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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 

 

Arfas spēle 20V212021  P-16903 13.06.2018 4 4 

Klavierspēle  20V212011  P 929 03.01.2019 73 70 

Akordeona spēle 20V212011  P 930 03.01.2019 5 4 

Vijoles spēle 20V212021  P 931 03.01.2019 49 44 

Čella spēle 20V212021  P 932 03.01.2019 18 15 

Kokles spēle 20V212021  P 933 03.01.2019 9 8 

Ģitāras spēle 20V212021  P 934 03.01.2019 17 15 

Flautas spēle 20V212031  P 935 03.01.2019 28 27 

Klarnetes spēle 20V212031  P 936 03.01.2019 9 9 

Saksofona spēle 20V212031  P 937 03.01.2019 20 17 

Mežraga spēle 20V212031  P 938 03.01.2019 4 3 



Obojas spēle 20V212031  P 939 03.01.2019 3 3 

Trompetes spēle 20V212031  P 940 03.01.2019 9 9 

Trombona spēle 20V212031  P 941 03.01.2019 2 2 

Tubas spēle  20V212031  P 942 03.01.2019 2 2 

Eifonija spēle 20V212031  P 943 03.01.2019 1 1 

Sitaminstrumentu 

spēle 

20V212041  P 944 03.01.2019 21 21 

Kora klase 20V212061  P 945 03.01.2019 61 57 

Kontrabasa spēle 20v212021  P 2527 03.01.2019 5 5 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

20V21100  P 6639 06.09.2012 69 60 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

20V211001  P 17009 04.07.2018 217 198 

 

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); 

-Skola nav veikusi uzskaiti par audzēkņu dzīves vietas maiņu.  

1.2.2. vēlme mainīt izglītības iestādi (cik daudzi izglītojamie izglītības iestādē 

2021./2022. mācību gada laikā, galvenie iestādes maiņas iemesli); 

-Sakarā ar dzīves vietas maiņu, mācības skola ir uzsākuši divi audzēkņi 

no citām Profesionālaš ievirzes skolām.  

1.2.3. cits iemesls; 

-Daži audzēkņi pārtraukuši mācības, mācību slodzes palielināšanās kā 

arī pandēmijas dēļ.  

Varam secināt, ka skolā mācības ir pārtraukuši 52 izglītojamie. Mācību pārtraukšanas 

galvenie iemesli ir dzīves vietas maiņa, mācību slodzes palielināšanās, pandēmija. 

 

 



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.) 

1 Sitaminstrumentu spēle 

pedagogu trūkums 

2.  Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

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

0 0 

 

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi un prioritātes 

 

2.1. Izglītības iestādes misija – piedāvāt kvalitatīvu kultūrizglītību, rūpēties par valstiskas 

nozīmes kultūras vērtību saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. 

2.2. Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – radīt apstākļus un palīdzēt izglītojamajam 

kļūt par aktīvu Latvijas un pasaules kultūras piedāvājumu veidotāju un patērētāju. 

Veicināt un atbalstīt absolventus turpināt izglītoties kultūrizglītības jomā. 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – mikroklimats, izglītojamo drošība, 

izglītības kvalitāte. 

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 

Digitālo prasmju 

pilnveide skolas 

pedagoģiskajam 

personālam 

a) Skola organizēja digitālo 

prasmju pilnveides kursus 

pedagogiem. 

 

 

Sasniegts  

b) No kopējā pedagogu skaita 

kursi bija nepieciešami 50% 

pedagogu. Tos apmeklēja 50% no 

to pedagogu skaita, kuriem tie bija 

nepieciešami. Daļa pedagogu 

nevarēja salāgot kursu norisi ar 

savu darba laiku. 

 

Daļēji sasniegts 



 

Nr.2 

Skolas koncertu 

publiska 

straumēšana 

a) Ņemot vērā covid-19 apstākļus, 

daudzi skolas koncerti tika 

straumēti youtube platformā. 

 

 

Sasniegts 

b) 4 koncerti tika straumēti 

youtube platformā 

 

 

Sasniegts 

Nr.3 

Jaunas tradīcijas - 

Mākslas konkursa 

realizēšana 

a) Skola organizēja jauno 

mākslinieku konkursu “Ar 

Purvīša acīm” Latvijas mērogā. 

 

 

Sasniegts 

b) Konkursā piedalījās 43 

Mākslas skolas no visas Latvijas. 

 

Sasniegts 

Nr.4 

Skolas logotipa 

atpazīstamības 

veicināšana 

sabiedrībā 

 

 

 

 

a) Jaunā logo iekļaušana 

prezentmateriālu izveidē ar mērķi 

popularizēt vienoto skolas logo. 

Papildus logo tiek izvietots arī 

veidlapās, kā arī koncertu, izstāžu 

un citu OMMS pasākumu afišās. 

Skolas logo tiek izmantots arī citu 

iestāžu pasākumu afišās, kurās 

piedalās OMMS. 

 

 

Sasniegts 

b) pastāvīgo ekspozīciju nomaiņa 

uz jauno skolas logo 

 

Daļēji sasniegts 

Nr.5 

Mācību telpu 

renovācijas darbi 

 

 

 

 

a) Skola renovējusi un atjaunojusi 

mācību telpas un veikusi 

nepieciešamos uzlabojumus skolu 

ēkās. 

 

Sasniegts 

b) Tika izremontētas četras 

mācību telpas mūzikas jomas ēkā. 

Mākslas jomas ēkas kāpnēm tika 

veikts kosmētiskais remonts. Lai 

nodrošinātu vispārējā 

apgaismojuma energoefektivitāti 

mākslas jomas ēkā, tika 

nomainītas spuldzes. 

Sasniegts 



Nr.6 

Ieviesta ikdienas 

darbā Google 

Workspace for 

education platforma 

a) Ikdienas darbā pedagogi 

daudzpusīgi izmanto Google 

Workspace for education 

platformu. 

 

Sasniegts 

b) 50 % pedagogu regulāri lieto 

Google Workspace for education 

platformu. 

 

 

Daļēji sasniegts 

Nr.7 

Mācību metodikas 

digitalizēšana 

a) Izveidota, mākslas jomā, 

digātālā mācību metodiskā 

materiāla bibliotēka gan par 

audzēkņu kursiem, gan mācību 

priekšmetiem. 

Daļēji sasniegts 

b) Metodiskā materiāla bibliotēka 

regulāri tiek papildināta. 

 

Daļēji sasniegts 

 

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 Realizēt 

starptautisku 

projektu, kurā 

iesaistīti ārvalstu 

profesionālie 

mākslinieki skolas 

audzēkņiem 

a) Tiek aicināti profesionāli 

ārvalstu mūziķi un sadarbojoties 

ar skolas Mūzikas jomas 

audzēkņiem, tiek sniegti koncerti. 

 

b) Mācību gada laikā tiek plānoti 

divi koncerti. 

 

Nr.2 Izstrādāt 

koncepciju un 

nolikumu mūzikas 

konkursam Ogres 

Mūzikas un mākslas 

skolā 

a) Sadarbojoties ar mūzikas jomas 

metodisko komisiju vadītājiem, 

izvērtēt skolas stiprās puses, 

koncertzāles piemērotību, 

atsevišķām instrumentu grupām, 

tam piemērojot konkursa 

nolikumu.  

 

b) Mācību gada laikā tiek plānota 

viena vai divu konkursu 

realizācija. 

 

 



3. Kritēriju izvērtējums  

 

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

vajadzības 

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Materiāli tehniskā bāze, profesionāls 

pedagoģiskais sastāvs. 

Ieviest programmu Mūzikas jomā 

Pūšaminstrumntu spēle - Fagota spēle. 

Realizēt 30V programmu gan mūzikā gan 

mākslā. 

Izglītojamajiem individuālajās konsultācijās 

ir iespēja uzlabot savus mācību sasniegumus. 

 

Izglītojamo dalība konkursos, skatēs. Veicināt iegūt augstus sasniegumus Valsts 

konkursos. 

Materiāli tehniskā bāze, profesionāls 

pedagoģiskais sastāvs. 

Ieviest programmu Mūzikas jomā 

Pūšaminstrumntu spēle - Fagota spēle. 

Realizēt 30V programmu gan mūzikā gan 

mākslā. 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Audzēkņi komfortabli iekļaujas mācību vidē. 

Audzēkņiem ir iespēja uzlabot savus mācību 

sasniegumus grupu nodarbībās (izņemot 

kolektīvās muzicēšanas stundas) ne tikai 

stundu laikos, bet arī papildu konsultācijās 

Profesionālu, pasaulē ievērojamu mūziķu un 

mākslinieku pieaicināšana, dalīšanās- 

iedvesmojot pedagogus un audzēkņus. Veidot 

augstas klases koncertus un izstādes. 

Sadarbties ar Latvijas Mūzikas un Mākslas 

akadēmijām, lai koncerti, izstādes tiek 

veidotas, organizētas biežāk. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolā mācās audzēkņi ne tikai no Ogres 

novada, bet arī no tuvākajām apdzīvotajām 

vietām - Rīgas, Jēkabpils, Ropažiem, 

Salaspils un Aizkraukles, kas liecina, ka 

audzēkņus un vecākus apmierina mācību 

process Ogres Mūzikas un mākslas skolā un 

Skolā mācās audzēkņi ne tikai no Ogres 

novada, bet arī no tuvākajām apdzīvotajām 

vietām - Rīgas, Jēkabpils, Ropažiem, 

Salaspils un Aizkraukles, kas liecina, ka 

audzēkņus un vecākus apmierina mācību 

process Ogres Mūzikas un mākslas skolā un 



sabiedriskā transporta infrastruktūras 

nodrošinājums. 

Skolas fiziskā vide ir atbilstoša kvalitatīva 

mācību procesa īstenošanai. Neskatoties uz 

2021./2022. mācību gada sarežģījumiem, 

sakarā ar Covid-19 pandēmiju, mācību 

process tika pilnvērtīgi nodrošināts. Notika 

gan klātienes, gan virtuālās izstādes, gan 

koncerti straumēti tiešsaistē. 

Sakarā ar kara darbību Ukrainā, esam raduši 

iespēju ukraiņu bērniem apmeklēt nodarbības 

gan mākslā, gan mūzikā. 

 

sabiedriskā transporta infrastruktūras 

nodrošinājums. 

Skolas fiziskā vide ir atbilstoša kvalitatīva 

mācību procesa īstenošanai. Neskatoties uz 

2021./2022. mācību gada sarežģījumiem, 

sakarā ar Covid-19 pandēmiju, mācību 

process tika pilnvērtīgi nodrošināts. Notika 

gan klātienes, gan virtuālās izstādes, gan 

koncerti straumēti tiešsaistē. 

Sakarā ar kara darbību Ukrainā, esam raduši 

iespēju ukraiņu bērniem apmeklēt nodarbības 

gan mākslā, gan mūzikā. 

 

Iespēja doties uz sarunām ar direktoru, kurš 

vajadzības gadījumā palīdz audzēkni motivēt 

turpmākajā darbībā (individuāla pieeja). 

 

 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Audzēkņi regulāri tiek iepazīstināti ar skolas 

iekšējiem kārtības noteikumiem. Klasēs 

redzamā vietā iezvietoti telpas lietošanas, 

uzvedības noteikumi. 

 

Katrā skolas ēkā ir dežurants, kurš kontrolē 

apmeklētāju plūsmu. Tāpat skolās ir 

uzstādītas video novērošanas kameras. Tiek 

veiktas ugunsdrošības pārbaudes. 

Gan audzēkņu, gan vecāku anketēšanas 

rezultāti liecina, ka izglītojamie skolā jūtas 

droši. 

Plānots uzstādīt vienu video novērošanas 

kameru pie Mākslas jomas ēkas sētas durvīm 

un divas kameras Mūzikas jomas ēkas pirmajā 

stāvā. 

Plānots ieviest elektroniskās drošības kartes 

gan izglītojamajiem, gan darbiniekiem. 

Pedagogi ir apguvuši profesionālās 

pilnveides kursus bērnu tiesību aizsardzībā.  

 

Skolās ir atvērtas bibliotēkas un atpūtas 

telpas audzēkņiem, pedagogiem. Kā arī 

atpūtas telpas ir nodrošinātas ar galdiem 

krēsliem, kur audzēkņi var pildīt mājas 

darbus. Mūzikas jomas ēkā ir kafejnīca ar 

īpašu piedāvājumu gan audzēkņiem, gan 

Nākotnē skola var rīkot vairāk izbraukuma 

mācību ekskursijas.  



pedagogiem. Skola nodrošina audzēkņus ar 

brīvi pieejamu dzeramo ūdeni. 

 

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

 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Nopirkts Petrof firmas pianīns. Visi 

nepieciešamie materiāltehniskie resursi 

mācību procesam tiek nodrošināti skolai 

pieejamā budžeta ietvaros. 

Divas mūzikas jomas ēkas grupu nodarbību 

telpas tika aprīkotas ar interaktīvajām 

tāfelēm. 

Plānots iegādāties pedāļu arfu un tubu, kā arī 

pamazām nomainīt klavieres, kas ir sliktā 

tehniskā stāvoklī. 

Lai katrs pedagogs tiktu nodrošināts ar 

datoru skola ir iegādājusies desmit datorus. 

Skolās kopā ir 81 dators.  Mācību procesa 

nodrošināšanai datorgrafikas stundās ir 

iegādātas desmit Adobe licencētas 

programmas.  Skolās kopā ir 4 projektoti, 5 

interaktīvās tāfeles, 7 multifunkcionālas 

kopēšanas iekārtas, 11 kopēšanas iekārtas. 

Skola regulāri uztur materiāltehnisko bāzi 

darba kartībā. Tiek nodrošināts IT speciālists, 

klavieru skaņotājs, tehnisko iekārtu 

operators, izstāžu iekārtotājs kā arī pasākuma 

organizators. 

 

Skolu apkārtējā teritorija ir labiekārtota gan ar 

atpūtas soliņiem, gan ar muzikālo soliņu pie 

mūsikas jomas ēkas. Telpu, palīgtelpu 

atbilstība ir pielāgota arī bērniem ar kustību 

traucējumiem. Tāpat audzināšanas nolūkiem 

abu skolu vestibilos ir izvietoti stendi ar 

Latvijas valsts prezidentu, himnu un apraksts 

par skolas dibināšanas vēsturi.  

Tika izremontētas četras mācību telpas 

mūzikas jomas ēkā. Mākslas jomas ēkas 

kāpnēm tika veikts kosmētiskais remonts. Lai 

nodrošinātu vispārējā apgaismojuma 

energoefektivitāti mākslas jomas ēkā, tika 

nomainītas spuldzes. 

Mūzikas jomas ēkā plānots pakāpeniski 

atjaunot 18 mācību telpas, kā arī 1. un 2. stāva 

vestibilus.  

Plānots izremontēt pagrabstāva telpas un 

pielāgot tās mācību procesa nodrošināšanai. 

Plānots kosmētiskais remonts izstāžu zālē. 

 

 



 

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

 

4.1. Projekta īsa anotācija un rezultāti. 

Ar VKKF atbalstu ir iegādātas Latviešu komponistu oriģināldarbu notis Ogres 

Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestrim “Melodija”, kā arī pasūtīts jaundarbs, 

kas vēl gaida savu pirmatskaņojumu. Iegādātās notis tiek lietotas gatavojoties 

XXVII Vispārējiem Latviešu dziesmu un deju svētkiem. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

 

5.1. Sadarbība ar Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu. Tiek organizēti dažādi kursi 

un pieredzes apmaiņas. Regulāra sadarbība ir ar NMV Rīgas doma kora skolu, Emīla 

Dārziņa mūzikas vidusskolu, kuru audzēkņi vismaz reizi gadā viesojas Ogres 

Mūzikas un mākslas skolā. 2022. gada 4. martā skolā koncertēja JVLMA 

simfoniskais orķestris un augstskolas rektors Guntars Prānis. Koncerta laikā mūsu 

skolas audzēkņiem bija iespēja muzicēt JVLMA simfoniskā orķestra sastāvā. 

5.2. Mākslas jomas izstāžu zālē, sadarbībā ar Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu tiek 

uzstādīta audzēkņu noslēguma darbu izstāde. 

5.3. Izveidotas audzēkņu izstādes Ogres novada Kultūras centrā, Ķeguma tautas namā un 

Ogres novada pašvaldības ēkā kā arī Ogres novada bibliotēkā. 

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

 

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

Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzināšanas darba prioritātes ir bērncentrētas. 

Skolas virsuzdevums ir domāt par izglītojamā personību, palīdzot iegūt un izprast 

zināšanas par kultūrvēsturiskajām vērtībām mūzikā un mākslā. Skola caur dažādiem 

koncertiem, izstādēm un mūzikas / mākslas teorētiskajiem priekšmetiem palīdz 

bērniem iepazīties ar konkrētā mēneša aktualitātēm, kas atspoguļots sekojošā tabulā:  

 

          Mēnesis          Tēma               Darba formas 

Septembris - Veselība 

- Organizētība, 

uzcītība 

- Pozitīvisms 

- Pārrunas ar audzēkņiem 

par labas veselības 

uzturēšanu, personīgās 

higiēnas ievērošanu un 

atbildīgu rīcību Covid-19 

apstākļos. 

- Audzēkņu iepazīstināšana 

ar Skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem, vecāku 

sapulces par mācību un 

audzināšanas jautājumiem. 

- Izstādes atklāšanas 

pasākums mācību gadu 

uzsākot. 

Oktobris - Drošība 

- Pieklājība 

Pārrunas ar audzēkņiem: 



- Draudzība - par drošību mācību 

ekskursiju un koncertu 

apmeklējumu laikā; 

- par uzvedības noteikumu 

ievērošanu sabiedriskās 

vietās; 

- par pozitīvas saskarsmes 

veidošanu. 

Novembris - Patriotisms 

 

- Pārrunas ar audzēkņiem 

par Valsts vēsturi. 

- Koncerti, izstādes un 

pasākumi. 

- Iesaistīšanās pilsētas 

organizētajos Valsts svētku 

pasākumos. 

Decembris - Labdarība 

- Izpalīdzība, iejūtība 

- Labdarības koncertu un 

pasākumu organizēšana. 

- Radošo darbu veidošana 

labdarības pasākumiem. 

Janvāris - Darba kultūra 

- Dabas resursu 

saglabāšana 

Pārrunas ar audzēkņiem: 

- par darba kultūras 

ievērošanu (cieņa pret 

citiem, sakārtota darba vide, 

koncertapģērbs u.tml.); 

- par ierobežotu dabas 

resursu saudzēšanu un 

apkārtējās vides 

saglabāšanu. 

Februāris - Motivācija, 

koncentrēšanās un 

izturība 

- Karjeras izvēle 

 

- Pārrunas vecāku sapulcē 

ar topošajiem absolventiem 

un viņu vecākiem par 

motivāciju gatavoties 

noslēguma 

pārbaudījumiem. 

- Absolventu pieredzes un 

iedvesmas stāsti karjeras 

izvēlē. 

Marts - Dabas atmoda, 

vērošana 

 

- Sarunas par dabu, dabas 

procesiem pavasarī, 

saudzīgu izturēšanos pret 

dzīvo dabu, došanos dabā. 

Aprīlis - Vides sakopšana 

 

- Audzēkņu iesaistīšana 

vides un telpu sakopšanas 

aktivitātes. 

Maijs - Gandarījums par 

padarītu darbu 

- Ģimene 

- Pārrunas ar audzēkņiem 

par mācību gada noslēguma 

jautājumiem. 



- Ģimenes un Mātes dienas 

pasākumi. 

 

 

6.2. Ņemot vērā, ka 2021./22. mācību gads bija Covid-19 pandēmijas laikā, uzskatām, ka 

mācību gads ir bijis ļoti veiksmīgs. Audzēkņi uzrādījuši augstus sasniegumus gan 

ikdienas darbā, gan arī noslēguma pārbaudījumos, gan arī valsts un starptautiska 

mēroga konkursos. 

 

7. Citi sasniegumi 

. 

 

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

secinājumi par izglītības iestādei svarīgo, specifisko): 

7.1.3. Virtuālo izstāžu un koncertu veidošana; 

7.1.4. Piedalīšanās Latvijas un starptautiska mēroga konkursos. 

 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem: 

7.2.1. Pēc izglītojamo snieguma izvērtējuma valsts pārbaudes darbos par 

2021./2022. mācību gadu: 

Sekmīgi nokārtoti noslēguma pārbaudījumi mūzikā un mākslā. 

 

7.3. Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem un attālinātajām mācībām, 

lielākā daļa izglītojamo apguva un izpildīja izglītības programmās paredzēto mācību 

saturu.  
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