Valkas novada dome
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
Reģ.Nr. 4476902225 Semināra ielā 25, Valka, LV-4701, tālr. 4707001; 29356739,e-pasts
muzikas.skola@valka.lv

PAŠNOVĒRTĒJUMA
ZIŅOJUMS

Valka
2016/2017

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.
Mācību darbs tiek organizēts atbilstoši akreditētajām mācību programmām.
Mācību gada laikā audzēkņi kārtojuši ieskaites un uzstājušies mācību koncertos.
Papildus mācību procesam pavisam kopā audzēkņi pedagogu vadībā piedalījušies 58
koncertos, festivālos un konkursos Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.
J. Cimzes Valkas Mūzikas skolā 2016./2017.m.g. mācības uzsāka 110 audzēkņi,
un muzikālo spēju attīstības grupā 12 audzēkņi. Skolu beidza 11 audzēkņi.
Visi audzēkņi sekmīgi nokārtojuši pārcelšanas eksāmenus. Notikušas atklātās
grupu stundas skolotājām J. Šutovienei un I. Lečmanei. Pēc skolotāju iniciatīvas
notikuši klašu koncerti un vecāku sapulces E. Roslova saksofona klasē, G.Freiberga
sitaminstrumentu un flautas klasē, I. Dubļānes klavieru klasē, L. Freibergas vijoles
klasē, I. Lečmanes Kora klasē.
2016./2017. mācību gads pagājis skolas 70 gadu jubilejas zīmē. 2016. gada
pavasarī ar 37. Cimzes mūzikas dienām ieskandinājām skolas dzimšanas dienas svinību
sākumu, kas turpinājās ar labiem darbiem un noslēdzās ar skolas audzēkņu koncertu 6.
oktobrī, un 8. oktobrī ar absolventu, bijušo darbinieku salidojumu un vērienīgu
Koncertu/svinīgo pasākumu kultūras namā, pēc kura vēl ilgi atradāmies emocionāli
piesātināti pozitīvām izjūtām.
Paralēli mācību darbam skolā notikuši vairāki neikdienišķi pasākumi, kas
mudinājuši bērnus un vecākus būt redzīgākiem, dzirdīgākiem un atvērt savu sirdi
mākslas pasaulei.
Skolēnu motivēšanas veicināšanai skolas vadība organizējusi:
1. Divas Vecāku sapulces ar psihologa lekciju;
2. Cimzes dienu ietvaros 26.04.2017 Semināru Vidzemes mūzikas skolu
skolotājiem “Jaunāko pusaudžu mūzikas mācību motivācijas veicināšana.
Psihosociālo faktoru loma skolotāja pašvērtējuma profilaksē”. Lektore
psiholoģijas zinātņu maģistre, psihodrāmas, sociometrijas un grupu
psihoterapeite Gunta Dance (semināru apmeklēja 69 skolotāji no 12 mūzikas
skolām);

Cimzes dienu ietvaros “Starptautisko atklāto instrumentālo duetu Festivālu” (30
dalībnieki no 15 mūzikas skolām).
4. Izrādes „Sīpoliņa jaunie piedzīvojumi” apmeklējumu Valmieras KC;
5. LNSO Kinokoncerta apmeklējumu Rīgā Lielā Ģildē un izstādes apmeklējumu
Rīgas Biržas namā;
6. “Latvian sound qvartet” koncertu ar nosaukumu “Vīnes galma meistardarbi”
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā.
3.

Blakus pedagoģiskajam darbam skolotājas I. Eihe, L. Veinberga, J. Šutoviene un L.
Medne atradušas laiku radošajai darbībai - savu instrumentu spēlei, papildinot skolas
pasākumus, un 8.01.2017. sniedza koncertu Pļaviņu Katoļu baznīcā.
Skolas skolotāji apmeklēja profesionālās meistarības pilnveides kursus,
seminārus, lasījumus, par kuriem iegūti sertifikāti un apliecības:
# Skolotāji apmeklēja J. Cimzes Valkas Rudens lasījumus, par ko ieguva Kvalitātes
celšanas A grupas sertifikātus 6 stundu apmērā;
# Cimzes dienu ietvaros skolotāji apmeklēja Semināru Vidzemes mūzikas skolu
skolotājiem, 26.04.2017.Apliecība 6 stundas;
# I. Dubļāne un N. Taņicina apmeklēja profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programmu „Dažādu mūzikas stilu izpratnes pilnveidošana klavierspēles apmācībā.
Sigulda 30.01.2017. 6 stundas;
# Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas
Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle pedagogu II kārtas Valsts konkursa dalībnieku
noklausīšanās un konkursa rezultātu analīze. A programma 6 stundas. 14;15.02.2017;
# I. Lečmane un J.Šutoviene apmeklēja „Balss vingrinājumi- vokālo un logopēdisko
problēmu risināšanai”, Cēsis 27.01.2017.
# Starptautiskā mūzikas skolu pedagogu konference Radviliškos( Lietuva) I. Lečmane,
L. Veinberga (uzstājās ar priekšlasījumu), Ā.Dz. Tomiņa, L. Medne 6;7.03.2017.
# L. Freiberga apmeklēja Radošas pedagoģiskās pieejas un inovatīvas mācību metodes
darbā ar dažādu sastāvu kameransambļiem Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijā. Apliecība 24 stundas;
# J.Šutoviene piedalījās Seminārā un Nometnē 5 nedēļu garumā “Brīvprātīgajiem
skolotājiem darbam ar sociālproblemātiskiem bērniem” no 1.06.2017.
Mācību un audzināšanas darba rezumēšanai, pilnveidei un tālāko mērķu
noteikšanai notikušas Pedagoģiskās padomes sēdes un Skolas padomes sēde, kurā
apspriests un analizēts mācību darbs, kā arī lemti citi ar skolas attīstību saistīti svarīgi
jautājumi un ikdienas aktualitātes.

