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1.Ziņas par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolu
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola ir valsts akreditēta, Valkas pilsētas pašvaldības
dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas izglītības programmu
īstenošanai. Skola dibināta 1946.gada 1.janvārī.
Skolas vadības darba organizācijas principi balstās uz Izglītības likumā,
Profesionālās izglītības likumā, citos normatīvos aktos un skolas Nolikumā paredzētajā
kārtībā. Iestādes darbu reglamentē
 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas Nolikums, apstiprināts Valkas novada domes
31.07.2014.sēdē, (protokols Nr.11 § 2.)
 J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas Darba kārtības noteikumi, kas ir saskaņā ar
pastāvošo likumdošanu un normatīviem dokumentiem, akceptēti darbinieku
kopsapulcē un apstiprināti darbinieku un administrācijas Koplīgumā;
 Darbinieku darba līgums un amatu apraksts, kas ietver instruktāžu par veicamo
pienākumu izpildes kārtību
 Iestādes darbinieku un skolēnu drošību, savstarpējo komunikāciju u.c. nosaka iestādes
Iekšējās kārtības noteikumi un citi atsevišķi dokumenti.
Skolas pilns nosaukums, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi: J.Cimzes Valkas
Mūzikas skola, Semināra iela 25, Valka, LV - 4701, telefons 647 07001,
64707002,64707003,64707004 mob. 29356739, e-pasts: muzikas.skola@valka.lv
Programmas īstenošanas vietas : J.Cimzes Valkas Mūzikas skola.
1.1.

Izglītības programmas

LNKC saskaņojis un Izglītības kvalitātes valsts dienests apstiprinājis spēkā no
31.10.2018. gada uz nenoteiktu laiku šādas Profesionālās ievirzes izglītības
programmas:
Klavierspēle, akordeona spēle, vijoles spēle, kokles spēle, flautas spēle, saksofona
spēle, klarnetes spēle, sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Skola īsteno sekojošas akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle – 20V 212 011, akreditācijas termiņš
21.04.2015. – 20.04.2021.
Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle – 20V 212 011, akreditācijas termiņš
21.04.2015. – 20.04.2021.
Stīgu instrumentu spēle - Vijoļspēle – 20V 212 021, akreditācijas termiņš 21.04.2015. –
20.04.2021.
Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle – 20V 212 021, akreditācijas termiņš
21.04.2015. – 20.04.2021.
Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle – 20V 212 031, akreditācijas termiņš
21.04.2015. – 20.04.2021.
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Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle – 20V 212 031, akreditācijas termiņš
21.04.2015. – 20.04.2021.
Pūšaminstrumentu spēle - Saksofona spēle – 20V 212 031, akreditācijas termiņš
21.04.2015. – 20.04.2021.
Sitaminstrumentu spēle - 20V 212 041, akreditācijas termiņš 21.04.2015. – 20.04.2021.
Vokālā mūzika – Kora klase – 20V 212 061, akreditācijas termiņš 21.04.2015. –
20.04.2021.
1.2.
Audzēkņu skaits izglītības programmās
Taustiņinstrumentu spēle
Klavierspēle
Akordeona spēle
Stīgu instrumentu spēle
Vijoļspēle
Kokles spēle
Pūšaminstrumentu spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Saksofona spēle
Sitaminstrumentu spēle
Sitaminstrumentu spēle
Vokālā mūzika
Kora klase
Kopā:

1.3.

33
4
13
7
16
1
4
2
25
105

Ziņas par skolas beidzējiem
Absolventu
skaits
7

Turpina
mācības
-

2016.g.
2017.g.

12
11

1
1

Vijole
Vokālā mūzika

E.Dārziņa MVS
A.Kalniņa Cēsu MVS

2018.g.

4

2

Diriģēšana
Vijole

A.Kalniņa Cēsu MVS
Tartu MVS

2019.g.

5

-

1.4.

Specialitāte

Iestājušies mūzikas mācību
iestādēs

Izlaiduma
gads
2015.g.

Skolas budžeta nodrošinājums

Skolas budžetu veido valsts dotācija, pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi, vecāku
līdzfinansējums(Valkas novada domes sēdes lēmums, apstiprināts 30.06.2016. protokols
Nr.8; §13.), kā arī projektu piešķirtie finanšu līdzekļi.
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1.5. Skolas ārpusstundu aktivitātes
J.Cimzes Valkas mūzikas skolai jau daudzus gadus pieder izveidojušās tradīcijas,
kur aicināti piedalīties audzēkņi no Latvijas un arī no kaimiņu valstu (Igaunijas, Lietuvas)
mūzikas skolām:
* Cimzes dienas – tiek organizētas katru gadu. Cimzes dienas kā tradīcija ilgst
vienu nedēļu pēc Lieldienām 40.Cimzes dienas sākās 2019.gada 21.martā un
ieplānoti šādi pasākumi:
21.martā – Cimzes dienu ieskaņu Koncerts piedalās JVLMA studenti
27. martā – Vidzemes mūzikas skolu skolotāju seminārs „Pedagogsaudzēknis, motivācija-komunikācija” lektors pianists- Artūrs Cingujevs.
27. martā - meistarklases klavierspēlē , vada A.Cingujevs
28.martā – J. Cimzes Starptautiskais instrumentālo kvartetu festivāls
.
2. Izglītības programmas īstenošanas organizēšana
Saskaņā ar Valsts kultūrizglītības centra paraugprogrammu ir izstrādātas un
apstiprinātas mācību priekšmetu programmas. Tās tiek īstenotas saskaņā ar Skolas
nolikumu. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, programmās pakāpeniski tiek veiktas
izmaiņas.
Skola strādā pēc pedagoģiskās padomes sēdēs apstiprinātiem mācību plāniem.
Individuālos un grupu nodarbību plānus apstiprina skolas direktora vietnieks mācību un
audzināšanas darbā. Mūzikas priekšmetos - mūzikas mācība, solfedžo un mūzikas
literatūrā ir izstrādāti tematiskie plāni.
Skolā iekārtotas divas mācību telpas, kur skolas audzēkņiem ir iespēja gatavoties
nodarbībām, pavadīt brīvo laiku.
3.Teorētisko un praktisko mācību materiāltehniskais nodrošinājums.
Teorētisko un praktisko mācību materiāltehniskais nodrošinājums atbilst
profesionālās izglītības programmu nodrošināšanas prasībām. Katrā klasē ir klavieres,
klavierspēles apmācības klasēs un skolas zālē ir divas klavieres. Visās klasēs ir
nepieciešamās mēbeles, pultis, kāju paliktņi, krēslu paaugstinājumi, ziņojumu stendi,
metronomi. Katru gadu pēc vajadzībām un iespēju robežās skolas materiālā bāze tiek
paplašināta un atjaunota (saksofona mēlītes, vijoļu stīgas, elpas trenažieri u.c).
Skola nodrošināta ar bezvadu internetu, kā arī internets pieejams 4 stacionārajiem
datoriem: direktorei, direktores vietniecei mācību darbā, skolotāju darba telpā, skolotāju
istabā, mācību klasē. Teorētisko mācību telpās tiek izmantotas viedierīces un bezvadu
internets.
Veikti nelieli remontdarbi skolā:
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4. Teorētisko un praktisko mācību un prakses metodiskais nodrošinājums.
Mācību gada laikā skolā iegādātas jaunas mācību grāmatas, nošu materiāli (kora
klasei, klavieru, vijoles, kokles, spēles apgūšanai). Skolā pieejama nošu krātuve.
Materiālus iespējams izmantot gan audzēkņiem, gan skolotājiem.
5.Metodiskā darba organizēšana
Skolā metodiskais darbs tiek plānots atbilstoši metodiskās komisijas
reglamentam. Metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar darba plānu. Ir sanāksmju
protokoli, atskaites. Ir plānota pedagogu profesionālā tālākizglītība. Skolā darbojās:
 taustiņinstrumentu metodiskā komisija,
 stīgu instrumentu metodiskā komisija,
 pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu metodiskā komisija,
 mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskā komisija,
 kora klases metodiskā komisija.
Metodiskais darbs tiek organizēts sistemātiski. Katra metodiskā komisija izstrādā
darbības plānu 1. un 2. semestrim. Mācību gada laikā notiek komisiju sēdes, kurās tiek
risināti aktuāli metodiskā darba jautājumi, izvērtēti audzēkņu mācību sasniegumi,
izskatīti un akceptēti pedagogu izstrādātie kalendārie tematiskie un individuālie plāni.
Tiek plānota audzēkņu mācību pārbaudījumu norise un citi ārpusskolas pasākumi.
Pedagogi regulāri piedalās KRIIC un citu kultūrizglītības iestāžu rīkotajos kvalifikācijas
celšanas un profesionālās pilnveides pasākumos.
2018./2019.m.g. skolas audzēkņi piedalījušies meistarklasēs:
17.10.2018.kokles spēles meistarklases J. Cimzes Valkas MS vada Cēsu MVS pedagogs
Ilze Žvarte
7.11.2018. flautas spēles meistarklases J. Cimzes Valkas MS vada flautiste Dita
Krenberga
7.11.2018. saksofona spēles meistarklases J. Cimzes Valkas MS vada saksofonists Aigars
Raumanis
7.11.2018. klavierspēles meistarklases J. Cimzes Valkas MS vada Em. Dārziņa MS
pedagogs Ilze Treija
27.03.2019. klavierspēles meistarklases J. Cimzes Valkas MS vada pianists,
pedagogs,lektors Artūrs Cingujevs
01.04.2019. saksofona spēles meistarklases Alūksnes MS vada Rīgas saksofonu kvarteta
mūziķi
24.04.2019. flautas spēles meistarklases J. Cimzes Valkas MS pasniedz akustiskā
kvarteta Spring roll ( Francija)flautiste Sylvaine Helary
7

6.Mācību metožu daudzveidība un atbilstība mācību priekšmeta saturam.
Pedagogi darbā ar audzēkņiem izmanto daudzveidīgas, katram audzēknim
piemērotas mācību metodes. Strādājot ar audzēkni, tiek ņemta vērā viņa individuālā
attīstība, spējas, vecumposma psiholoģiskās un fizioloģiskās īpatnības.
Izmantojot interneta iespējas, iespējams katram audzēknim atrast piemērotu
repertuāru un metodisko literatūru. Šādā veidā pedagogi izmanto materiālus, lai dažādotu
mācību procesu un paaugstinātu audzēkņu izpildījuma meistarību. Interneta iespējas
mācību procesa pilnveidošanā daudz izmanto pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
spēles pedagogi.
7.Audzēkņu mācību sasniegumu analīze.
Audzēkņu sasniegumu vērtēšana tiek organizēta atbilstoši plānam un mācību
priekšmetu programmās noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Atzīmes (balles) tiek
atspoguļotas mācību dokumentācijā – dienasgrāmatās, klases žurnālos, liecībās un
sekmju kopsavilkumu žurnālā, kā arī ierakstītas audzēkņu personīgajās lietās. Nodaļu
metodisko komisiju sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti katra audzēkņa
sasniegumi mācību procesā un konkursos. Pamatojoties uz iepriekš gūto pieredzi, tiek
plānoti uzdevumi turpmākam darbam.
Audzēkņiem tiek dota iespēja parādīt sevi uzstājoties koncertos, piedaloties
konkursos, prezentācijas pasākumos. Lai mācību gada laikā ikviens skolēns varētu iziet
publikas priekšā, skola sadarbībā ar pilsētas iestādēm veido īsas koncertprogrammas
atbilstoši katras konkrētās iestādes vajadzībām un situācijas. Tādējādi tiek dota iespēja
kaut reizi mācību gadā uzstāties ikvienam skolas audzēknim. Tradicionāli ir klašu
koncerti, kas parasti tiek apvienoti ar vecāku sapulcēm individualizētā gaisotnē.
No 2019. gada esam ieviesuši katra skolēna individuālo mācību sasniegumu attīstības
dinamikas grafisko atainojumu. Šis atainojuma cikls ilgs visus skolēna mācību gadus un
vizuāli atspoguļos ikviena skolēna attīstības dinamiku no skolā iestāšanās līdz tās
beigšanas brīdim.

8

7.1. Sekmju kopsavilkuma analīze par 2018./2019.mācību gadu

Tabulā atspoguļots Skolēnu skaits / aprēķins %
Mācību priekšmets
(audzēkņu skaits)

Klase

9 – 10 balles
Augsts
līmenis
Skaits

1. – 4.kl.
8-gad.
programma

5. – 9.kl.
8-gad.
programma

1. – 3.kl.
6-gad.
Programma

4. – 6.kl.
6-gad.
programma

Instrum.spēle/kora klase (46)
Solfedžo/mūzikas mācība
(46)
Mūzikas literatūra
Vispārējās klavieres (19)
Kolektīvā muzicēšana (19)
Instrum.spēle/kora klase (20)
Solfedžo (20)
Mūzikas literatūra (20)
Vispārējās klavieres (12)
Kolektīvā muzicēšana (20)
Instrumenta spēle (21)
Solfedžo/mūzikas mācība
(21)
Mūzikas literatūra
Vispārējās klavieres (10)
Kolektīvā muzicēšana (21)
Instrumenta spēle (11)
Solfedžo (11)
Mūzikas literatūra (11)
Vispārējās klavieres (10)
Kolektīvā muzicēšana (11)

%

1
1

5
5

3

15

6

30

6 – 8 balles
Optimāls
līmenis

4 – 5 balles
Pietiekams
līmenis

Skaits
%
31/13 96
40
87

Skaits
%
2
4
6
13

18
18
15
13
15
12
14
18
15

95
95
75
65
75
100
70
86
71

1

5

4
7
2

20
35
10

3
6

14
29

9
21
10
9
10
9
11

90
100
91
82
91
90
100

1

10

1
2
1
1

9
18
9
10

7.2. Audzēkņu nozīmīgākie sasniegumi konkursos un aktivitātes 2018./2019.m.g.




Valsts konkurss pūšaminstrumentu flautas spēlē - II kārta Cēsīs (Pateicība
Raimondam Stankam un 3.vieta Elzai Zauskai) , ped.Vivita Ose
Valsts konkurss pūšaminstrumentu spēlē saksofona spēlē - II kārta Cēsīs (3. vieta
Edvardam Zariņam)–, ped.Raimonds Reinholds
Valsts konkurss sitaminstrumentu spēlē – II kārta Cēsīs ( Pateicība Nikam
Namniekam), ped. Vigo Račevskis
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1 – 3 ball
Nepietiek.
līmenis
Skaits

%

 17. Jauno pianistu Etīžu konkurss Saldū (Elvira Umanets 2 vieta), ped. Nadežda
Taņicina
 Viktorīna mūzikas literatūrā „Alfrēdam Kalniņam-140” –Smiltenes MS
( Pateicība par piedalīšanos)- ped. N. Taņicina, I. Lečmane
 Solo dziedāšanas konkurss „Vidzemes cīrulīši”-Cēsīs ( Pateicība par veiksmīgu
piedalīšanos Sanijai Freibergai un Sanijai Feldhanei), ped. Inese Lečmane un
Jeļena Šutoviene
 Valkas un Strenču novada skolu vokālās mūzikas konkurss Balsis ( 1. Pakāpes
diploms 4.klases ansamblim un 1. Pakāpes diploms 1.-3. klašu ansamblim ) –ped.
Inese Lečmane
 Starptautiskais instrumentālo ansambļu festivāls Radvilišku MS Lietuvā
Pateicība par piedalīšanos flautu trio –ped. Vivita Ose un Ineta Dubļāne; koklētāju
kvartets- ped. Lolita Medne
 Starptautiskais instrumentālo kvartetu festivāls J. Cimzes Valkas MS
1.pakāpes diploms klavieru kvartetam- Elvira Umanets, Elina Umanets, Viktorija
Daņilova, Emīlija Kondratjeva- ped. Nadežda Taņicina
 Festivāls „Klavieres uz varavīksnes”- „Prieks no ritma” Valgas MS Igaunija.
Pateicība par piedalīšanos ped. N. Taņicinas un I. Dubļānes audzēknēm.
 XXIV
Starptautiskais
jauno
mūziķu
konkurss
„Sigulda
2019”
Diploms par piedalīšanos Elvirai Umanets Pateicība Elinai Umanets –ped.
Nadežda Taņicina
8.Nodrošinājums ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un personāla attīstības
plānošana.
Skolā strādā 16 skolotāji ar augstāko profesionālo un pedagoģisko izglītību. No
2015. gada skolā notiek paaudžu maiņa, un kaut ar ļoti lielām grūtībām, skolā ienāk
jaunie pedagogi. 2018./2019. mācību gada laikā no skolas pensijā devās 3 pedagogi, 1
pārgāja uz citu mūzikas skolu direktora amatā, 1 pedagoģe atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā. Tika sameklēti un skolā viņu vietā strādāt 4 citi pedagogi.
Skolas administrācijai sadarbībā ar Valkas novada domi izdevās atvērt jaunu
interešu izglītības klasi, kuras finansējumu veido pašvaldības un vecāku līdzfinansējums.
Skolas administrācija nākotnē turpinās jaunu pedagoģisko kadru meklējumus, lai
stabilizētu klavieru klasi un sitaminstrumentu klasi.
Kadru piesaistei Valkas novada dome sadarbībā ar Mūzikas skolas administrāciju
ir izveidojusi stipendiju Nolikumu, kurā ir atruna par novadam nepieciešamām
profesijām, un to skaitā ir iekļautas arī mūzikas skolai nepieciešamās pedagogu profesijas
- klavieru, sitaminstrumentu, akordeona, pūšaminstrumentu.
Saimniecisko personālu mūzikas skolā veido 4 darbinieki:
 Saimniecības pārzinis ar slodzi 0,5,
 2 apkopējas ar pilnu darba slodzi,
 Sekretāre ar slodzi 0,5
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9.Pedagogu profesionālā pilnveide attiecīgajā profesijā
Mūzikas skolas skolotāju pilnveides kursu (semināru) apmeklējumi:
Skolotāja
vārds uzvārds
Līga Veinberga
Ineta Dubļāne
Inese Lečmane
Lolita Medne
Raimonds Reinholds
Nadežda Taņicina
Jeļena Šutoviene
Aira Burve
Edīte Kulberga
Vivita Ose
Indra Grietena
Inese Niklaviča
Zane Roslova
Inese Eihe
Līga Kļava
Vigo Račevskis

2013.

x
x
x

Apmeklēti kursi, semināri.
Iegūta augstākā izglītība.
2014. 2015. 2016. 2017.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

2018.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Plānotie
kursi,semināri
2019. 2020.
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

2018./2019.m.g. J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas pedagogi apmeklējuši pedagogu
profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus kopā 234 stundu apmērā.
10. Telpu nodrošinājums teorētiskajām un praktiskajām mācībām
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola atrodas atsevišķā ēkā, kurā vecais korpuss ir
pielāgots mūzikas mācīšanai un atbilst visiem normatīvajiem aktiem, piebūve ir celta
speciāli mūzikas skolas vajadzībām. Kopējā platība ir 954,7 m . 19 mācību telpas, zāle
145 vietām, kamerzāle (Cimzes istaba) 40 vietām un palīgtelpas. Skolā iekārtota nošu
krātuve.
Ir noformēta skolas pase, kurā atspoguļojas skolas darbības skaitliskie rādītāji.
Mācību telpu, kabinetu skaits un apjoms atbilst realizējamo izglītības programmu
stundu, praktisko nodarbību prasībām. Telpas tiek izmantotas saskaņā ar noslogojuma
stundu plānu.
Resursi:
Skolā ir ar Valkas novada domi saskaņots, visam novadam vienots, standartizēts
inventāra saraksts, kuru katra kalendārā gada beigās kontrolē speciāli izveidota
inventarizācijas komisija. Par mūzikas instrumentiem, pamatlīdzekļiem un inventāru
atbild skolas direktors un saimniecības pārzinis. Par atsevišķi iegādātu mazvērtīgo
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inventāru un iegādāto nošu materiālu atbild konkrēti pedagogi ar parakstu inventāra
iegādes aktā. Mācību līdzekļi un inventārs tiek plānoti atbilstoši finansu iespējām.
11.Vides sakoptība
Skolas apkārtne ir videi draudzīga, tiek regulāri uzkopta. Pēdējos gados ierīkoti
dažādi jauni košumkrūmu stādījumi ap skolu vairākās vietās, regulāri atjaunoti puķu
stādījumi dobēs pie skolas un skulptūras. Skolas audzēkņiem iespējams silta laika periodā
atpūsties skolas apkārtnē un iekšpagalmā.
Skola ir noslēgusi līgumu ar SIA ZAAO par atkritumu savākšanu un aizvešanu.
12.Vides un izglītības pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar īpašām
vajadzībām
Skola nodrošina iespēju skolā mācīties un apmeklēt koncertus skolas koncertzālē
audzēkņiem un pieaugušajiem ar kustību traucējumiem (ir uzbrauktuve ar invalīdu
ratiņiem).
13.Izglītības iestādes darbības organizēšana
Skola darbojās pēc izstrādāta J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas Nolikuma, kas
balstās uz Valsts kultūrizglītības centra paraugnolikumu kultūrizglītības iestādēm. Skolas
darba organizēšanai ir izveidota skolas Pedagoģiskā padome. Ir definēti skolas pārvaldes
posteņi un izstrādāta pārvaldes struktūra.
Skolas darbinieku pienākumi un tiesības ir noteikti darba līgumos un amata
aprakstos. Ir izstrādāti un apstiprināti Darba kārtības noteikumi darbiniekiem un iekšējās
kārtības noteikumi audzēkņiem.
Skolā ir iekārtota atpūtas telpa. Ir bezvadu internets. Vajadzības gadījumā to
izmanto klavieru skaņotāji, mākslinieki, lektori u.c.
13.1.Personāls
Skolas administrācijai (direktorei un direktora vietniecei mācību darbā) ir
augstākā pedagoģiskā izglītība. Regulāri tiek apmeklēti semināri, kursi kas saistīti ar
skolvadības tematiku (skat. 9.sadaļas plānojumā).
Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšana, to pilnveide notiek saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām. Skolotāju tālākizglītība notiek plānveidīgi, un pašvaldības piešķirtajā
iestādes budžetā skolas administrācija katru gadu ieplāno finansiālos izdevumus
pedagogu tālākizglītības atbalstam. Augusta mēneša Pedagoģiskās padomes sēdē
skolotāju kolektīvs tiek informēts par kvalifikācijas celšanas kursiem, semināriem,
meistarklasēm. Visa šī informācija atrodas pieejamā vietā katram skolas skolotājam.
Skolai ir izstrādāti kritēriji ikgadējai skolotāju un tehnisko darbinieku darba
kvalitātes novērtēšanai, kurā centrālo daļu ieņem darbinieka pašvērtējums. Liela vērība
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tiek pievērsta darbinieka pašiniciatīvai un inovatīvai pieejai darbam. Darbinieka
pašvērtējums un darba kvalitātes vērtējuma rezultāts kalpo par pamatu darbinieku
materiālajai stimulēšanai un vispārējai darba analīzei.
13.2.Darba aizsardzība un drošība. Ugunsdrošība.
Skolā ir izstrādāta darba aizsardzības, drošības un ugunsdrošības instrukcijas
darbiniekiem pēc LR MK 20.11.2001. gada noteikumiem Nr.492 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”
paredzētās instrukcijas audzēkņiem. Atbildīgais par instrukciju uzglabāšanu ir
saimniecības pārzinis, dokumentu kopijas atrodas visiem pieejamā vietā.
Katra mācību gada sākumā un mācību gada vidū tiek izvesta instruktāža.
Darbinieki ar saviem parakstiem apstiprina par iepazīšanos ar darba aizsardzības,
drošības un ugunsdrošības noteikumiem.
Skolā regulāri tiek pārbaudīts ugunsdrošības stāvoklis (evakuācijas plāni,
ugunsdzēšanas aparāti, ūdens padeve u.t.t.). Visās skolas telpās uzstādīti dūmu detektori,
nepieciešamie marķējumi evakuācijas gadījumiem, atzīmēti kāpņu pakāpieni. Skolas vide
ir droša, jo telpu un ierīču, inventāra tehniskais stāvoklis regulāri tiek pārbaudīti.
14.Kvalitātes vadības sistēma iestādē
Skolas darbību reglamentē J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas Nolikums. Skolas
darbības reglamentējošo dokumentu kopijas pieejamas skolotāju istabā.
Skolas mācību un audzināšanas darbu vada un organizē direktora vietnieks
mācību darbā. Saimnieciskos jautājumus kārto un pārrauga saimniecības pārzinis.
Skolas administrācija veicina radošu pedagogu darbību, rosina gatavot audzēkņus
koncertiem, konkursiem, festivāliem. Audzēkņus un pedagogus, kuri piedalījušies un
guvuši panākumus konkursos, tiek sveikti skolā ar atzinības rakstiem, ko izvieto arī uz
ziņojumu stenda. Līdz pat Jaunajam mācību gada sākumam šo audzēkņu un pedagogu
vārdi ir lasāmi skolas laureātu stendā. Par šiem audzēkņiem un pedagogiem tiek sniegta
informācija Valkas novada mājas lapā, vietējā laikrakstā „Ziemeļlatvija”, citiem masu
mēdijiem, kā arī Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas informatīvajā izdevumā
„Partita”. Ikgadējā darbinieku novērtēšanas procesā darbinieka kvalitatīvie rādītāji
nosaka viņa kopējo izaugsmi, kas tiek atbalstīta un stimulēta no skolas administrācijas un
novada pašvaldības, tādā veidā virzot katru darbinieku uz nākošajiem kvalitatīvajiem
rezultātiem.
Skolas direktorei ir iekārtota pedagogu un darbinieku kvalitātes vadības
rokasgrāmata. Mācību gada laikā (reizi mēnesī, mēneša pēdējā nedēļā), notiek
paplašināta saruna ar kādu no skolas darbiniekiem par skolas attīstību, pedagoģiskām
problēmām un perspektīvām.

13

15.Iestādes darba un attīstības plānošana
Skolai ir perspektīvās attīstības plāns, kurš iekļaujas kopējā Valkas novada
izglītības attīstības plānā.
Skolas attīstības plāna galvenie virzieni ir:
 Nemitīgi pilnveidot profesionālās ievirzes izglītības kvalitāti J.Cimzes Valkas
Mūzikas skolā
 Ar savu līdzdarbību veidot kvalitatīvu kultūrvidi Valkas pilsētā, novadā.
Attīstības pamatuzdevumi ir:
 Pedagoģiskā sastāva atjaunošana un saglabāšana atbilstoši izglītības programmām
 Pēc iespējas saglabāt un attīstīt esošās izglītības programmas
 Attīstīt interešu izglītību
 Sekot un stimulēt pedagogu meistarību un tālākizglītību
 Piedalīties Valkas novada un citur tuvāk un tālāk organizētos pasākumos
 Motivēt skolēnus un pedagogus koncertdarbībai
 Atjaunot skolas infrastruktūru: iegādāties flīģeli koncertzālei, pakāpeniski nomainīt
vecos instrumentus pret jauniem, kā arī veikt iekštelpu remontu atbilstoši
vajadzībām.
16. Vadības darba plānošana, pašpārvaldes institūciju darba organizācija un
koordinācija
Skolas administrācijai ir vadības darba plāns (ciklogramma). Ir noteikti direktora,
direktora vietnieka mācību darbā apmeklētāju pieņemšanas laiki. Nepieciešamības
gadījumos apmeklētājus pieņem arī ārpus tā.
Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes mācību gadā. Pedagogu
dome darbojās Pedagoģiskās padomes starplaikos. Skolas informatīvā sanāksme (visiem
skolas darbiniekiem) notiek reizi mēnesī.
17.Izglītības iestādes dokumentācijas kvalitāte
Skolā izstrādāti skolas iekšējo darbību reglamentējošie dokumenti, kas ir saskaņā
ar skolas Nolikumu un ir saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem. Ar tiem iepazīstināti
skolas darbinieki.
Ir iekārtoti pedagogu individuālo nodarbību un grupu nodarbību žurnāli, kuros
atspoguļoti skolēnu apmeklējumi, sekmes, kavējumi, aizvietotās stundas. Žurnālos
atrodamas skolēnu mācību programmas, novērtējums ieskaitēs, kā arī ieskaišu un
koncertu programmas, stundu grafiks un ziņas par skolēnu vecākiem. Apliecības par
profesionālās ievirzes izglītību tiek reģistrētas Profesionālās izglītības dokumentu
veidlapu reģistrācijas žurnālā un Apliecību par profesionālās izglītības izsniegšanu
reģistrācijas žurnālā.
14

18.Kompetento iestāžu atzinumi par izglītības iestādes atbilstību higiēnas prasībām,
civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normām
Pieaicināto institūciju atbildīgo speciālistu atzinumi par mūzikas skolu atbilstību
ekspluatācijas drošībai atbilstoši prasībām:
 Būvniecības valsts kontroles biroja Atzinums par publiskas ēkas ekspluatācijas
pārbaudi Nr. 4-2.1-2018-265-4727, 20.02.2018
 VUGD Pārbaudes akts Nr.22/10.7-3.13-122, 15.08.2018
Skola ir izpildījusi iepriekš izteiktos priekšlikumus iestādes sekmīgai darbībai:
19.Mācību procesa organizēšana
Skola sniedz izglītības programmās paredzētos mācību priekšmetus pilnā apjomā.
Skolā noteikts vienots stundu sākuma un beigšanas laiks. Stundu garums J.Cimzes
Valkas Mūzikas skolā noteikts 40 minūtes. Stundu nodarbību saraksti ir izvietoti katra
skolotāja klasē. Direktora vietnieka mācību darbā apstiprinātie grupu un individuālie
pedagogu stundu saraksti atrodas pie mācību darba vadītājas.
Skolas metodisko darbu koordinē direktors vietniece mācību darbā.
Skolā stundu vērojumi notiek individuāli. Stundu vērojumi tiek fiksētu stundu
vērojumu anketās.
Mācību gada sākumā metodiskajās komisijās uz iepriekšējās, pavasara metodiskās
komisijas pieņemtajiem lēmumiem un izvirzītajiem priekšlikumiem veido jaunā mācību
gada uzstādījumu. Metodiskajās komisijās tiek izvirzītas jaunā mācību gada prioritātes
mācību procesā, kā arī izvirzīti ieteikumi materiālās bāzes uzlabošanai un mācību
līdzekļu iegādei.
Savukārt saimnieciskajā darbībā, lai nodrošinātu netraucētu mācību procesu,
skolas kancelejas piederumu, dezinfekcijas, mazgāšanas līdzekļus, tualetes papīru,
papīru dvieļus u.c. iegādājas no firmām pēc pašvaldības rīkotajiem iepirkuma
konkursiem. Skolai minētās preces iespējams iegādāties no firmām SIA „Merida-Latvija”
un SIA „Chemi Pharm Group”. Kancelejas preces tiek iegādātas no SIA „Vidzemes
papīrs”.
20.Izglītojamo uzņemšanas, uzskaites un atskaitīšanas sistēma
Jauno audzēkņu uzņemšanu organizē skolas administrācija kopā ar profesionālās
ievirzes izglītības programmu vadītājiem. Tiek organizēti koncerti Valkas pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādēs, apkārtnes vispārizglītojošās skolās.
Audzēkņu uzņemšana notiek divas reizes gadā (maijā un augusta beigās). To
nosacījumus nosaka „Audzēkņu uzņemšanas reglaments”.
Atbilstoši prasībām ieviesta izglītojamo uzskaite un kustības reģistrācija.
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Audzēkņu atskaitīšanas iemesli ir norādīti izglītojamo reģistrācijas grāmatā. To
nosaka reglaments par „Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un
kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu” Visbiežāk minētie
iemesli ir grūtības apvienot mācības ar vispārizglītojošo skolu un vecāku dzīves vietas
maiņas dēļ.
21.Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība
Izglītojamo vērtēšana notiek ievērojot reglamentu „Par audzēkņu zināšanu un
prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē,
audzēkņu atskaitīšanu”. Audzēkņu mācību sasniegumus vērtē sistemātiski. Pedagogi
regulāri veic ierakstus audzēkņu dienasgrāmatās un klases žurnālos. Direktora vietniece
mācību darbā katra audzēkņa semestra un gada atzīmes ieraksta sekmju kopsavilkuma
žurnālā, kā arī audzēkņa personas lietā.
Audzēkņi un viņu vecāki ir iepazīstināti ar mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
Pārbaudes darba formas atbilst mācību priekšmetu un profesionālai specifikai. Mācību
gada noslēgumā tiek izvērtēti mācību rezultāti, sekmīgākiem un aktīvākiem audzēkņiem
tiek piedāvāta un organizēta ekskursija( izklaides un kultūras pasākums) .
22.Mācību satura informatīvais nodrošinājums
Skolā visas apmācību programmas ir nodrošinātas ar mācību literatūru, nošu
materiāliem un skaņu ierakstiem. Visi mācību līdzekļi tiek iegādāti uz pedagogu
ierosinājuma pamata un metodisko komisiju ieteikumiem. Skolā ir atsevišķa telpa nošu
krātuvei, kur iespējams iepazīties ar jaunāko mūzikas literatūru, nošu materiāliem un
skaņu ierakstiem.
Lai saglabātu ilgāk nošu materiālu oriģinālus tos vajadzības gadījumā kopē un
audzēkņiem izsniedz kopijas.
23.Normatīvo dokumentu pieejamība
Skolas darbību reglamentējošie normatīvo aktu kopijas glabājās skolotāju istabā.
Visi skolvadības dokumentu oriģināli un izglītības programmas reglamentējošie
dokumenti atrodas pie direktores, mācību un audzināšanas dokumentācija atrodas pie
direktores vietnieces mācību darbā. Darba drošības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības
žurnāli un instrukcijas atrodas pie saimniecības pārziņa.
Visiem skolotājiem ir pieejamas mācību priekšmetu programmu kopijas.
24.Interneta pieslēguma izmantošana
Skolā ir interneta pieslēgums 5 vietās un bezvadu internets ar skolēniem pieejamu
paroli. Savam tiešajam darbam to iespējams izmantot skolas direktorei, direktora
vietniecei mācību darbā un pedagogiem. Skolā ir 5 printeri (viens no tiem ir krāsainais
printeris), 1.skeneris un 1 kopējamais aparāts.
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25. Sadarbība:
Sadarbība ar dibinātāju veicina mācību, radošā un audzināšanas darba pilnveidi.
Visi plašāk organizētie pasākumi tiek saskaņoti ar Valkas novada pašvaldību, gūstot
morālu un finansiālu atbalstu. Izglītības iestādēs gan pilsētā, gan tās apkārtnē tiek sniegti
koncerti, to audzēkņi un darbinieki tiek aicināti uz dažādiem pasākumiem mūzikas skolā.
Ir izveidojusies sadarbība ar:
 Valkas J. Cimzes ģimnāziju,
 Valkas bērnudārzu “Pumpuriņš”,
 Valkas bērnudārzu “Pasaciņa”,
 Valkas bērnudārzu „Gaismiņa”,
 Valkas mākslas skolu,
 Ērģemes pamatskolu,
 Kārķu pamatskolu,
 Vijciema pamatskolu,
 Valkas specializēto sociālās aprūpes centru,
 Smiltenes mūzikas skolu,
 Strenču mūzikas skolu,
 Valmieras mūzikas skolu,
 Limbažu mūzikas skolu,
 Madonas mūzikas skolu,
 Gulbenes mūzikas skolu,
 Alf. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu,
 Valkas pilsētas Kultūras namu,
 u.c.
Ilgstoša sadarbība vieno J.Cimzes Valkas ar Valgas (Igaunija) mūzikas skolu.
Tiek organizēti kopēju audzēkņu koncerti. Kā tradīcija izveidojusies sniegt abu mūzikas
skolu koncertus veltītus Latvijas un Igaunijas Valsts proklamēšanas gadadienai. Parasti
tie notiek novembrī J.Cimzes Valkas mūzikas skolas zālē un februārī Valgas Kultūras
centrā vai Valgas Mūzikas skolas zālē.
Nu jau daudzus gadus uzturam visciešākās saites ar Radvilišķu (Lietuva)
mūzikas skolas kolektīvu. Regulāri katru gadu notiek apmaiņas koncerti gan Valkā, gan
arī Radvilišķos. Lietuviešu kolēģi ar saviem audzēkņiem ir regulāri Cimzes dienu
festivālu/konkursu dalībnieki. Ir noslēgts sadarbības līgums starp J.Cimzes Valkas,
Valgas un Radvilišķu mūzikas skolām

J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolas direktore:

/L. Veinberga /
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