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Atskaite
par J. Cimzes Mūzikas skolas darbu
2017./2018.m.g.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola ir valsts akreditēta pašvaldības mācību
iestāde. Dibināta 1946. gada 1. janvārī.
Skola mācību procesu īsteno atbilstoši licencētām izglītības programmām:
• taustiņinstrumentu spēle, izglītības programmas kods – 20V 212 01
(klavierspēle, akordeona spēle);
• stīgu instrumentu spēle, izglītības programmas kods – 20V 212 02
(vijoļspēle,kokles spēle,);
• pūšaminstrumentu spēle, izglītības programmas kods – 20V 212 03
(flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle,);
• sitaminstrumentu spēle, izglītības programmas kods – 20V 212 04
• vokālā mūzika- kora klase, izglītības programmas kods- 20V 212 06
Licences 20V programmām izsniegtas 2009. gada 7.septembrī, derīguma
termiņš līdz 2018. gada 17. decembrim.
J. Cimzes Valkas Mūzikas skolā 2017./2018.m.g. mācības uzsāka 109 audzēkņi, un
divās muzikālo spēju attīstības grupā 15 audzēkņi.
Izglītības programmas atbilstoši prasībām un ar atbilstošu kvalifikāciju īsteno 14
pedagogi.
Izglītības programmu saturs ir veidots kā vienots mācību priekšmetu
kopums. Profesionālās ievirzes izglītības programmās katram mācību priekšmetam
izstrādāta mācību programma, pēc kuras tiek organizēts mācību darbs, kurā
iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības, gala pārbaudījumu prasības, kas
atbilst apgūstamās programmas mērķiem, uzdevumiem un iegūstamās profesionālās
ievirzes izglītības līmenim.
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Mācību procesa analīze un pedagogu darba vērtēšana regulāri tiek veikta
Pedagoģiskās padomes sēdēs, analizējot audzēkņu sniegumu mācību koncertos,
ieskaitēs un eksāmenos. Skolā ir sistematizēta informācija par katra pedagoga
tālākizglītību. Lielākā daļa pedagogu regulāri apmeklē dažādus kursus, seminārus
un meistarklases.
Mācību nodarbību process ir atspoguļots uzskaites žurnālos. Mācību
nodarbību žurnālu aizpildīšana tiek uzraudzīta – tos divas reizes gadā pārbauda
direktora vietniece mācību darbā L. Medne. Atbilstoši prasībām notiek audzēkņu
reģistrācija un uzskaite. Izglītojamo un pedagogu personas lietas glabājas, ievērojot
MK noteikumus.
Skolēni mācību gada sākumā tiek informēti izvirzītajām prasībām par
ieskaišu, audzēkņu vakaru un eksāmenu skaitu, tajos nepieciešamajām zināšanām un
vērtēšanas kritērijiem. Talantīgākie un čaklākie skolēni ar pašvaldības atbalstu
piedalās gan Latvijas, gan starptautiskos konkursos un festivālos.
Skola mācību procesā izmanto izglītības iestādes resursus – audzēkņi tiek
nodrošināti ar nošu materiāliem, darba burtnīcām mūzikas teorijā, lielākajā daļā
klašu ir interneta pieslēgums, iespēju robežās skola nodrošina audzēkņus ar mūzikas
instrumentiem, izpildāmos skaņdarbus pedagogi demonstrē audzēkņiem interneta
programmā youtube. Trīs mācību klases skolēniem ir atvēlētas patstāvīgiem
treniņiem.
Pārsvarā skolas audzēkņi ir motivēti uz personības radošo attīstību, tāpēc
viņi

apzinīgi

apgūst

mācību

vielu un aktīvi iesaistās skolas organizētajā

koncertdzīvē, it īpaši skolas muzikālo kolektīvu sastāvā.
Mācību gada laikā audzēkņi kārtojuši ieskaites un uzstājušies mācību
koncertos, kā arī piedalījušies koncertos, festivālos un konkursos Latvijā un Igaunijā
(sarakstu skat. Pielikumā Nr.1)

Aktivitātes:
Skolas vadības organizētie pasākumi
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1. Apmeklēts LNSO Koncerta ģenerālmēģinājums Rīgā Lielā Ģildē un izstāde
Rīgas Modernās mākslas centrā.
Piedalījās 12 audzēkņi - konkursu dalībnieki un 6 skolotāji.
2. Dalība Jauniešu simfoniskajā orķestrī “Livonija” un izbraukums uz Eiropas
XIII jauniešu orķestra festivālu Holandē ( Sneek), piedalījās 3 skolas
audzēknes.
3. Skolas vadība organizēja Vecāku sapulci.
4. Skolas vadība organizēja Cimzes mūzikas dienas, un tās ietvaros Semināru
Vidzemes mūzikas skolu skolotājiem “Aleksandra tehnikas teorija un prakse
mūzikas pedagoģijā”. Lektore Liene Denisjuka - Straupe.
5. Skola Cimzes mūzikas dienās organizēja Starptautisko atklāto instrumentālo
trio Festivālu ar 75 dalībnieku piedalīšanos no trīs Baltijas valstīm.
Skolas audzēkņu dalība Festivālos
•

•

Starptautiskajā atklāto instrumentālo trio Festivālā piedalījās mūsu skolas
ansambļi. Divi vijolnieku trio ( ped.L. Freiberga) un flautistu trio (ped. G.
Freibergs). Abi vijolnieku trio ir festivāla laureāti.
XVIII Starptautiskajā klavieru ansambļu festivālā Valgas MS piedalījās 4
audzēknes( ped.N. Taņicina). V. Daņilova un E. Umanets ir festivāla
laureātes.

Skolas audzēkņu dalība un sasniegumi Konkursos
• L. Freiberga sagatavoja 4 audzēknes Valsts Konkursa vijoļspēlē II kārtai
Cēsīs, no kurām Rūta Ieva Jākobsone ieguva 3. vietu, un tiesības startēt
Konkursa finālā.
• N. Taņicina (2 audzēknes) un I. Dubļāne (1 audzēkne) sagatavoja audzēknes
16. Jauno pianistu Etīžu konkursam Saldus MS. Saņemta Pateicība par
piedalīšanos.
N. Taņicina sagatavoja 23. Starptautiskajam jauno pianistu konkursam
Valmierā 2 audzēknes. Pateicība par piedalīšanos.
• E.Roslovs sagatavoja saksofona klases audzēkni Edvardu Zariņu “Naujene
Wind” II Starptautiskajam pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju
konkursam. Iegūts Diploms par II vietu, un sagatavoja šo pašu audzēkni IV
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Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkursam Salacgrīvā.
Saņemts Atzinības raksts.
Edvards Zariņš piedalījās Rotari Jūrmalas kluba Konkursā un ieguva iespēju
koncertēt Rīgā.
• I.Lečmane sagatavoja kora klases audzēknes solo dziedāšanas konkursam
„Vidzemes cīrulīši” Cēsīs.
Sagatavoja 3.-4. un 4.-7. klašu ansambļus vokālās mūzikas konkursam
„Balsis”. Abi ansambļi tika izvirzīti uz Konkursa II kārtu Limbažos.
3.-4. klases ansamblis piedalījās mazo vokālistu ansambļu konkursā
Salacgrīvas novada Klintīs „Dziedam dabā” Pateicība par piedalīšanos.
• J.Šutoviene sagatavoja kora klases audzēkni Gaļinu Maļiņinu solo dziedāšanas
konkursam „Vidzemes cīrulīši” Cēsīs. Iegūta I vieta.
Viena audzēkne piedalījās mazo vokālistu konkursā Salacgrīvas novada Klintīs
„Dziedam dabā”, Pateicība par piedalīšanos.
• L. Medne sagatavoja Kokļu ansambli Dziesmu svētku koncertam, piedalījās
kopmēģinājumā Jelgavā, koncertā Madonā.
Amanda Alberga piedalījās Rotari kluba Konkursā un ieguva iespēju koncertēt
Rīgā.
• Sitaminstrumentu klases audzēkņi G.Freiberga vadībā piedalījušies Valkas un
Valgas mūzikas skolu rīkotajās meistarklasēs festivāla “Viena instrumenta
stāsts” ietvaros.
Mācību gada laikā notikušas atklātās grupu stundas skolotājām J.
Šutovienei un I. Lečmanei.
Pēc skolotāju iniciatīvas notikuši klašu koncerti - vecāku sapulces E. Roslova
saksofona klasē, I. Dubļānes klavieru klasē, L. Freibergas vijoles klasē, I.
Lečmanes Kora klasē.
Skolotājas paralēli pedagoģiskajam darbam attīsta arī savu radošo darbību:
L.Medne, L. Veinberega un I.Eihe sniedza koncertu baznīcā Pļaviņās un
uzstājušās koncertos pašu mūzikas skolā. N. Taņicina, L. Veinberga, un L.
Medne ar kokles klases audzēknēm sniedza koncertu Vijciema baznīcā.
2018. gada maijā J.Cimzes Valkas Mūzikas skolu absolvēja 4 audzēkņi.
Visi skolas audzēkņi sekmīgi kārtojuši pārcelšanas eksāmenus.
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Skolotāju profesionālās meistarības pilnveides kursi, semināri, lasījumi,
par kuriem iegūti sertifikāti un apliecības:
• I. Dubļāne un N. Taņicina apmeklējušas profesionālās kvalifikācijas
pilnveides kursus un seminārus. I. Dubļāne 2017./2018. m.g. - 48 stundas.
N.Taņicina - 10 stundas.
• I. Lečmane un J.Šutoviene apmeklēja vokālās mākslas un mūzikas
teorijas pasniegšanas kursus. I. Lečmane - 53 stundas; J.Šutoviene-18
stundas.
•

J.Šutoviene pievienojās brīvprātīgajiem skolotājiem darbam ar
sociālproblemātiskiem bērniem. Nometne 5 nedēļu garumā.(no
1.06.2018.).

• L. Freiberga noklausījusies kursus 18 stundu apmērā.
• G. Freibergs noklausījies kursus 12 stundu apmērā.
•

E. Roslovs noklausījies kursus un meistarklases 14 stundu apmērā.

• Z. Roslova noklausījusies kursus un meistarklases 14 stundu apmērā.
• L. Medne noklausījusies kursus 12 stundu apmērā.
• Ā. Dz. Tomiņa noklausījusies kursus 12 stundu apmērā.
• V. Ose 4. semestri studē JV LMA, un apmeklējusi kursus 6 stundu
apmērā.
• I. Eihe apmeklējusi kursus 6 stundu apmērā.
Pedagogiem L.Mednei, N.Taņicinai un E.Roslovam 2018. gada maijā
piešķirta Pedagogu profesionālās darbības otrā kvalitātes pakāpe.
Pedagogs E.Roslovs turpina Izglītības vadības studijas maģistratūrā LU.

11.06.2018.
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