vienlīdzība un iekļaušana” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 
Izglītības iestādē nav sastopama diskriminācija 

vai jebkāda cita veida neiecietība. 
Lai arī pašlaik problēmas netiek novērotas, 

vēlams iestādē īstenot mērķtiecīgu un sistēmisku 

darbību vienotas izpratnes veidošanai par 

vienlīdzības un iekļaujošas izglītības 

jautājumiem.  
Visiem izglītojamiem un skolas darbiniekiem ir 

vienlīdzīgas iespējas iesaistīties mācību procesos 

un lēmumu pieņemšanā. 

 

Izglītības iestāde nodrošina vienlīdzīgu un 

iekļaujošu mācību vidi, kas izglītojamiem veicina 

gūt labākus mācīšanās rezultātus un augstākus 

sasniegumus. 

 

Novērojama cieņpilna un taisnīga attieksme 

komunikācijā. 
 

 

3.3. Kritērija “Pieejamība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Tiek piedāvātas īstenojamas mācību 

programmas, kuras iespējams papildināt ar 

interesējošiem mācību priekšmetiem. 

Nepieciešams vairāk piedomāt par apmācību 

piedāvājuma pielāgošanu mainīgajām 

sabiedrības vajadzībām.  

Izglītības iestāde izvērtē un apzinās 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. 

Pārskatīt iespējamos attīstības variantus un 

programmu pārveidošanu atbilstoši reālajai 

situācijai. 

Pedagogi cenšas nodrošināt individuālu 

pieeju katra izglītojamā spējām un interesēm. 

Apzināt faktorus, kas ietekmē katra 

izglītojamā izglītības procesus. 

Skolas vadība un pedagogi aktīvi iesaistās 

katra konkrētā gadījuma risināšanā, veicot 

pārrunas gan ar izglītojamo, gan vecākiem. 

Vēlams piesaistīt resursus ilgtermiņa darbam 

ar audzēkņiem un vecākiem, skaidrojot par 

profesionālās izglītības iegūšanas nozīmi un 

tās pozitīvo ietekmi uz psiholoģisko attīstību. 

 

 

3.4. Kritērija “Drošība un labklājība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Visi audzēkņi ievēro iekšējās kārtības un 

drošības noteikumus. 

Mācību gadu iesākumā iepazīstināt 

audzēkņus un viņu vecākus ar skolas iekšējās 

kārtības noteikumiem, kā arī izvietot tos 

rakstveidā ikdienā redzamā vietā. 

Gan audzēkņi, gan vecāki uzskata skolu par 

drošu vidi, nav novēroti fiziskās drošības 

pārkāpumi. 

Pedagogiem turpināt novērot audzēkņu 

uzvedību skolā, attiecīgi reaģējot 

nepieciešamības gadījumā. 

Secināts, ka audzēkņi, pedagogi un vecāki 

izjūt skolu kā emocionāli drošu vidi. 

Vecāku sapulcēs pievērst uzmanību 

jautājumam par emocionālo drošību, aicināt 

audzēkņus atklāti izteikt savas sajūtas 

gadījumos, ja novērots emocionālās drošības 



pārkāpums. 

Lielākā daļa personāla un audzēkņi jūtas 

piederīgi šai skolai, ir savstarpēji pozitīva 

sadarbība starp pedagogiem, audzēkņiem un 

skolas vadību. 

Aktīvi iesaistīt skolas padomi dažādos ar 

skolas mikroklimatu saistītos jautājumos. 

Aicināt profesionālus un kompetentus 

lektorus, kas skaidrotu dažādus ar labizjūtu 

saistītus jautājumus audzēkņiem, vecākiem 

un pedagogiem. 

 

3.5. Kritērija “Infrastruktūra un resursi” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Pedagogu iesaiste, izsakot priekšlikumus 

nepieciešamo materiāltehnisko resursu 

iegādei, vadība iespēju robežās šos 

priekšlikumus realizē. 

Turpināt veidot projektus un veikt 

mērķtiecīgu budžeta plānojumu, nodrošinot 

nepieciešamo materiāltehnisko bāzi. 

Pietiekami pilnvērtīgs tehnoloģiju un digitālo 

risinājumu piedāvājums. 

Apmeklējot atbilstošus kursus un pieredzes 

apmaiņu ar citām skolām, apzināt jaunus 

digitālos mācību līdzekļus, kurus būtu 

iespējams izmantot , lai modernizētu mācību 

procesu. 

Visi pieejamie materiāltehniskie resursi tiek 

efektīvi izmantoti mācību procesā. 

Motivēt pedagogus apmeklēt attiecīgos 

profesionālās pilnveides kursus, lai pilnībā 

varētu izmantot pieejamās iespējas. 

Notiek darbs pie pakāpeniskas skolas 

labiekārtošanas. 

Turpināt sadarbību ar Talsu novada 

pašvaldību. 

 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2021./2022. mācību gadā 

 

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti.  

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projekts “Materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošana Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolā- daudzfunkcionālā printera 

iegāde”. 

Iegūts finansējums 900.00 EUR un noslēgts līgums. Projekta rezultātā iegūtais 

printeris veiksmīgi papildina mācību procesa mākslas nodaļā, ļaujot audzēkņiem 

apgūt mūsdienām aktuālas tehnoloģiju prasmes. 

4.2. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

 “Siltumtrases izbūve un iekšējo sistēmu projekts Valdemārpils Mūzikas skolā”. 

Projekta rezultātā mūzikas skola ir pievienota pilsētas siltumtīklam, skolā tiek 

nodrošināta vajadzīgā iekštelpu temperatūra, kas ļauj komfortabli strādāt un 

mācīties, kā arī ir labvēlīgāka vide mūzikas instrumentu uzglabāšanai. 

 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. (Izglītības programmu īstenošanai). 

5.2. (Izglītības programmu īstenošanai). 

 

 



 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

6.1. Prioritātes (bērncentrētas, domājot par izglītojamā personību). 

Izglītojamā veidošana par izglītotu, kulturālu personību, kas pēc izglītības iestādes 

absolvēšanas iekļautos sabiedrībā kā pilsētas/novada/valsts kultūrvides veidotājs. 

Savu spēju apzināšanās, atbildības sajūta, prasme veidot patstāvīgus spriedumus – 

uzdevumi izglītojamo personību veidošanai. 

Izglītojamo intereses veicināšana par kultūras norisēm savā pilsētā/novadā/valstī. 

 

6.2. 2-3 teikumi par galvenajiem secinājumiem pēc mācību gada izvērtēšanas. 

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar interesi iesaistās dažādos skolas un pilsētas 

rīkotajos pasākumos, kolektīvajā muzicēšanā veidojot labas un draudzīgas 

komunikācijas prasmes. 

Mūzikas skolas absolventi pēc skolas beigšanas turpina muzikālo darbību dažādos 

vispārizglītojošās skolas un pilsētas kolektīvos, savukārt, mākslas skolas absolventi 

ir ieinteresēti apmeklēt dažādas izstādes un muzejus. Tas liecina par veiksmīgu 

audzināšanas darbu, veidojot audzēkņus kā kultūras patērētājus un veidotājus. 

 

7. Citi sasniegumi 

 

7.1. Jebkādi citi sasniegumi, par kuriem vēlas informēt izglītības iestāde (galvenie 

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko). 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 

2021./2022. mācību gadu; 

Kopumā mācību gada laikā nav vērojama būtiska sekmju samazināšanās – gan 

skolas beigšanas, gan pārcelšanas eksāmenos audzēkņi pārsvarā uzrāda labus 

rezultātus. Tomēr attālinātā mācību procesa rezultātā vērojama zināma prasību 

samazināšanās. Pirmo reizi skolā notika Valsts mēroga diagnosticējošais darbs 

mūzikas teorijā pēdējo klašu audzēkņiem, kurā audzēkņi uzrādīja 62%-75% 

zināšanu līmeni. Ņemot vērā, ka grūtības pakāpe atbilda klātienes mācību 

procesam, neņemot vērā attālinātos mācību periodus, šādi rezultāti vērtējami 

kā veiksmīgi. 

7.2.2. par sasniegumiem valsts pārbaudes darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

Tā kā pēdējos gados tika atcelti vairāki Valsts konkursi, par audzēkņu 

sniegumiem, galvenokārt, var spriest pēc izliktajiem vērtējumiem gala 

pārbaudījumos. Pēc tiem var secināt, ka nav novērojama īpašu sekmju 

pasliktināšanās vai uzlabošanās. 

7.3. Izglītības iestādes galvenie secinājumi par izglītojamo sniegumu ikdienas mācībās. 

Jūtama būtiska atšķirība, salīdzinot audzēkņu ieinteresētību un atsaucību klātienes un 

attālinātā mācību procesa laikā. Lai arī attālinātajā periodā audzēkņi apmeklēja 

tiešsaistes stundas un izpildīja pedagogu prasības, tomēr, pārejot uz klātienes 

nodarbībām, bija novērojama daudz lielāka audzēkņu atdeve, iesaistoties mācību 

procesā. Tādēļ arī mācību gada beigās bija iespējams jau organizēt koncertus, atsākt 

darbību kolektīvajās muzicēšanā, radīt audzēkņiem spēlēt/gleznot prieku. 
 

 

 


