AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
(vajadzīgo atzīmēt ar X)
par

X

izglītības iestādes Talsu Mūzikas skola (turpmāk – iestāde) darbības kvalitātes

izglītības programmu īstenošanā vērtēšanas rezultātiem
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018.gada 20.marta rīkojums Nr.1-06/106 „Par
akreditācijas ekspertu komisijas izveidi”.

Vērtēšanas norises laiks iestādē: 09.04.2018. – 14.04.2018.

Ekspertu komisijas sastāvs:
Ekspertu
komisijas

Andris Grigalis

vadītājs

Ventspils Mūzikas
vidusskola

direktors

flautas spēles pedagoģe,
Eksperte

Heda Auziņa

Ernesta Vīgnera

Pūšaminstrumentu un

Kuldīgas Mūzikas skola

sitaminstrumentu nodaļas
vadītāja
pedagogs, izglītības

Eksperts

Raitis Ašmanis

Jelgavas Mūzikas

programmu

vidusskola

„Pūšaminstrumentu spēle”
un „Mūzika” vadītājs
klavierspēles pedagoģe,

Eksperte

Sarmīte Ārenta

Rīgas Doma kora skola

Klavierspēles pedagogu
metodiskās komisijas
vadītāja,

Eksperts

Česlavs Batņa

Ikšķiles novada dome

priekšēdētāja vietnieks
sitaminstrumentu spēles

Eksperts

Gundars Lintiņš

Jelgavas mūzikas

pedagogs,

vidusskola

Sitaminstrumentu nodaļas
vadītājs

Eksperte

Dzidra Pelēķe

Jūrmalas Mūzikas
vidusskola

vijoļspēles pedagoģe
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I. Vispārīgā informācija
Iestādes nosaukums: Talsu Mūzikas skola
Iestādes juridiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Iestādes reģistrācijas numurs
Izglītības iestāžu reģistrā: 4176902085
Iestādes vadītājs: Raitis Rērihs
Iestādes dibinātājs: Talsu novada dome
Izglītojamo skaits iestādē: 184

Izglītības programmas:
Izglītības

Izglītības

Īstenošanas

programmas

programmas

vietas adrese Nr.

Izdošanas jamo

nosaukums

kods

(ja atšķiras no

datums/der skaits

juridiskās

īguma

adreses)

termiņš (no

Licence

Izglīto- Valoda

– līdz)
Klavierspēle

20V212011

P-12671

12.10.2015 47

Vijoles spēle

20V212021

P-12673

12.10.2015 25

Flautas spēle

20V212031

P-12675

12.10.2015 18

Trompetes spēle

20V212031

P-12679

12.10.2015 6

Mežraga spēle

20V212031

P-12678

12.10.2015 5

Eifonija spēle

20V212031

P-12682

12.10.2015 3

Sitaminstrumentu

20V212041

P-12683

12.10.2015 11

20V212061

P-12684

12.10.2015 47

spēle
Kora klase
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II. Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus)
Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis
Nepietiekami

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās

Pietiekami

Labi

Ļoti labi

X

izglītības programmas
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte

X

2.2. Mācīšanās kvalitāte

X

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa

X

sastāvdaļa
3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas vērtē aprakstoši
darbā
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts vērtē aprakstoši
pārbaudes darbos
4. Atbalsts izglītojamiem
4.1.

Psiholoģiskais

atbalsts,

X

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana

X

sociālpedagoģiskais atbalsts

(drošība un darba aizsardzība)
4.3. Atbalsts personības veidošanā

X

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā

X

4.5.

Atbalsts

mācību

darba

X

diferenciācijai
4.6.

Atbalsts

izglītojamiem

ar vērtē aprakstoši

speciālām vajadzībām
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

X

5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats

X

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība

X

6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie
resursi

X
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6.2. Personālresursi
7.

Izglītības

X
iestādes

darba

organizācija, vadība un kvalitātes
nodrošināšana
7.1.

Izglītības

iestādes

darba

X

pašvērtēšana un attīstības plānošana
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs

X

un personāla pārvaldība
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar

X

citām institūcijām
Kopsavilkumā:

12
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III. Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses
Joma/Kritērijs

Iestādes stiprās puses

2. Mācīšana un

Skolā liela vērība tiek veltīta kolektīvajai muzicēšanai. Tā veicina

mācīšanās

audzēkņu ieinteresētību izvēlētājā specialitātē un muzikālajā izaugsmē.

2.1.Mācīšanas
kvalitāte
5.Izglītības

Pedagogu kolektīvs ir saliedēts, ar savu darbību sekmē labvēlīgas vides

iestādes vide

veidošanu ikdienas mācību darba norisē. Skolā valda brīva, radoša

5.1.

gaisotne.

Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide

Skola ir nodrošināta ar ļoti labām telpām, kuras ir aprīkotas ar visu,

un vides

pamatā nepieciešamo, sekmīgai mācību procesa īstenošanai.

pieejamība
6.2.

Skolai, akreditējamo profesionālās ievirzes izglītības programmu

Personālresursi

realizēšanai, ir nokomplektēts kompetents, profesionāls un pieredzes
bagāts pedagogu kolektīvs.

7.

Izglītības

iestādes

darba Direktors pārrauga un nodrošina labvēlīgu vidi izglītības iestādē, veicina

organizācija, un personāla izpratni par izglītības iestādes vīzijas, misijas un mērķu
vadība
7.2.

sasniegšanu.
Izglītības

5

iestādes vadības
darbs

un

personāla
pārvaldība
kvalitātes
nodrošināšana

IV. Ieteikumi iestādes darbības/izglītības programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai
Joma/Kritērijs

Ieteikumi

1. Mācību saturs Izskatīt iespējas jaunu profesionālās ievirzes izglītības programmu
–

iestādes ieviešanā, gan skolā iztrūkstošo pūšaminstrumentu klasēs, gan mūsdienu

īstenotās

ritma mūzikas pamatu apguvei.

izglītības
programmas
5.Izglītības

Lai sekmētu Skolas tēla veidošanu un līdz ar to veicinātu potenciālo

iestādes vide

audzēkņu piesaisti, ieteicams aktīvi popularizēt tās darbu un sasniegumus

5.1.

sociālajās interneta vietnēs.

Mikroklimats
6.2.

Sadarbībā ar Dibinātāju, veicināt jaunu pedagogu piesaisti sekmīgai jaunu

Personālresursi

profesionālās ievirzes izglītības programmu realizēšanai.

7.

Izglītības Skolas vadībai veicināt starptautisko sadarbību ar mūzikas skolām

iestādes

darba Eiropas savienībā un citās valstīs.

organizācija,
vadība

un

kvalitātes
nodrošināšana
7.3.

Izglītības

iestādes
sadarbība
citām
institūcijām

ar
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Akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831 „Kārtība,
kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās
institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu
vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo
darbību” noteiktajam un ņemot vērā akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu, ekspertu
komisija sniedz priekšlikumu par
(vajadzīgo atzīmēt ar x)
x izglītības iestādes Talsu Mūzikas skola (turpmāk – izglītības iestāde)
Izglītības iestādes dibinātājs

Talsu novada dome

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu 4176902085
reģistrā

akreditāciju uz sešiem 6 gadiem
(termiņš ar vārdiem)
akreditācijas atteikumu

izglītības programmu īstenošanā:
Izglītības

programmas Izglītības

nosaukums

Īstenošanas Licence

Izglīto- Valoda

programmas vietas adrese Nr.

Izdošanas

kods

datums/derīgu skaits

(ja

atšķiras

no juridiskās

ma

adreses)

(no – līdz)

jamo

termiņš

Klavierspēle

20V212011

P-12671 12.10.2015

47

Vijoles spēle

20V212021

P-12673 12.10.2015

25

Flautas spēle

20V212031

P-12675 12.10.2015

18

Trompetes spēle

20V212031

P-12679 12.10.2015

6

Mežraga spēle

20V212031

P-12678 12.10.2015

5

Eifonija spēle

20V212031

P-12682 12.10.2015

3

Sitaminstrumentu spēle

20V212041

P-12683 12.10.2015

11

Kora klase

20V212061

P-12684 12.10.2015

47
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Ekspertu komisijas vadītājs

Andris Grigalis

Eksperte

Heda Auziņa

Eksperts

Raitis Ašmanis

Eksperte

Sarmīte Ārenta

Eksperts

Česlavs Batņa

Eksperts

Jānis Kudiņš

Eksperts

Gundars Lintiņš

Eksperte

Dzidra Pelēķe

14.04.2018. Rīga

