AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS
par izglītības iestādes „Talsu Mākslas skola” (turpmāk – iestāde) darbības kvalitātes
vērtēšanas rezultātiem profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanā
Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018.gada 6.aprīļa rīkojums Nr. 1-06/145 „Par
akreditācijas ekspertu komisijas izveidi”
Vērtēšanas norises laiks iestādē no 2018.gada 7.maija līdz 2018.gada 11.maijam
Akreditācijas ekspertu komisijas (turpmāk – ekspertu komisija) sastāvs:
Ekspertu Ilze Kupča
Latvijas Nacionālais kultūras vizuālās mākslas
komisijas
centrs
izglītības eksperte
vadītāja
Eksperte Ilona LinarteIlūkstes Mūzikas un mākslas
direktore
Ruža
skola
Eksperte Irēna Kausiniece
Pumpuru vidusskola
direktore

I. Vispārīgā informācija
Iestādes nosaukums: Talsu Mākslas skola
Iestādes juridiskā adrese: Lielā iela 25, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 4175902356
Iestādes vadītājs: Maira Freimane
Iestādes dibinātājs: Talsu novada dome
Izglītojamo skaits iestādē: 94
Profesionālās ievirzes izglītības programma:
Izglītības programmas
nosaukums/kvalifikācija

Vizuāli plastiskā
māksla

Izglītības
programmas
kods

20V211001

Īstenošanas vietas
adrese (ja atšķiras no
juridiskās adreses)

Nr.

Licence
Izglītoja
Izdošanas
mo
Valoda
datums/derīguma
skaits
termiņš (no – līdz)

P-13915 12.04.2016.- uz
nenoteiktu
laiku

94 latviešu

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

Vērtējuma līmenis
Nepietiekami

Pietiekami

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības
programmas
2. Mācīšana un mācīšanās
2.1. Mācīšanas kvalitāte
2.2. Mācīšanās kvalitāte
2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
3. Izglītojamo sasniegumi
3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā
vērtē aprakstoši
3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes
vērtē aprakstoši
darbos
4. Atbalsts izglītojamiem
4.1. Psiholoģiskais atbalsts,
sociālpedagoģiskais atbalsts;
4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība
un darba aizsardzība)
4.3. Atbalsts personības veidošanā
4.4. Atbalsts karjeras izglītībā
4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai
4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām
vērtē aprakstoši
vajadzībām
4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni
5. Izglītības iestādes vide
5.1. Mikroklimats
5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība
6. Izglītības iestādes resursi
6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi
6.2. Personālresursi
7. Izglītības iestādes darba organizācija,
vadība un kvalitātes nodrošināšana
7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un
attīstības plānošana
7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un
personāla pārvaldība
7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām
institūcijām
Kopsavilkumā: (17 kritēriji)

Labi

Ļoti labi

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
3

12

2

III. Izglītības iestādes darba/izglītības programmu īstenošanas stiprās puses
Joma/Kritērijs

Iestādes stiprās puses

2.1.

Mācību procesā tiek izmantotas daudzveidīgas mācību metodes.

2.2.

Izglītojamo mācīšanās kvalitāte un ieinteresētība mācību procesā

4.3.

Sadarbība ar pilsētas kultūras iestādēm. Līdzdalība pilsētas pasākumu
organizēšanā.
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4.5.

Teicams darbs ar talantīgajiem izglītojamajiem.

5.1.

Uz sadarbību vērsts mikroklimats izglītības iestādē.

7.3.

Sadarbība ar novada pašvaldību un līdzdalība pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

IV. Ieteikumi izglītības iestādes darbības/izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai
Joma/Kritērijs
Ieteikumi

2.1.

Ieviest e-klasi veiksmīgākai sadarbībai ar vecākiem.

2.3.

Pilnveidot vērtēšanas kritērijus, kas atbilstu katras mācību priekšmetu
programmas specifikai.

2.3.

Pilnveidot “Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas, pārcelšanas
nākamajā klasē un atskaitīšanas kārtība”. Izstrādāt un ieviest mācību
procesu analīzes sistēmu ar atskaites un ierosinājumu fiksāciju.

4.1.

Plānot adaptācijas pasākumus jaunuzņemtajiem izglītojamajiem.

4.4.

Apkopot un analizēt informāciju par absolventu turpmākajām gaitām.

4.5.

“Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas, pārcelšanas nākamajā klasē un
atskaitīšanas kārtībā” paredzēt rīcību, ja izglītojamais savlaicīgi nav spējis
veikt mācību darba uzdevumus.

4.7.

Aktivizēt izglītības iestādes padomes darbību.

4.7.

Plānot un organizēt vecāku sapulces visās klašu grupās.

5.1.

Pievērst lielāku uzmanību iestādes tēla veidošanai, popularizējot tās
sasniegumus un darbību.

5.2.

Izveidot datorklasi un aušanas telpu tekstilmākslas nodarbībām.

5.2.

Mācību kabinetā, kurā izglītojamie apgūst mācību priekšmetu ”Tekstils”,
nodrošināt labāku apgaismojumu.

7.1.

Regulāri veikt objektīvu un visaptverošu izglītības iestādes darbības
pašnovērtējumu, iestādes pašvērtēšanas un ārējās vērtēšanas rezultātus
izmantojot izglītības iestādes darbības mērķu izvirzīšanā un attīstības
plānošanā.

7.2.

Pārdomāti deleģēt pienākumus pedagoģiskajam personālam.

Labās prakses piemērs: Iestādē regulāri notiek iestādes pedagogu radošo darbu izstādes. Tas
ir iedvesmojošs piemērs, kā iestādei veicināt izglītojamo izpratni par mākslu, mākslinieka
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darbu un ļauj ieraudzīt to, ka viņu pedagogi ir arī mākslinieki. Ka tas, ko viņi māca
izglītojamajiem, ir rezultāts ilgstošam darbam.
Akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums
Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu 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)
izglītības iestādes ,,Talsu Mākslas skola”
Izglītības iestādes dibinātājs

Talsu novada dome

Izglītības iestādes juridiskā adrese

Lielā iela 25, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu
reģistrā

4175902356

x akreditāciju uz

sešiem
gadiem
(termiņš ar vārdiem)
akreditācijas atteikumu

šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanā
Izglītības programmas
Izglītības
Īstenošanas
Licence
nosaukums/kvalifikācija
programmas vietas adrese (ja
Nr.
Izdošanas
kods
atšķiras no
datums/derīguma
juridiskās
termiņš (no – līdz)
adreses)
Vizuāli plastiskā māksla
20V211001
P-13915 12.04.2016. - uz
nenoteiktu laiku

Ekspertu komisijas vadītāja

Ilze Kupča

Eksperte

Ilona Linarte-Ruža

Eksperte

Irēna Kausiniece
(paraksts)

15.05.2018., Rīga.
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