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1. IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Tukuma Mūzikas skola (turpmāk tekstā – Skola) ir Tukuma novada Domes dibināta
profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu
īstenošanai. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums
un citi normatīvie akti. Skolas darbību nosaka NOLIKUMS, kas apstiprināts ar Tukuma novada
Domes 09.07.2009. lēmumu (protokola Nr.3,4.§.) ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada
Domes lēmumiem: 25.03.2010.(prot.Nr.3, 16. §.), 26.05.2011. (prot.Nr.7, 28. §.), 22.09.2016.
(prot.Nr.12, 11.§).
Skolas juridiskā adrese: Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101.
Skolas izglītības programmu realizācijas adreses: Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV3101 un Pils iela 18, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101.
Skolas telpu platība ir: Baznīcas ielā 2, Tukums, Tukuma novads: 540 m2; Pils ielā 18, Tukums,
Tukuma novads: 230 m2. Telpu aprīkojums atbilst darba drošības un ugunsdrošības prasībām.
16.07.2009. Tukuma Mūzikas skolai izdota izglītības iestādes reģistrācijas apliecība ar
Nr.4376902262.
2018.gadā no 1.oktobra līdz 5.oktobrim notika skolas akreditācija. Izglītības kvalitātes valsts
dienests 2018.gada oktobrī pieņēmis lēmumu par Tukuma Mūzikas skolas akreditāciju 13
profesionālās ievirzes izglītības programmās ar derīguma termiņu līdz 2024.gada 17.oktobrim.
Tukuma Mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde ar atvasinātas publiskas
personas iestādes statusu, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā.
Skolā var apgūt 13 profesionālās ievirzes izglītības programmas un interešu izglītības
programmu “Notiņas”.
1.1. Izglītības programmas un audzēkņu skaits
Tukuma Mūzikas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā:
Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle
Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle
Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle
Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Mežraga spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Trompetes spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Trombona spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Tubas spēle
Pūšaminstrumentu spēle – Eifonija spēle
Sitaminstrumentu spēle
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Audzēkņu skaits 01.09.2019. no novadiem un pagastiem, kuri mācās Tukuma Mūzikas skolā:
Novads
Tukums
Tukums
Tukums
Tukums
Tukums
Tukums
Tukums
Tukums
Tukums
Engure
Engure
Jaunpils
Kandava
Dobele
Rīga

Pagasti
Tukuma pilsēta
Džūkstes pagasts
Irlavas pagasts
Jaunsātu pagasts
Pūres pagasts
Sēmes pagasts
Slampes pagasts
Tumes pagasts
Zentenes pagasts
Smārdes pagasts
Lapmežciems
Jaunpils pagasts
Zemītes pagasts
Bikstu pagasts
Kopā:

Skaits
163
8
12
2
4
3
4
11
1
18
1
3
1
1
2
234

1.2. Audzēkņu skaits izglītības programmās
Izglītības programmu kopas
nosaukums

Izglītības programmas
nosaukums

Audzēkņu skaits
programmā
uz 01.09.2019.

Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēle
Akordeona spēle
Vijoles spēle
Kokles spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Mežraga spēle
Trompetes spēle
Eifonija spēle
Trombona spēle
Tubas spēle
Saksofona spēle
Sitaminstrumentu spēle

96
10
25
8
28
14
2
11
4
1
3
16
16
234

Stīgu instrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle

Sitaminstrumentu spēle
Kopā visās programmās:
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1.3. Absolventu skaita dinamika
2015./ 2016.
mācību gads

2016./2017.
mācību gads

27

2017./2018.
mācību gads

15

2018./2019.
mācību gads

16

2019./2020.
mācību gads

28

25

2019./2020.mācību gada absolventu skaits pa izglītības programmām:
Izglītības programmu
kopas nosaukums

Izglītības
programmas
nosaukums

Absolventu skaits
programmā
2018./2019.
mācību gadā

Absolventu skaits
programmā
2019./2020.
mācību gadā

Taustiņinstrumentu spēle

Klavierspēle
Akordeona spēle
Vijoles spēle
Kokles spēle
Flautas spēle
Klarnetes spēle
Mežraga spēle
Trompetes spēle
Eifonija spēle
Trombona spēle
Tubas spēle
Saksofona spēle
Sitaminstrumentu
spēle

10
2
3
1
2
2
0
1
0
1
0
4
2

7
2
2
2
4
1
0
0
1
0
0
3
3

28

25

Stīgu instrumentu spēle
Pūšaminstrumentu spēle

Sitaminstrumentu spēle
Kopā:

1.4.Absolventu skaits, kuri turpina mācības vidējās mūzikas izglītības iestādēs
Izglītības programmu kopas
nosaukums

2015./2016.
māc. gads

2016./2017.
māc. gads

Taustiņinstrumentu spēle
Stīgu instrumentu spēle

2
1

2

Pūšaminstrumentu spēle
Sitaminstrumenntu spēle

2

3

2017./2018.
māc. gads

2018./2019.
māc. gads

2019./2020.
māc. gads

3
2
1
1
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1.5.Tukuma Mūzikas skolas audzēkņu skaits pa mācību gadiem

Audzēkņu skaits pa mācību gadiem
uz 1.septembri
2019./2020.m.g.

234

2018./2019.m.g.

234

2017./2018.m.g.

234

2016./2017.m.g.

234

2015./2016.m.g.

234

2014./2015.m.g.

234

2013./2014.m.g.

234

2012./2013.m.g.

241

2011./2012.m.g.

228

2010./2011.m.g.

231

2009./2010.m.g.

228
220

225

230

235

240

245

1.6. Ziņas par pedagoģiskajiem darbiniekiem
Skolā 2019./2020.mācību gadā strādā 26 pedagogi. Augstākā pedagoģiskā izglītība ir 25
pedagogiem, no kuriem maģistra grāds ir 11 pedagogiem un viens pedagogs studē Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā. Vienam skolas pedagogam ir vidējā profesionālā izglītība.

Pedagogu izglītība 2019./2020.mācību gadā
Vidējā
pedagoģiskā
4%

Maģistra
grāds
42%
Augstākā
pedagoģiskā
50%
Studē JVLMA
4%
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1.7. Skolas finansējuma nodrošinājums
Skolas darbību nodrošina finansējums, kurš tiek saņemts no valsts budžeta, pašvaldības budžeta
un vecāku līdzfinansējuma, kas ar Tukuma novada Domes apstiprināto vecāku līdzfinansējumu
izglītības programmu realizēšanā kārtību noteikts 15,00 euro mēnesī.
Finanšu līdzekļus skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un uzskaite tiek
veikta Tukuma Mūzikas skolas grāmatvedībā. Skolas budžeta izlietojums ir mērķtiecīgs un
racionāls. Skola divas reizes gadā veic atskaiti Kultūras Ministrijai par valsts mērķdotācijas
izlietojumu saskaņā ar finansēšanas līgumu starp KM, pašvaldību un skolu. Skola strādā, lai
piesaistītu papildus finanšu līdzekļus no Valsts kultūrkapitāla fonda.
Ieņēmumu avots

2017. gads

2018. gads

EUR

EUR

2019.gads
EUR

408 368

415 630

430 203

249 042

252 275

259 235

134 616

140 020

149 285

24 710

23 335

21 683

Iestādes kopējie
ieņēmumi
No tiem: valsts
dotācija
pašvaldības
budžets
vecāku
līdzfinansējums
vecāku
līdzfinansējums
par
vienu audzēkni
mēnesī

15,-

15,-

15,-

profesionālai ievirzei

profesionālai ievirzei

profesionālai ievirzei

30,-

30,-

30,-

sagatavošanas klasei

sagatavošanas klasei

sagatavošanas klasei

bez maksas

bez maksas

bez maksas

pirmskolas izglītības
programma „Notiņas”

pirmskolas izglītības
programma „Notiņas”

pirmskolas izglītības
programma „Notiņas”

1.8. Skolas aktivitātes un tradicionālie ikgadējie pasākumi
Skola regulāri piedalās Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajos valsts konkursos Latvijas
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu audzēkņiem un dažādos
citos mūzikas skolu audzēkņu konkursos un festivālos.
Nozīmīgākie ikgadējie pasākumi un aktivitātes:
 Zinību dienas koncerts;


Starptautiskajai Mūzikas dienai veltīts pasākums;



Latvijas Proklamēšanas dienai veltīts koncerts;



Adventes koncerts Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā;



Ziemassvētku koncerti;



Ikgadējie mūzikas skolu festivāli „Satiksimies Tukumā” un kamermūzikas festivāls
“Rudens krāsas mūzikā”.



Muzikāla pēcpusdiena veltīta komponistam – jubilāram;
Tukuma Mūzikas skola
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Pedagogu klašu koncerti vecākiem;



Koncerti dažādās Tukuma novada izglītības iestādēs;



Koncerti Tukuma pirmsskolas izglītības iestādēs;



Draudzības koncerti ar citām mūzikas skolām Latvijā un ārvalstīs;



Skolas „Atvērto durvju dienu” koncerti;



Jaunrades koncerts „Opus1”;



Labdarības koncerti Tukuma evaņģēliski luteriskajā baznīcā;



Mātes dienai veltīts audzēkņu un pedagogu koncerts;



Absolventu koncerts;



Skolas izlaiduma koncerts;



Mācību gada Atskaites koncerts;



Audzēkņu un pedagogu koncerti Tukuma novada dažādu organizāciju pasākumos;



Audzēkņu un pedagogu uzstāšanās „Muzeju nakts” pasākumos;



Audzēkņu un pedagogu uzstāšanās „Baznīcu nakts” pasākumos;



Dalība Mākslas dienās;



Koncerti Tukuma novada pansionātā ”Rauda”;



Audzēkņu piedalīšanās un uzstāšanās pedagogu tālākizglītības kursu meistarklasēs;



Pedagogu solo koncerti vai koncerti dažādu ansambļu sastāvos;



Audzēkņu līdzdalība Tukuma pilsētas Kultūras nama mākslinieciskajos kolektīvos –
pūtēju orķestrī, koros, ansambļos, lauku kapelā, saksofonu ansamblī, bigbendā;



Absolventu piedalīšanās skolas rīkotajos koncertos;



Latvijas ievērojamu mūziķu mākslinieku vieskoncerti Tukuma Mūzikas skolā vai Tukuma
pilsētas Kultūras namā, arī ar skolas audzēkņu piedalīšanos;



Latvijas mūzikas vidusskolu pedagogu audzēkņu vieskoncerti;



Tukuma Mūzikas skolas absolventu vieskoncerti;



Pūtēju orķestra piedalīšanās Zemgales un Kurzemes novadu pūtēju orķestru koncertos,
dalība Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku pasākumos;



Koncertu un LNO izrāžu apmeklējumi Rīgā;



Vasaras nometnes audzēkņiem.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijā liela nozīme ierādīta audzēkņu
koncertdarbībai. Tukuma Mūzikas skolas mākslinieciskajai darbībai ir nozīmīga vieta Tukuma
pilsētā un novadā. Notiek regulāri skolas audzēkņu, skolas pedagogu un absolventu koncerti.

Tukuma Mūzikas skola
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Tukuma Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncertdarbība.
2019./2020.mācību gadā mūzikas skolas audzēkņu, absolventi, pedagogu piedalīšanās koncertos:

17; 28%
25; 41%

19; 31%
Republikā, reģionā, ārzemēs

Novadā, pilsētā

Tukuma Mūzikas skolā

Audzēkņu dalība konkursos, festivālos un koncertos.
Katru mācību gadu tiek apkopoti dati par skolas audzēkņu dalību dažādos konkursos, festivālos
un koncertos.
Dalība konkursos, festivālos 2019./2020.mācību gadā:
1; 4%

7; 27%
6; 23%

5; 19%

7; 27%

Festivāli

Starpt. konkursi

Reģiona konkursi

Skolas konkursi

Republikas konkursi

Skolas audzēkņu un pedagogu piedalīšanās dažādos pasākumos:
2017./18.mācību gads
Skolas organizētie pasākumi, festivāli
Dalība citu organizētajos pasākumos
Skolas organizētie konkursi
Dalība citu organizētajos konkursos
Kopā

Pasākumi
30
51
1
31
113

Tukuma Mūzikas skola
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Audzēkņi
741
296
21
142
1200

Pedagogi
219
119
3
65
406
9

Skolas audzēkņu un pedagogu piedalīšanās dažādos pasākumos:
2018./19.mācību gads
Skolas organizētie pasākumi, festivāli
Dalība citu organizētajos pasākumos
Skolas organizētie konkursi
Dalība citu organizētajos konkursos
Kopā

Pasākumi
33
52
2
27
114

Audzēkņi
772
293
70
112
1242

Pedagogi
238
96
12
63
408

Skolas audzēkņu un pedagogu piedalīšanās dažādos pasākumos:
2019./20.mācību gads
Skolas organizētie pasākumi, festivāli
Dalība citu organizētajos pasākumos
Skolas organizētie konkursi
Dalība citu organizētajos konkursos
Kopā

Pasākumi
17
41
1
18
77

2017./2018.mācību gadā:
Konkursos piedalījušies 58 solisti:

Audzēkņi
217
156
8
88
469

Pedagogi
96
33
1
32
162

Kolektīvu piedalīšanās konkursos:
/trio, kvarteti, ansambļi/

Konkursi

Klav.

Vijol.

Kokl.

Pūš.i

Sit.instr

Kopā

Starpt.
Republ.
Reģion.

6
6
1

2
1
8

1
-

Klav.sp

Kokl.sp

Pūšam.i

Vok.ans

2
4
14

3
10

11
14
33

Starpt.
Republ
Reģion.

2
-

1
1
-

2

1
3

1
4
5

Novad.
Kopā

13

11

1

20

13

58

Novad.
Kopā

2

2

2

2
6

2
12

2018./2019.mācību gadā:
Konkursos piedalījušies 136 solisti

Konk.

Kopā

Kolektīvu piedalīšanās konkursos:
/trio, kvarteti, ansambļi/

Konkursi

Klav.

Vijol.

Kokl.

Pūš.i

Sit.instr

Kopā

Konk.

Starpt.
Republ.
Reģion.

4
1
5

1
2
4

2
-

1
11
27

2
6

8
16
42

Starpt.
Republ
Reģion.

Kopā

10

7

2

92

25

136

Kopā

2019./2020.mācību gadā:
Konkursos piedalījušies 33 solisti

Vijol.

Pūš.i

Vokāl.

3
-

1
-

1
1
2

1
-

2
-

4
5
2

3

1

4

1

2
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Klav.

Teor. pr.

Kopā

Kolektīvu piedalīšanās konkursos:
/trio, kvarteti, ansambļi/

Konkursi

Klav.

Akord.

Vijol.

Kokl.

Pūš.i

Starpt.
Republ.
Reģion.

4
2
6

1
1
8
10

2
2

-

3
8
11

Skolas
Kopā

Sit.instr Kopā

2
2
4

7
13
5
8
33

Konk.

Starpt.
Republ.
Reģion.
Skolas
Kopā

Tukuma Mūzikas skola
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Klav.

Vijol.

Kokl.

Pūš.i

-

-

-

1
1

Vokāl. Teor. pr. Kopā

1
1
2

1
1
1

10

2
1
2
5

2017./2018.mācību gadā:
Festivālos piedalījušies 13 solisti:
Klavierspēle
Vijoles
Festivāli
spēle
Republ.
Reģion.
Kopā

4
4

Kokles spēle

Pūšam.i.spēle

-

-

1
1

Vispārējās
klav.

3
3

Akord.spēle

5
5

Kopā

8
13

2018./2019.mācību gadā:
Festivālos piedalījušies 19 solisti:
Festivāli

Klav.sp

Starpt.
Republ.
Reģion.
Kopā

Visp.klav.

1
1
2
4

Pūšam.i

Vijol.sp

1
1

4
4

Sitam.i.

1
1

Akord.

1
1

8
8

Kopā

3
1
15
19

2019./2020.mācību gadā:
Festivālos piedalījušies 8 solisti:
Festivāli

Klav.sp

Starpt.
Republ.
Reģion.
Kopā

Visp.klav.

7
7

Pūšam.i

Vijol.sp

-

-

Sitam.i.

-

Akord.

-

Kopā

1
1

8
8

2017./2018.mācību gadā:
Festivālos piedalījušies 17 kolektīvi /dueti, trio, kvarteti, ansambļi/
Festivāli

Klavieru ansambļi
Vijolnieku ansambļi
Koklētāju ansamblis
Klarnešu kvartets
Saksofonu ansamblis
Akordeonistu ansamblis
Vokālie ansambļi
Dueti
Instrumentālais trio “Noskaņa”
Kopā

Rudens krāsas
Satiksimies Tukumā
Starptautiskā sadarbība

Republikā

Reģionā

Novadā

Kopā

1
1
1
4
3
2
12

2
1
3

1
1

1
1

2
1
1
1
1
2
4
3
2
17

2018./2019.mācību gadā:
Festivālos piedalījušies 16 kolektīvi /dueti, trio, kvarteti, ansambļi/
Starptaut.
Republ.
Reģionā
“Rudens krāsas”
Festivāli
pasākumi

Klavieru duets
Jaun.kl.Vijoln.ans.
Vec.kl.Vijoln.ans.
Koklētāju ansamblis

Tukumā

“Satiksimies Tukumā”

Skrīveros
Pluņģē
Pluņģē
Šauļos

Rojā
Jelgavā

Talsos

Tukuma Mūzikas skola
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Klarnešu ansamblis
Saksofonu kvartets

Šauļos
Pluņģē
Šauļos

“Satiksimies Tukumā”
Ulbrokā

Akordeonu ansamblis
Vok.ans. “Kriksis”
Vok.ans. “ Kreksis”
Vec.kl. Pūtēju orķestris
Jaun.kl.Pūtēju orķestris
Flautu trio
Flautu kvartets
Sitaminstr. ansamblis
Instrumentālskvintets
Trio “Noskaņa”

Kandavā
Talsos

“Satiksimies Tukumā”
“Rudens krāsas”
“Rudens krāsas”

Limbažos

“Satiksimies Tukumā”
“Satiksimies Tukumā”
“Satiksimies Tukumā”

Šauļos
“Satiksimies Tukumā”
Šauļos
“Satiksimies Tukumā”
“Satiksimies Tukumā”
Pluņģē

“Rudens krāsas”

2019./2020.mācību gadā:
Festivālos piedalījušies 5 kolektīvi /dueti, trio, kvarteti, ansambļi/:
Starptaut.
Republ.
Reģionā
Festivāli
pasākumi

“Rudens krāsas”
Tukumā

Sabilē

Klavieru duets
Vec.kl.Vijoln.ans.

Pluņģē

Koklētāju ansamblis
Klarnešu ansamblis
Akordeonu ansamblis

Izraēlā

Talsos
Jūrmalā

“Rudens krāsas”
“Rudens krāsas”

Kandavā,
Dobelē

2017./2018.mācību gadā:
Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības
iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle audzēkņiem programmu
apguva 21 audzēknis no 1. līdz 8.klasei. Uz valsts konkursa otro kārtu tika izvirzīti 6
audzēkņi.
No visiem konkursiem 2017./2018.mācību gadā, kuros piedalījās Tukuma Mūzikas skolas
audzēkņi, 32 konkursos un 2 festivālos 26 audzēkņi solisti, 2 klavieru dueti, kokļu trio,
koklētāju ansamblis, 5.-9.klašu vokālais ansamblis, vokālie ansambļi “Kriksis” un “Kreksis”,
saksofonu kvartets, ir konkursos ieguvuši godalgotas vietas.
Koklētāju ansamblis un vokālais ansamblis“Kreksis” piedalījās XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku koncertos Rīgā.
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņi, pedagogi, absolventi Tukuma
Kultūras nama pūtēju orķestra “Tukums” sastāvā piedalījās orķestru skatē Ogrē, Kurzemes
apvienoto pūtēju orķestru koncertā Talsos, Tukuma Rožu svētkos, XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku koncertos Rīgā.
2018./2019.mācību gadā:
Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības
iestāžu izglītības 20V izglītības programmas kopas Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu
spēle audzēkņiem programmu apguva 70 audzēkņi.
Izglītības
programma
Flautas spēle

Audz.
skaits
23

Konk.
I kārtā
20

Klarnetes spēle

13

10

Audzēkņu skaits
konkursaII kārtā
E.Lisova
1.vieta
A.Dubrovska 2.vieta
M.Tīruma
3.vieta
E.K.Grigors 1.vieta
Tukuma Mūzikas skola
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Audzēkņu skaits
konkursa III kārtā
E.Lisova /slima/

D.Pētersone

E.K.Grigors 3.vieta

S.Šteina
N.Krūmiņš

Pedagogs

12

Saksofona spēle

16

12

Mežraga spēle
Trompetes spēle

2
9

1
6

Eifonija spēle

3

2

Trombona spēle

1

-

Tubas spēle

3

2

Sitaminstr.spēle

17

17

87

70

Kopā

K.Kugelāns 2.vieta
M.S.Petkeviča 3.vieta
E.Putāne
3.vieta
K.Leimane
2.vieta
G.Jākobsons 2.vieta
E.A.Sleže
3.vieta
M.R.Murāne 3.vieta
P.Krēvica
3.vieta
E.Ķiņķeris
2.vieta
Ā.Straume
3.vieta
M.L.Gredzena 3.vieta
R.Kokarītis 3.vieta
A.Dakša
3.vieta
-

K.Kugelāns
M.S.Petkeviča

M.Šteimanis
K.Zekunde
E.Lisovs
K.Vistopols
R.J.Vītiņš

2.vieta
3.vieta
2.vieta

22

K.Leimane 3.vieta
G.Jākobsons 3.vieta

E.Folkberga

E.Ķiņķeris 3.vieta
-

M.Rozenbergs
M.Rozenbergs

R.Kokarītis 3.vieta

U.Strauja

-

M.Rozenbergs

M.Šteimanis 2.vieta
K.Zekunde
3.vieta
-

U.Strauja
A.Sprigulis

9

Pedagogi rosina savus audzēkņus piedalīties konkursos, tā veicinot jauno mūziķu
profesionālo izaugsmi.
29 konkursos 57 audzēkņi solisti, trīs klavieru dueti, 1.-3.klašu vijolnieku ansamblis,
instrumentālais ansamblis, vokālais ansamblis “Kreksis”, saksofonu kvartets, mūzikas
literatūras komanda konkursos ieguvuši godalgotas vietas.
Astoņpadsmit festivālos piedalījās 19 solisti un 16 kolektīvi, kopā vairāk kā 260 audzēkņi.
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu klases audzēkņi, pedagogi, absolventi Tukuma
Kultūras nama pūtēju orķestra “Tukums” sastāvā piedalījās skatē Siguldā.
2019./2020.mācību gadā:
Valsts konkursa profesionālās ievirzes 20V izglītības programmas Taustiņistrumentu spēle
– Akordeona spēle audzēkņiem programmu apguva 8 audzēkņi. Valsts konkursa otrajā kārtā
piedalījās viens audzēknis, kurš tika izvirzīts uz konkursa 3.kārtu.
Izglītības
programma
Akordeona spēle

Kopā

Audz.
skaits
10

Konk.
I kārtā
8

10

8

Audzēkņu skaits
konkursa II kārtā
A.Grīns 1.vieta

1

Audzēkņu skaits
konkursa III kārtā
A.Grīns

Pedagogs
Daiga
AkmaneMoricaOkmane

1

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar COVID-19 no 2020.gada 13.marta audzēkņu
turpmākā dalība 2019./2020.mācību gadā paredzētajās aktivitātēs tika pārtraukta.

Tukuma Mūzikas skola
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2. SKOLAS DARBĪBAS PAMATMĒRĶI
(iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti)
Tukuma Mūzikas skolas mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi ir noteikti skolas
NOLIKUMĀ.
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.
Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.
Skolas uzdevumi ir:
- nodrošināt iespēju iegūt pamatzināšanas un prasmes mūzikā;
- sagatavot audzēkņus mūzikas profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei;
- veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;
- racionāli izmantot skolas darbībai piešķirtos līdzekļus.
2.1. Izvirzīto prioritāšu īstenošana
Skolas Attīstības plāns aptver laika periodu no 2017./2018.mācību gada – 2019./2020. mācību
gadam, kur noteikta skolas attīstība un pilnveide.
Vīzija:
Tukuma Mūzikas skola ir mūsdienīga, moderna un augstas kultūras profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības iestāde ar nozīmīgu ieguldījumu novada un visas Latvijas mūzikas dzīvē, kurā katrs tās
audzēknis kļūst par radošu, muzikāli izglītotu personību ar noturīgu interesi par mūziku visa mūža
garumā.
Misija:
Tukuma Mūzikas skola piedāvā iegūt kvalitatīvu profesionālās ievirzes mūzikas izglītību augsti
kvalificētu pedagogu vadībā. Skola ir demokrātiska, humāna profesionālās ievirzes izglītības
iestāde ar augstu mācīšanas un mācīšanās līmeni un izvērstu audzēkņu un pedagogu radošo
darbību.
Darbības pamatmērķis:
Sekmēt katra audzēkņa izaugsmi par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, radošu, brīvu personību,
kura apguvusi profesionālās ievirzes mūzikas izglītības pamatzināšanas un muzicēšanas prasmes.
Darbības virzieni:
 Labvēlīgas radošas, psiholoģiskas un estētiskas vides veidošana skolā.
 Kolektīvās muzicēšanas attīstīšana un pilnveidošana.
 Nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes, telpu un aprīkojuma nodrošināšana.
 Kvalitatīvu mūzikas instrumentu, mūsdienīgu mācību līdzekļu un tehnoloģiju pielietojums
mācību procesā.
 Veidot pamatu un motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības
pakāpē.
 Attīstīt audzēkņu, pedagogu un vecāku sadarbību.
 Veidot un attīstīt sadarbību ar citām mūzikas skolām Latvijā un ārvalstīs.

Tukuma Mūzikas skola
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2.2.Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti
Skolas
darbības
pamatjomas

Mācību
saturs

Mācīšana un
mācīšanās

Audzēkņu
sasniegumi

Prioritāte

Rezultāts

Kvalitatīvas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības
nodrošināšana.

Visu mācību
aktualizācija.

Mācību programmu
atbilstība licencētajām
skolas izglītības
programmām.

Katram mācību priekšmetam izstrādātas
mācību programmas, kurās iekļautas
teorētiskās un praktiskās nodarbības,
izstrādātas gala pārbaudījumu prasības vai
eksāmena programma, kas atbilst apgūstamās
programmas mērķiem, uzdevumiem.
Ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji katrā mācību
priekšmetā.

Pilnveidot mācību
priekšmetu vērtēšanas
sistēmu.

priekšmetu

programmu

Nodrošināt pedagogu
profesionālās
kvalifikācijas celšanu.

Pedagogi regulāri apmeklē profesionālās
pilnveides kursus.
2017./2018.mācību gadā skolas pedagogi ir
piedalījušies 38 profesionālās pilnveides
pasākumos - kursos, semināros vai
meistarklasēs.
2018./2019.mācību gadā skolas pedagogi ir
piedalījušies 36 profesionālās pilnveides
pasākumos - kursos, semināros vai
meistarklasēs.
2019./2020.mācību gadā skolas pedagogi ir
piedalījušies 31 profesionālās pilnveides
pasākumos - kursos, semināros vai
meistarklasēs.

Kolektīvās muzicēšanas
nozīmes palielināšana
mācību procesā.

Izveidotas dažādas kolektīvās muzicēšanas
vienības. Piedalīšanās konkursos, festivālos,
meistarklasēs, tām ir aktīva koncertdarbība.
Tas veicina spēlētprasmes attīstību un interesi
par kolektīvo muzicēšanu arī pēc skolas
pabeigšanu.
Audzēkņi piedalās valsts un citos dažāda
mēroga konkursos, festivālos, uzstājas
koncertos.
Audzēkņiem ir labi rezultāti konkursos.
Audzēkņu sasniegumi tiek novērtēti skolā un
novadā ar pateicības rakstiem un naudas
balvām.
Audzēkņu sasniegumi tiek popularizēti
(informācijas stendā skolā, skolas mājas lapā,
novada izglītības pārvaldes mājas lapā, vietējā

Audzēkņu motivēšana
mācībām un augstākiem
sasniegumiem

Tukuma Mūzikas skola
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

15

Atbalsts
audzēkņiem

Katra skolas audzēkņa
izaugsmes veicināšana.

Atbalsta sniegšana karjeras
izvēlē, motivējot
audzēkņus turpināt
mācības mūzikas vidējās
profesionālās izglītības
iestādēs.

Sadarbība un
skolas tēla
veidošana

Skolas tēla veidošana un
popularizēšana sabiedrībā

Skolas vide

Skolas tēla atpazīstamības
veicināšana.

novada laikrakstā un tā mājas lapā), audzēkņi
tiek apsveikti un apbalvoti koncertos.
Individuāla pieeja katram audzēknim,
labvēlīgas psiholoģiskās un radošās vides
nodrošināšana.
Sadarbība ar audzēkņu vecākiem, mācību
procesa atbalstīšanai.
Skolā tiek aicināti ar koncertiem uzstāties
mūzikas augstskolas JVLMA, mūzikas
vidusskolu audzēkņi un pedagogi (Emīla
Dārziņa Mūzikas vidusskolas, Jāzepa Mediņa
Rīgas mūzikas vidusskolas, PIKC Ventspils
un Jelgavas Mūzikas vidusskolu audzēkņi un
pedagogi). Skolā koncertējuši un uz tikšanos
ar audzēkņiem aicināti pazīstami mūziķi un
mākslinieki.
Skolas beidzēju klases tiek iepazīstinātas ar
iespējām mācīties nākamajā izglītības pakāpē.
Audzēkņi tiek iepazīstināti ar iespējām
mācīties kādā no Latvijas mūzikas
vidusskolām. Pie informācijas stenda ir
mūzikas vidusskolu reklāmas.
Audzēkņiem, kuri izteikuši vēlēšanos turpināt
mācības
mūzikas
vidusskolā,
tiek
nodrošinātas papildus konsultācijas pie
mūzikas vidusskolu pedagogiem.
Audzēkņi piedalās dažādos konkursos,
festivālos. Tiek organizēti skolu draudzības
koncerti un ārzemju mūzikas skolu
apmeklējumi.
Skolas audzēkņi muzicē arī Tukuma pilsētas
Kultūras nama kolektīvos – pūtēju orķestrī,
lauku kapelā, bigbendā. Skolas audzēkņi tiek
plaši iesaistīti vispārizglītojošo skolu
kolektīvos.
Skolas darbība tiek plaši atspoguļota skolas
tīmekļa vietnē, Tukuma novada laikrakstā,
Tukuma novada Domes izdevumā “Tukuma
Laiks” un mājas lapā, Tukuma novada
Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē, Latvijas
mūzikas skolu izglītības iestāžu asociācijas
periodiskajā izdevumā “Partita” un tīmekļa
vietnē.
Skolā tiek veidots notikumu foto arhīvs un
sistematizētas publikācijas presē par skolu.
Izveidota un aktualizēta skolas mājas lapa.
Skolas sasniegumi tiek dokumentēti.
Skolai ir savs logo, kuru izmanto skolas
reklāmā.

Tukuma Mūzikas skola
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Estētiski gaumīgas,
mājīgas un tehniski
nodrošinātas izglītības
vides veidošana.

Nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu.
Notiek regulāri skolas remontdarbi
labiekārtošanas darbi.

un

Regulāri tiek apsekotas visas mācību telpas un
pēc vajadzības labiekārtotas.
Pedagogi un audzēkņi ir nodrošināti ar mācību
procesam nepieciešamajām telpām. Visiem
skolas pedagogiem un audzēkņiem ir pieejama
datortehnika un kopēšanas iekārta. Visiem
skolas datoriem ir interneta pieslēgums.
Resursi

Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana.

Jaunu mūzikas instrumentu iegāde. Esošo
mūzikas instrumentu apkope un remonts.
Regulāra piedalīšanās Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammu projektu konkursos.

Pedagogu profesionālās
kvalifikācijas celšanas
pasākumu organizēšana.

Pedagogu aktīva piedalīšanās profesionālās
pilnveides kursos, semināros un
meistarklasēs.

Tehnisko darbinieku
kvalifikācijas celšanas
pasākumu organizēšana.
Skolas darba Visu skolas darbinieku
organizācija, iesaistīšana skolas darba
vadība un
izvērtēšanā, analīzē un
kvalitātes
tālākas attīstības
nodrošināšana plānošanā.

Tehnisko darbinieku apmācības.
Notiek regulāra skolas darbības izvērtēšana.
Pedagogi un darbinieki katru gadu iesniedz
sava darba pašvērtējumu un ierosinājumus
nepieciešamajiem uzlabojumiem.
Notiek skolas tehniskā personāla ikgadējā
vērtēšana.
Metodisko komisiju iesaistīšana skolas
atskaites apkopošanā par katru mācību gadu.
Aktīva Metodisko komisiju un Pedagoģiskās
padomes darbība.
Notiek priekšlikumu tālākas darbības
uzlabošanai apkopošana, analizēšana un
ieviešana.

Tukuma Mūzikas skola
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3.IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE
No 2018.gada 1.oktobra līdz 5.oktobrim, piedaloties ekspertu komisijai, notika Tukuma
Mūzikas skolas akreditācija. 2018.gada 18.oktobrī IKVD reģistrēja Akreditācijas ID Tukuma
Mūzikas skolā īstenoto profesionālās ievirzes izglītības programmu akreditāciju ar derīguma
termiņu līdz 2024.gada 17.oktobrim.
Izglītības programmas
nosaukums

Taustiņinstrumentu
spēle – Klavierspēle
Taustiņinstrumentu spēle
– Akordeona spēle
Stīgu instrumentu spēle
– Vijoles spēle
Stīgu instrumentu spēle
– Kokles spēle
Pūšaminstrumentu
spēle – Flautas spēle
Pūšaminstrumentu
spēle – Klarnetes spēle
Pūšaminstrumentu
spēle – Saksofona spēle
Pūšaminstrumentu
spēle – Mežraga spēle
Pūšaminstrumentu spēle
– Trompetes spēle
Pūšaminstrumentu spēle
– Trombona spēle
Pūšaminstrumentu
spēle – Tubas spēle
Pūšaminstrumentu
spēle – Eifonija spēle
Sitaminstrumentu spēle

Izglītības
programmas
kods

Akreditācijas
ID

Akreditācijas
datums
(dd.mm.gggg.)

Akreditācijas
derīguma termiņš
(dd.mm.gggg.)

20V 212 01 1

AI 11937

18.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 01 1

AI 11938

18.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 02 1

AI 11939

18.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 02 1

AI 11940

18.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 03 1

AI 11941

18.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 03 1

AI 11942

18.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 03 1

AI 11943

18.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 03 1

AI 11961

22.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 03 1

AI 11944

18.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 03 1

AI 11962

22.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 03 1

AI 11963

22.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 03 1

AI 11964

22.10.2018.

17.10.2024.

20V 212 04 1

AI 11945

18.10.2018.

17.10.2024.
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4. IESTĀDES SNIEGUMS UN TĀ NOVĒRTĒJUMS AR
KVALITĀTES VĒRTĒJUMA LĪMENI ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS
4.1. Joma - Mācību saturs
4.1.1. Kritērijs-Izglītības iestādes īstenotās izglītības programmas

Licence

Nr.
Taustiņinstrumentu spēle –
Klavierspēle
Astoņi gadi (2030 stundas)
Taustiņinstrumentu spēle –
Akordeona spēle
Seši gadi (1697 stundas)
Stīgu instrumentu spēle –
Vijoles spēle
Astoņi gadi (2152 stundas)
Stīgu instrumentu spēle –
Kokles spēle
Seši gadi (1697 stundas)
Pūšaminstrumentu spēle –
Flautas spēle
Seši gadi (1697 stundas)
Pūšaminstrumentu spēle –
Klarnetes spēle
Seši gadi (1697 stundas)
Pūšaminstrumentu spēle –
Saksofona spēle
Seši gadi (1697 stundas)
Pūšaminstrumentu spēle –
Mežraga spēle
Seši gadi (1697 stundas)
Pūšaminstrumentu spēle –
Trompetes spēle
Seši gadi (1697 stundas)
Pūšaminstrumentu spēle –
Trombona spēle
Seši gadi (1697 stundas)
Pūšaminstrumentu spēle –
Tubas spēle
Seši gadi (1697 stundas)
Pūšaminstrumentu spēle –
Eifonija spēle
Seši gadi (1697 stundas)
Sitaminstrumentu spēle
Seši gadi (1697 stundas)

Akreditācijas
termiņš

Izsnieg
šanas
datums

sāk.

Izglītojamo skaits
2019./2020.m.g.

Kods

Izglītojamo skaits
2018./2019.m.g.

Izglītības programmas
nosaukums / Īstenošanas
ilgums

Izglītojamo skaits
20167/2018.m.g.

Tukuma Mūzikas skola īsteno 13 profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas, kuras
izstrādātas atbilstoši Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma prasībām. Visas
programmas ir licencējis Izglītības kvalitātes valsts dienests.

beig. sāk.

beig. sāk.

beig.

20V 212
16.05.
P-14045
01 1
2016.

17.10.
2024.

96

96

92

87

96

94

20V 212
16.05.
P-14046
01 1
2016.

17.10.
2024.

12

11

12

10

10

10

20V 212
16.05.
P-14047
02 1
2016.

17.10.
2024.

26

26

27

25

25

23

20V 212
16.05.
P-14048
02 1
2016.

17.10.
2024.

11

9

9

8

8

8

20V 212
16.05.
P-14049
03 1
2016.

17.10.
2024.

28

25

24

23

28

27

20V 212
16.05.
P-14050
03 1
2016.

17.10.
2024.

16

16

14

14

13

12

20V 212
16.05.
P-14051
03 1
2016.

17.10.
2024.

16

15

17

16

16

15

20V 212
16.05.
P-14052
03 1
2016.

17.10.
2024.

1

2

4

2

3

3

20V 212
16.05.
P-14053
03 1
2016.

17.10.
2024.

7

6

9

10

11

9

20V 212
16.05.
P-14054
03 1
2016.

17.10.
2024.

1

1

3

1

1

2

20V 212
16.05.
P-14055
03 1
2016.

17.10.
2024.

1

3

3

3

3

4

20V 212
16.05.
P-14056
03 1
2016.

17.10.
2024.

2

4

3

3

4

5

20V 212
18.05.
P-14057
04 1
2016.

17.10.
2024.

17

17

17

17

16

16
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Visām izglītības programmām ir noteikti mērķi, uzdevumi, apgūstamās tēmas un vērtēšanas
formas. Visas nodarbības noris saskaņā ar Tukuma Mūzikas skolas Nolikumu. Atbilstoši
licencētajām izglītības programmām un audzēkņu skaitam tajās sastādīta pedagoģisko darbinieku
tarifikācija un stundu saraksts.
Izglītības programmas obligāto saturu nosaka mācību priekšmetu kopējais apjoms visos mācību
gados kopā, kas saskaņots ar skolas iekšējo mācību plānu un atbilst licencētajām izglītības
programmām. Mācību darbs skolā noris pēc direktora vai direktora vietnieka apstiprinātiem grupu
un individuālo nodarbību stundu sarakstiem. Stundu sarakstu regulāri aktualizē atbilstoši situācijai.
Stundu saraksti izlikti uz informācijas stenda un ir pieejami gan audzēkņiem, gan vecākiem.
Stundu saraksts atbilst mācību plānam un licencētajām izglītības programmām, stundu saraksts
tiek sastādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Skolas vadība pārrauga izglītības programmu
realizāciju un mācību priekšmetu programmu izstrādi un nodrošina nepieciešamās informācijas un
resursu pieejamību.
Pedagogi zina un izprot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos mērķus,
uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotas audzēkņu sasniegumu
vērtēšanas formas un kārtību. Darbs ar audzēkņiem ir diferencēts un individuāls. Plānojot darbu,
pedagogi ņem vērā katra audzēkņa vajadzības un spējas.Visas pedagogu izstrādātās mācību
priekšmetu programmas ir apstiprinātas. Instrumenta spēles apmācības programmas ir izstrādājuši
skolas pedagogi, balstoties uz noslēguma pārbaudes prasībām un apgūstot Latvijas vadošo
mūzikas skolu pieredzi metodiskajā darbā. Pedagogi regulāri paaugstina kvalifikāciju
tālākizglītības kursos un praksē lieto tajos gūtās atziņas.
Pirms katra mācību gada sākuma metodisko komisiju sēdēs mācību priekšmetu programmas
regulāri tiek aktualizētas, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas vai papildinājumus. Katru
mācību gadu pedagogi veic korekcijas tematiskajam plānojumam, saskaņojot ar skolas darba
plānu. Mācību priekšmetu tematiskajiem plāniem tiek ievērotisi sistemātiskuma un secīguma
principi. Uzdevumi tiek plānoti tā, lai būtu saprotami konkrētajam audzēkņu vecumam un atbilstu
viņu interesēm un priekšstatiem – no saprotamā uz jauno. Audzēkņu zināšanas tiek regulāri un
sistemātiski kontrolētas.
Stiprās puses:
 Izglītības programmas ir licencētas, mācību process tiek īstenots atbilstoši licencētām
programmām.
 Mācību priekšmetu programmu saturs atbilst izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem.
 Mācību procesā skolotāji ievēro audzēkņu vecumposmu īpatnības, apguves dinamiku un
iepriekšējās sagatavotības līmeni.
 Visi pedagogi pārzina profesionālās ievirzes licencētās izglītības programmas prasības un radoši
plāno mācību satura apguvi atbilstoši audzēkņu spējām.
 Skolā ir izstrādāts audzināšanas darba plāns, noteikts atbildīgais par plāna īstenošanu,
koordinēšanu un uzraudzību, notiek audzināšanas darba izvērtējums un analīze.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt pilnveidot mācību programmu saturu.
 Turpināt darbu pie programmu piedāvājuma paplašināšanas.
 Izveidot izglītības programmu Stīgu instrumentu spēle- čella spēle.
Vērtējums –ļoti labi
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4.2. Joma - Mācīšana un mācīšanās
4.2.1. Kritērijs - Mācīšanas kvalitāte
Katras mācību stundas galvenais elements ir mācīšanas process un mācīšanās. Pedagogi
profesionāli, audzēkņiem saprotamā valodā māca saprast to, ko audzēkņi apguvuši un kas vēl būtu
jāapgūst. Tālākizglītības kursos iegūtās zināšanas ļauj pedagogiem strādāt ar jaunām mācību
metodēm un pilnveidot metodiskos materiālus. Pedagogu izmantotās mācību metodes ir
daudzveidīgas un atbilst mācību priekšmeta specifikai un mācību satura prasībām. Mācību
priekšmetos pedagogi izmanto atbilstošus mācību līdzekļus. Pedagoga ikdienas darbs tiek
atspoguļots grupas vai individuālo nodarbību žurnālā, kurā tiek regulāri veikti ieraksti par stundas
tēmu, audzēkņu apmeklējumu un stundas vērtējumu. Direktora vietniece mācību darbā katrā
mācību pusgadā veic visu žurnālu kontroli, izdarot ierakstus žurnāla pēdējā lapā.
Atbilstoši prasībām ir sakārtota audzēkņu reģistrācija un uzskaite. Skolā tiek ievērota audzēkņu
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība. Visi skolā uzņemtie audzēkņi ir reģistrēti audzēkņu
reģistrācijas un uzskaites grāmatā, katram audzēknim ir iekārtota personas lieta, kurā atrodama
visa nepieciešamā informācija par konkrēto audzēkni. Sekmju kopsavilkumu žurnālā tiek
ierakstītas audzēkņu pusgada kopsavilkuma atzīmes katrā mācību priekšmetā.
Audzēkņi ir nodrošināti iespēju robežās ar atbilstošām mācību grāmatām mūzikas teorijas
priekšmetos un kopētiem mācību materiāliem. Instrumentu spēles pedagogi nodrošina savus
audzēkņus ar daudzveidīgiem nošu materiāliem instrumentu spēles apguvē gan no skolas
bibliotēkā esošiem nošu krājumiem, gan no pedagogu personīgām bibliotēkām, gan izmantojot
interneta iespējas. Klasēs audzēkņi ir nodrošināti ar nepieciešamo aprīkojumu – mūzikas
instrumentiem, pultīm, klavieru soliņiem u.c.
Katru mācību pusgadu specialitātes pedagogs sastāda individuālo plānu katram audzēknim
instrumenta spēles apguvei saskaņā ar mācību programmu, izvērtējot konkrētā audzēkņa dotības
un darba spējas un citus būtiskus faktorus. Saskaņā ar skolas darba plānu, vairākas reizes gadā
audzēkņi uzstājas skolas mācību koncertos, pedagogu organizētajos klases koncertos, citās skolas
aktivitātēs. Skolas mācību koncertos kā klausītāji var piedalīties vecāki.
Pedagogu izmantotās mācību metodes ir daudzveidīgas un atbilst mācību priekšmeta specifikai
un mācību satura prasībām. Pedagogi izstrādā daudzveidīgus metodiskos materiālus pielietošanai
praktiskā darbā.
Notiek skolas pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana.
Pedagogi pēc izvēles kandidēja iegūt kādu no kvalitātes pakāpēm saskaņā ar skolas iekšējiem
noteikumiem “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”.
Tika veikta pedagogu darba kvalitātes izvērtēšana, un tajā ietilpa arī stundu vērošana, audzēkņu
uzstāšanās mācību koncertos, pārcelšanas un beigšanas eksāmenos izvērtēšana, pedagogu darba
profesionalitātes vērtēšana.
Gan vērtēšanas komisija, gan pārējie skolas pedagogi iepazinās arī ar pedagogu darba
sasniegumu mapēm – portfolio. Liela uzmanība tika pievērsta pedagogu izstrādātajiem
metodiskiem materiāliem un audzēkņu sasniegumu analīzes materiāliem.
2017./2018.mācību gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai pieteicās 7
skolas pedagogi, rezultāts - visi 7 pedagogi ieguva 3.kvalitātes pakāpi.
2018./2019.mācību gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai pieteicās 3
skolas pedagogi, rezultāts - visi 3 pedagogi ieguva 3.kvalitātes pakāpi.
2019./2020.mācību gadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai pedagogi
nepieteicās.
Uzstāšanās prasmes, skatuves pieredzi un stāju audzēkņiem attīsta piedalīšanās skolas
koncertos. Apmeklējot profesionālu viesmākslinieku koncertus, audzēkņi iepazīstas ar
daudzveidīgu mūziku, dzird un redz dažādus mūzikas instrumentus, iepazīst skatuves un
uzstāšanās kultūru.
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Skola organizē arī mācību ekskursijas, tajās redzētais paplašina audzēkņu redzesloku, sekmē
emocionālo un intelektuālo attīstību un motivē izglītības turpināšanai profesionālās vidējas
izglītības pakāpē.
Skolas zālē tiek regulāri iekārtotas dažādas mākslas darbu izstādes, sadarbojoties ar Tukuma
Mākslas skolu, Engures Mūzikas un mākslas skolu, Kandavas Mākslas un mūzikas skolu vai
uzaicinot kādu mākslinieku izstādīt savus darbus.
Stiprās puses:
 Mācību procesa organizācija ir sakārtota un tiek pārraudzīta.
 Skolā ir izveidota vienota pedagogu darba kvalitātes vērtēšana.
 Pedagogi veic sava darba pašvērtēšanu.
 Mācību metožu izmantošana ir saistīta gan ar mācību procesa mērķiem un uzdevumiem, gan
katra pedagoga personību un viņa radošo pieredzi.
 Mācību procesā notiek sadarbība starp pedagogu, audzēkni un viņa ģimeni, audzēkņi tiek
motivēti turpināt muzikālo izglītību.
 Materiāli tehniskās bāzes papildinājums tiek savlaicīgi plānots un regulāri pilnveidots.
 Skolā esošie resursi un klašu iekārtojums nodrošina mācību priekšmetu standartu izpildi, kā arī
tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.
 Mācīšanās un mācīšanas procesā efektīvi tiek izmantotas daudzveidīgas mācīšanas metodes.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Īstenot dažādu mācību metožu pielietošanu un inovatīvu pieeju audzēkņu apmācībā.
 Turpināt un atbalstīt pedagogu tālākizglītību, lai tiktu apgūtas jaunas mācību metodes, paņēmieni
un tehnoloģijas.
 Palielināt informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību programmu apguves procesā,
veicināt dažādu mācību metožu, paņēmienu un jaunāko tehnoloģiju izmantošanu mācību darbā.
 Turpināt pilveidot metodisko materiālu daudzveidību.
Vērtējums –ļoti labi
4.2.2. Kritērijs - Mācīšanās kvalitāte
Audzēkņu mācīšanās darba organizēšana ir prioritāra. Katra mācību gada sākumā specialitātes
pedagogs iepazīstina savas klases audzēkņus ar to, kas jauns jāapgūst mācību gada laikā, kādās
ieskaitēs un mācību koncertos tiks vērtētas apgūtās prasmes. Arī vecāki tiek iepazīstināti ar mācību
gada darba plānu. Izglītības programmu pedagogu sanāksmēs tiek izstrādātas konkrētas prasības
tehniskajām ieskaitēm, mācību koncertiem, pārcelšanas eksāmeniem un skolas beigšanas
eksāmeniem. Audzēkņu mācību process balstās uz sadarbību starp pedagogu, audzēkni un
vecākiem. Sekmīgas mācību programmas apguvē ir svarīgs gan regulārs stundu apmeklējums, gan
regulārs darbs mājās.
Skolas iekšējās kārtības noteikumos ir izstrādāta kārtība, kas nosaka, ka audzēknim vai viņa
vecākiem ir jāpaziņo par neierašanos uz stundām – telefoniski vai sūtot ziņu uz skolas mobilo
telefonu vai e-pastu. Noteikumi paredz, kā jārīkojas pedagogam, ja nav zināms audzēkņa
neierašanās iemesls. Ar noteikumiem ir iepazīstināti audzēkņi, vecāki, pedagogi, audzēkņu
kavējumu uzskaite tiek veikta žurnālos, kavējumu zīmes tiek nodotas direktora vietniecei mācību
darbā. Katru mēnesi notiek Direktora padomes sēdes, kurās metodisko komisiju vadītāji atskaitās
par audzēkņu kavējumiem un mācību programmas neizpildes iemesliem.
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Audzēkņi izprot mācību darbam izvirzītās prasības un aktīvi piedalās mācību procesā. Pedagogi
katru mācību stundu motivē audzēkņus mērķtiecīgam darbam, rosina audzēkņiem būt radošiem,
izrādīt iniciatīvu mācīšanās kvalitātes paaugstināšanā. Visiem audzēkņiem ir izaugsmes iespējas,
radoši izpaužoties gan ikdienas mācību darbā, gan piedaloties konkursos, koncertos un muzikālos
pasākumos.
Stiprās puses:
 Skola iepazīstina un regulāri informē audzēkņus par mācību un audzināšanas darba prasībām,
mācību procesa organizāciju un plānotajiem pārbaudījumiem.
 Skolā ir labvēlīga mācīšanās vide, kas motivē audzēkņus radošai darbībai un kvalitatīvu zināšanu
apguvei.
 Darbs ar audzēkņiem ir diferencēts un individuāls, ņemot vērā katra audzēkņa spējas un attīstības
dinamiku.
 Skolotāji prasmīgi veido sadarbību ar audzēkņiem, kā arī palīdz risināt mācību darbā radušās
problēmas.
 Audzēkņi tiek iesaistīti radošajos projektos, piedalās konkursos, festivālos, meistarklasēs,
koncertos.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt motivēt audzēkņus mācību darbam un pilnveidot prasmi patstāvīgi mācīties.
 Attīstīt audzēkņu paškontroles prasmes, tā uzlabojot viņa attieksmi pret mācību darbu.
 Paaugstināt audzēkņu līdzatbildību par mācību sasniegumiem.
 Motivēt audzēkņus augstākiem personīgiem mācību sasniegumiem.
Vērtējums –ļoti labi
4.2.3. Kritērijs - Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Skolā ir izstrādāts „Reglaments par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un
kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu”.
Vērtēšana sākas jau no 1.klases un notiek 10 ballu sistēmā. Ar vērtēšanas sistēmu tiek
iepazīstināti gan audzēkņi, gan viņu vecāki. Audzēknim ir tiesības no mācību priekšmeta pedagoga
saņemt pilnu un savlaicīgu informāciju par zināšanu, prasmju pārbaudes norises kārtību,
vērtēšanas saturu un vērtēšanas kritērijiem.
Vērtējumus visos mācību priekšmetos, arī ieskaitēs, eksāmenos iegūtās atzīmes pedagogi
ieraksta katra audzēkņa dienasgrāmatā, kas ir būtisks informācijas avots audzēkņu vecākiem, un
grupu vai individuālo nodarbību žurnālos, kur pusgada vai mācību gada beigās pedagogs izliek
pusgada un gada vērtējumu. Mācību pusgada noslēgumā audzēkņi saņem liecību. Liecību paraksta
audzēkņu vecāki, kad ir iepazinušies ar sava bērna sekmēm pusgadā.
Katras ieskaites vai eksāmena atzīmes kopā ar audzēkņa uzstāšanās programmu tiek ierakstītas
protokola veidlapās. Skolā ir audzēkņu uzņemšanas eksāmenu protokoli, eksāmenu vērtējumu
kopsavilkumi, noslēguma eksāmenu protokoli, audzēkņu zināšanu vērtēšanas protokoli (mācību
koncerti, ieskaites, eksāmeni), kuri glabājas lietas nomenklatūras mapēs. Pēc katras ieskaites vai
eksāmena tiek analizēts katra audzēkņa sniegums - izaugsme, sasniegumi, kā arī iemesli, kāpēc
priekšnesums nebija veiksmīgs. Visās ieskaitēs vienmēr piedalās attiecīgā priekšmeta pedagogi,
izglītības programmas vadītājs un/vai direktora vietniece mācību darbā. Skolas audzēkņu sekmes
visos priekšmetos katra pusgada un mācību gada beigās tiek apkopotas sekmju kopsavilkuma
žurnālā. Audzēkņu sekmes tiek analizētas direktora padomes un pedagoģiskās padomes sēdēs.
Tukuma Mūzikas skola
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Skolā tiek veidota audzēkņu sasniegumu dinamikas analīze. Vērtēšanas formas un metodiskie
paņēmieni atbilst katra mācību priekšmeta specifikai.
Stiprās puses:
 Skolā ir vienotas prasības audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanai, pedagogi tās ievēro.
 Audzēkņu vērtēšanai izmanto dažādus pārbaudes veidus.
 Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst mācību priekšmeta programmas specifikai
un audzēkņu attīstības vajadzībām.
 Mācību procesā tiek iekļauta audzēkņu pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmju
attīstīšana.
 Pedagogi sistemātiski vērtē, uzskaita un analizē audzēkņu sasniegumus, analīzes rezultātus
izmantojot mācību procesa uzlabošanai un pilnveidošanai.
 Audzēkņi un viņu vecāki ir iepazīstināti ar skolā pastāvošajām prasībām audzēkņu mācību
sasniegumu vērtēšanai.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt darbu pie audzēkņu pašvērtēšanas prasmju attīstīšanas.
 Mācību sasniegumu dinamikas izpētē ieviest nepieciešamos uzlabojumus, analizēt to efektivitāti,
nodrošināt katra audzēkņa mācīšanās motivācijas paaugstināšanu.
 Pilnveidot vērtēšanas sistēmu ar pasākumu ieviešanu audzēkņu muzicēšanas prasmju
tālākattīstības stimulēšanai.
Vērtējums - ļoti labi
4.3. Joma – Audzēkņu sasniegumi
4.3.1.Audzēkņu sasniegumi ikdienas darbā
Mācību darbs ir vērsts uz to, lai katrs audzēknis labi apgūtu mūzikas priekšmetu standartu
prasības un iegūtu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. Audzēkņi un vecāki ir iepazīstināti
ar vērtēšanas prasībām un izprot vērtēšanas kārtību. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz audzēkņu
individuālās attīstības dinamiku. Audzēkņu mācību rezultāti tiek apkopoti katra pusgada beigās –
sekmju lapās un sekmju žurnālos. Pedagogi mācību pusgada beigās apkopo informāciju par katra
audzēkņa sasniegumiem.
Audzēkņi kārto izglītības programmu mācību plānā paredzētās ieskaites un eksāmenus, kuru
rezultātus priekšmetu skolotāji fiksē ieskaišu un eksāmenu protokolos. Regulāri tiek veikta
iepriekšējā mācību gada audzēkņu sasniegumu uzskaite un analīze. Audzēkņi tiek motivēti
piedalīties ar mācību procesu saistītajos pasākumos - konkursos, festivālos, koncertos un cita veida
muzikālos pasākumos. Audzēkņiem tiek dota iespēja savu sniegumu prezentēt skolai, vecākiem
un sabiedrībai, uzstājoties atklātajos koncertos.
4.3.2. Audzēkņu sasniegumi reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos
Skolā katru mācību gadu tiek apkopota informācija par audzēkņu dalību konkursos, festivālos.
Skolas audzēkņi regulāri un aktīvi piedalās dažāda mēroga un nozīmes konkursos.
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Svarīgākie projekti un radošie pasākumi
2019./2020.mācību gads
Starptautiskie konkursi
Nr

Pasākums

Laiks

1.

“Balti&Israel Talents”
International dance and
song festival - contest

2.

V starptautiskais pianistu – 07.12.2019.
zēnu konkurss klavierspēlē
“Spēlē zēni”
Liepājas II Starptautiskais 11.12.2019.
pianistu konkurss “Piano
frequency”
Starptautiskais mūzikas
18.01.2020.
skolu konkurss solfedžo
“Intervālu maģija”

3.

4.

5.

6.

7.

Pedagogs

Dalībnieki, sasniegumi

N.Krūmiņš
I.Grīnvalde

Vieta

Izraēla

Rīga

M.Zute

Instrumentālais
ansamblis 1.vieta
M. Bahira – klarnete
E.Putāne – klarnete
T.Ādiņa- klarnete
M.Petkeviča-klarnete
K.Baltiņa - klavieres
H.Apinis Atzinība

Liepāja

M.Zute

E.Blumberga 2.vieta

Pluņģe

I.Vičmane
V.Žvirble

A.E.Medne 1.vieta
F.Alkšbirze
A.Volkova
U.K.Dubra
T.Ādiņa
3.vieta
E.Sēle
3.vieta
L.Zimerte
E.Putāne
2.vieta
M.Murāne
M.Pētersone
E.Vasiļonoka 2.vieta

Jautrītei Putniņai veltītais 29.01.2020. Valmiera M.Folkberga
Starptautiskais jauno
pianistu konkurss
VII Starptautiskais
21.02.2020. Jēkabpils M.Folkberga
Arvīda Žilinska jauno
pianistu konkurss
Starptautiskais
27.-29.02. Mārupe M.Rozenbergs
pūšaminstrumentu spēles
2020.
U.Strauja
jauno izpildītāju
konkurss”WIND STARS
2020”

E.Vasiļonoka 1.vieta
Ā.Straume 3.vieta
E.Ķiņķeris 3.vieta
K.Zekunde 3.vieta

2019./2020.mācību gads
Republikas nozīmes konkursi
N.p

1.

Pasākums

Laiks

Vieta

III Latvijas flautas spēles
jauno izpildītāju
konkurss “Sudraba
flauta”

24.10.2019

Ogre

Pedagogs

D.Pētersone
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Dalībnieki, sasniegumi

E.Lisova 2.vieta
A.K.Dubrovska
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2.

3.

4.
5.

VII Mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu 5.-8.klašu
audzēkņu konkurss
XXV Latvijas mūzikas
skolu audzēkņu
pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu
izpildītāju konkurss
veltīts L.van Bēthovena
250 gadu jubilejai

04.12.2019.

Dobele

23.01.- 25.01.
2020.

Rīga

E.Blumberga 1.vieta
M.D.Salmane 2.vieta

D.Pētersone
S.Šteina
M.Rozenbergs
E.Folkberga

E.Lisova
Diploms
A.L.Legzdiņa
E.Ķiņķeris
G.Jākobsons 1.vieta (alts)
2.vieta (soprāns)
K.Leimane
3.vieta
K.Kancāns
D.Kleins

A.Sprigulis
29.01.2020.

Rīga

06.03.2020.

Tukums

Pasākums

Laiks

Vieta

Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu izglītības
programmas Akordeona
spēle audzēkņu audzēkņu
Valsts konkursa II kārta
Starpreģionu mūzikas skolu
solfedžo konkurss “Gudrs,
vēl gudrāks”

22.01.2018.

II Zemgales reģiona
Sitaminstrumentu spēles
audzēkņu konkurss
Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu izglītības
programmas Akordeona
spēle audzēkņu audzēkņu
Valsts konkursa
III kārta

VI Mazais Augusta
Dombrovska konkurss
Bērnu un jauniešu vokālo
ansambļu un solistu
konkurss “Balsis 2020” II

M.Zute
M.Biezaite

D.ŠplīteLisova
I.Vičmane

T.Šneidere
L.K.Vičmane
Vok.ans.“ Kreksis” I pak.
Vok.ans.“ Kriksis” I pak.

kārta

2019./2020.mācību gads
Reģiona konkursi
Nr

1.

2.

3.

4.

Pedagogs

Dalībnieki, sasniegumi

Jelgava

D.AkmanMorica Okmane

A.Grīns
1.vieta
(izvirzīts uz III kārtu)

06.11.2019.

Talsi

I.Vičmane

Komanda – 1.vieta
L.K.Vičmane
M.D.Salmane
H.T.Dubrovska

15.01.2020

Jelgava

A.Sprigulis

D.Kleins
K.Kancāns

12.02.2020.

Ulbroka

D.AkmaneMoricaOkmane

A.Grīns

Tukuma Mūzikas skola
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5.

Kurzemes reģ. MS
pianistu konkurss
“No prelūdijas līdz ...”

31.02.2020.

Ventspils

M.Zute

E.Blumberga 1.vieta
H.Apinis
1.vieta

6.

Tukuma, Jaunpils,
27.02.2020.
Engures novadu vokālās
mūzikas konkurss "Balsis”

Tukums

I.Vičmane

“Kriksis” I pakāpe
“Kreksis” Augst.pak.

2019./2020.mācību gads
Konkursi skolā
Nr.

1.

Pasākums

Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu izglītības
programmas Akordeona
spēle audzēkņu Valsts
konkursa I kārta

Laiks

Vieta

Pedagogs

12.12.2019.

Tukums

D.Akmane –
Morica Okmane

Dalībnieki, sasniegumi

Piedalās 8 audzēkņi
Uz II kārtu izvirzīts
1 audzēknis

2019./2020.mācību gads
Festivāli, draudzības koncerti
Nr

1.

2.

3.

Pasākums

Draudzības koncerti ar
Izjumas Mūzikas skolu
(Ukraina) Durbes pilī un
Tukuma novadā Domē

Dalība M.Oginska
festivālā
VI Kamermūzikas
festivāls “Rudens krāsas
mūzikā”

Laiks

Vieta

14.-15.08.
2019.

Durbes
pils,
Tukuma
novada
Dome

08.09.2019.

Pluņģe

17.10.2019.

Tukuma
Mūzikas
skola un
Durbes
pils

Tukuma Mūzikas skola
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Pedagogs

Dalībnieki, sasniegumi

D.Šplīte-Lisova Vijoļu ansamblis
J.Bērziņa
Klavieru duets
(E.Šmita,
H.T.Dubrovska)

N.Krūmiņš
I.Grīnvalde

Instrumentālais
kvintets: (E.Putāne,
T.Ādiņa, M.Bahira,
M.S.Petkeviča,
K.Baltiņa)
Akordeonu ansamblis

D.Akmane
Saksofonu ansamblis
E.Folkbega
I.Vičmane
D.Šplīte-Lisova Vijolnieku
ansamblis
N.Krūmiņš
Instrumentālais
I.Grīnvalde
kvintets (E.Putāne,
T.Ādiņa, M.Bahira,
M.S.Petkeviča)
D.Bleikša
Koklētāju ans.
(E.Šteina,
N.N.Vasermane,
I.E.Muceniece,
K.Sapnova)
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4.

Koncerts “Draudzības
tilts”

27.11.2019

Tukuma
Mūzikas
skola

5.

VI Kurzemes reģiona MS
klavierspēles festivāls

06.12.2019.

6.

Zemgales reģiona
mūzikas skolu
akordeonistu festivāls
“Zemgales akordeonists
2020”
Ziemeļkurzemes
akordeonistu festivāls
“Svinam kopā!”

28.02.2020.

7.

11.03.2020.

N.Krūmiņš

Instrumentālais
kvintets (E.Putāne,
T.Ādiņa, M.Bahira,
M.S.Petkeviča,
K.Baltiņa)

Sabile

M.Folkberga
J.Bērziņa
M.Biezaite

E.K. Lapiņa
M.Guļāne
E.Vasiļonoka
Em.Šmita
Ev.Šmita
H.T. Dubrovska
M.D.Salmane

Dobele

D.AkmaneMoricaOkmane

Akordeonistu
ansamblis

Kandavā D.AkmaneMoricaOkmane

Akordeonistu
ansamblis

2019./2020.mācību gads
Koncertdarbība
Mēn.

Republikā, reģionā, ārzemēs

Novadā, pilsētā

Aug.

Sept.

Okt.

08. - Ārpus Žemaitijas novada
mūzikas un mākslas skolu bērnu
un jauniešu festivals “Rudens
akvarelis M.K.Čurļonim”
Pluņģē
05. - Audzēkņu concerts
”Bellevue Park Hotel Riga”
Ziemeļvalstu konventa
pasākumā
(I.Grīnvalde, N.Krūmiņš)

06. – Saksofonu kvarteta
koncerts Jaunķemeru
rehabilitācijas centrā
19. - Muzikāla tikšanās ar
dzejnieku Vilni Ezeriņu Rīgas
Centrālajā bibliotēkā

14.-15. – Sadraudzības koncerti
ar Izjumas Mūzikas skolu
(Ukraina) Durbes pilī unTukuma
novadā Domē
28. – Tukuma, Engures, Jaunpils
novadu skolu direktoru, vietnieku
un AK sekretāru augusta
konferene, Saksofonu kvinteta
concerts (ped.E.Folkberga)
02. - Koncerts Tukuma
Ev.lut.baznīcā
14. - Eiropas kultūras mantojuma
dienas “Restaurācija” - koncerts
Lestenes baznīcā
04. – Audzēkņu un pedagogu
koncerts 1.pamatskolā Skolotāju
dienā
04. – Audzēkņu un pedagogu
koncerts Tumes pamatskolā
Skolotāju dienā
22. – Audzēkņu koncerts Raudas
pansionātā

Tukuma Mūzikas skola
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Mūzikas skolā

17. - VI Kamermūzikas
festivāls “Rudens krāsas
mūzikā”
30. – meistarklases
metāla
pūšaminstrumentiem un
Trombonu un tubu
kvarteta “BRASSA
NOVA” koncerts
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Nov.

25. – Koncertlekcija “Alfrēda
Kalniņa daiļrade jauno talantu
izpildījumā” Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, Kores
zālē. Koncertē E.Blumbega
(ped.M.Zute)
05. - Koncerts starptautiskā
projekta ROBUST dalībniekiem
Jaunmoku pilī (koklētāji D.Bleikša, vok.ans. - G.Vanaga)
12. - Smārdes pamatskolā
(A.Šneidere, T. Šneidere)

14. - G.Jākobsons (saksofons)
koncert LNB grāmatas
“Takšelis Makšelis “ atvēršanā.
15. – Smārdes pamatskolā
(A.Šneidere, T. Šneidere)

Dec.

29. – Vecāko klašu vijolnieku
ansambļa dalība IV Latvijas
Orķestru asociācijas festivālā koncertā Skrundā
30. – Vecāko klašu vijolnieku
ansambļa dalība IV Latvijas
Orķestru asociācijas festivālā koncertā Ventspilī koncertzālē
“Latvija”
03. – Projekta “Plecu pie pleca”
kopmēģinājums JVLMA
05. - Projekta “Plecu pie pleca”
mēģinājums ar JVLMA
simfonisko orķestri un koncerts
Tukuma Kultūras namā,
diriģents Pauls Megi.
12. - Smārdes pamatskolā
(A.Šneidere, T. Šneidere)

Janv.

14. - koncerts “Ziemassvētku
tubas” Doma laukumā, Rīgā
18. – Rīgas Komercskolas
Ziemassvētku pasākumā
Kalnciema ielas kvartālā,
G.Jākobsons
23. – Koncerts Viesatu Kultūras
namā (D.Riekstiņa)
27. – Ziemeļkurzemes
kamerorķestra koncerts Talsu
Kultūras namā
05. – Koncerts Jaunpils pilī
(D.Riekstiņa)

11. - Tukuma MS
sitaminstrumentu klases dalība
Lāčplēša dienas Lāpu gājienā
15. - Klarnešu ansambļa dalība
Valsts svētku koncertā Pūrē
15. – Saksofonu kvinteta
koncerts Jaunpils pilī
celtniecības uzņēmuma “Kaims”
10 gadu jubilejā
16. - Sitaminstrumentu
audzēkņu dalība koncertā
Tukuma Ledus hallē
16. – koncert Durbes pilī
grāmatas “Takšelis Makšelis “
atvēršanā

05. – NBS štāba orķestra
klarnešu kvarteta
koncerts
12. - Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai
veltīts koncerts “Ar
Latviju sirdī”
25. – Projekta “Plecu pie
pleca”mēģinājums.
Diriģents K.Ādamsons
27. – Šauļu Mūzikas
skolas vizīte un koncerts

(G.Jākobsons, saksofons)

05. - Audzēkņu koncerts
pansionātā “Rauda”
11. – Ziemassvētku koncerts
Tukuma Kultūras namā
18. - E.Birznieka –Upīša
1.pamatskolas koncerts
19. - Audzēkņu koncerts sociālā
dienasta dalībniekiem Tukuma
Ev.Lut.baznīcā
23. - Saksofonu kvartets PII
“Taurenītis” darbinieku
Ziemassvētku pasākumā

01. – Gustavs Jākobsons
Tumes KN Adventes
svētku ieskandināšanā
14. - M.Zutes klavieru
klases audzēkņu koncerts
13. - Klavierspēles
1.klases audzēkņu
koncerts
12. - J.Bērziņas klavieru
klases audzēkņu koncerts
16. - M.Folkbergas
klavieru klases audzēkņu
koncerts
17. - D.Akmanes
akordeona spēles
audzēkņu koncerts
18. - M.Biezaites
klavieru klases audzēkņu
koncerts

30.- koncerts Tukuma
E.Birznieka – Upīša
1.pamatskolā

17. - Pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu
audzēkņu koncerts
“Pirms konkursa...”

Tukuma Mūzikas skola
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17. - Ziemeļkurzemes

kamerorķestra koncerts Talsu
Kultūras namā
18. – Koncerts Dobeles
novadpētniecības muzejā
(Klarnešu ansamblis)
Febr.

Marts

22. - Rietumlatvijas koklētāju
ansambļu koncerts “Rotā kokles
Jūrmalā”
28.- Akordeonistu ansamblis
festivālā “Zemgales
akordeonists 2020” Dobelē
1. - XXV Izpildītāju konkursa
laureātu apbalvošana un
koncerts Rīgā BRAVOBRAVISSIMO
11.- Ziemeļkurzemes
Akordeonistu festivāls
“Svinam kopā” Kandavā

6. - Mūzikas skolas audzēkņu
koncerts Jaunmoku pilī

25. - Audzēkņu jaunrades
koncerts “Op. 1”

06. - Pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu
nodaļas audzēkņu
koncerts “Pavasaris
mūzikā”
12. - D.Šplītes – Lisovas
vijoles klases audzēkņu
koncerts vecākiem.

Vieskoncerti Tukuma Mūzikas skolā
30.septembrī – Trombonu un tubu kvarteta “Brassa Nova” koncerts.
5.novembrī – NBS štāba orķestra klarnešu kvarteta koncerts.
Koncertu, izrāžu apmeklējumi:
24.septembrī – Ventspils MV un koncertzāles “Latvija apmeklējums. Koncerts “Tālā dārza
putns” – Ieva Parša, Kristīne Adamaite, Artis Sīmanis. (Akadēmiskā mūzikas fest ivāla Ventspils
kamermūzikas dienas ietvaros)
26.septembrī –Skolotāju dienas svinīgs pasākums Zemgales vidusskolā.
15.novembris – LNSO un Georgijs Osokins. Ģenerālmēģinājums. Rīgā, Lielajā ģildē
05.decembris – JVLMA simfoniskā orķestra koncerts “Plecu pie pleca”. Tukuma pilsētas
Kultūras namā
22.februāris – Liepājas simfoniskais orķestris. Mocarts.Kuzma.Džezs. Tukuma pilsētas Kultūras
namā.
Svarīgākie projekti un radošie pasākumi
2018./2019.mācību gads
Starptautiskie konkursi
Nr.

1.
2.

Pasākums

7.Starptautiskais Jauno
pianistu konkurss
IX Starptautiskais Alfrēda
Kalniņa Jauno pianistu
konkurss

Laiks

Vieta

Pedagogs

Dalībnieki, sasniegumi

14.10.2018.

Rīga

M.Folkberga

E.Vasiļonoka 2.vieta

23.11.2018.

Cēsīs

M.Zute

E.Blumberga 2.vieta

Tukuma Mūzikas skola
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

XIV Starptautiskais
P.Čaikovska klaviermūzikas
izpildītāju konkurss
Starptautiskais Dainius
Trinkūnas Jauno pianistu
konkurss festivāls
VII Starptautiskais
sitaminstrumentu
Festivāls- konkurss
,,Ritmas Kitaip”
VII Mūzikas skolu Klavieru
ansambļu konkurss
,,MUZIKA SUJUNGIA
MUS”
Starptautiskais stīgu
instrumentu Jauno
izpildītāju konkurss
Starptautiskais mākslas
festivāls – konkurss
“Baltic and Israel talents –
2019”
XX Starptautiskais
akadēmiskās mūzikas
konkurss “Jūrmala 2019”
koka pūšamo instrumentu
specialitātē

01.12.2018.

Koknese

M.Zute

H.Apinis 3.vieta

14.12.2018.

Šauļi

M.Zute

01.03.2019.

Šauļi

A.Sprigulis

E.Blumberga
Diplomands
Spec.balva
E.Lisovs GRAND PRIX
D.Kleins
Diploms

06.03.2019.

Pluņģe

M.Folkberga

30.03.2019.

Viļņa

D.ŠplīteLisova

E.Vasiļonoka
F.Šteinkopfs 1.vieta
S.Verza
A.E.Medne 2.vieta
E.Šmita
H.T.Dubrovska 1.vieta
A.Šneidere
2.vieta

01.05.2019.

Tallink

N.Krūmiņš
I.Grīnvalde

Instrum.ansamblis
1.vieta

10.05.2019.

Jūrmala

D.Pētersone

E.Lisova

J.Bērziņa

3.vieta

2018./2019.mācību gads
Republikas nozīmes konkursi
Nr.

1.
2.
3.

4.

Pasākums

Vieta

Pedagogs

Dalībnieki, sasniegumi

17. Jauno pianistu Etīžu
konkurss
“V Mazais Augusta
Dombrovska konkurss”
Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu izglītības
programmas
Pūšaminstrumentu spēle
audzēkņu audzēkņu Valsts
konkursa III kārta

21.11.2018.

Saldus

I.Grīnvalde

K.Baltiņa

25.01.2019.

Rīga

D.Šplīte-Lisova

11.-14.02.
2019.

Rīga

N.Krūmiņš

XI Starptautiskais
saksofonmūzikas festivāls

21.02.2019.

A.Šneidere
T.Šneidere Atzin.r.
E.K.Grigors 3.vieta
M.S.Petkeviča
K.Kugelāns
K.Leimane 3.vieta
G.Jākobsons 3.vieta
E.Ķiņķeris 3.vieta
M.Šteimanis 2.vieta
R.Kokarītis 3.vieta
K.Zekunde 3.vieta
K.Leimane
G.Jākobsons 2.vieta

Laiks

E.Folkberga
M.Rozenbergs
U.Strauja
Rīga

E.Folkberga

Tukuma Mūzikas skola
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5.

SAXOPHONIA Latvijas
MS un MV saksofonistu
konkurss
Bērnu un jauniešu vokālo
ansambļu un solistu
konkurss “Pērļu lietus”

24.02.2019.

Liepāja

I.Vičmane

E.Lisova
La.K. Vičmane Atzin.
Lo.K Vičmane
N.Pridāne
K.Krastiņa
Vok.ans.“ Kreksis
Atzinība

6.

LMS teorētisko
priekšmetu konkurss
komponistam
Alfr.Kalniņam - 140

22.02.2019.

Rīga

G.Vanaga

TMS komanda

7.

Solfedžo un mūzikas
teorijas konkurss

28.02.2019.

Iecava

I.Vičmane

TMS komanda-

II Latvijas mūzikas skolu
Stīgu instrumentu nodaļas
audzēkņu ansambļu konk.
“Rīgas stīgas 2019”
9. VI Mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu audzēkņu
klavieru duetu un mazo
kameransambļu konkurss
10. VII Latvijas mazpilsētu un
lauku mūzikas skolu
izglītības programmas Stīgu
instrumentu spēle- Kokles
spēle audzēkņu konkurss

01.03.2019.

Rīga

L.Gorevalova

22.03.2019.

Nīca

N.Krūmiņš
I.Grinvalde

Instrumentāls
kameransamblis
3.vieta

26.04.2019.

Iecava

D.Bleikša

E.Šteina
N.N.Vasermane
3.vieta

Vieta

Pedagogs

Dalībnieki, sasniegumi

Jelgava

S.Šteina
D.Pētersone

M.Tīruma
E.Lisova
A.Dubrovska
E.K.Grigors
M.S.Petkeviča
E.Putāne
K.Kugelāns
E.A.Sleže
M.R.Murāne
P.Krēvica

8.

1.vieta
E.Auna
E.Blumberga
I.Cīrule
E.Lisovs
K.Millere
Lo.K.Vičmane
M.D.Salmane
R.P.Kreicberga
J.kl. vijolnieku
ansamblis
Atzinības raksts

2018./2019.mācību gads
Reģiona konkursi
Nr.

1.

Pasākums

Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu izglītības
programmas
Pūšaminstrumentu spēle
audzēkņu audzēkņu
Valsts konkursa II kārta

Laiks

12.01.2018.

N.Krūmiņš

E.Folkberga

Tukuma Mūzikas skola
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3.vieta
1.vieta
2.vieta
1.vieta
3.vieta
3.vieta
2.vieta
3.vieta
3.vieta
3.vieta
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2.

3.

4.

5.

6.

Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas
izglītības iestāžu
izglītības programmas
Sitaminstrumentu spēle
audzēkņu audzēkņu
Valsts konkursa II kārta
Kurzemes reģ. MS
pianistu konkurss
“No prelūdijas līdz …”
Rīgas pilsētas un Rīgas
rajona MS audzēkņu
konk. Vispārēj. klavierēs
XIII Kurzemes un
Žemaitijas reģionu
mūzikas skolu
pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu nodaļu
audzēkņu konkurss
XIII Kurzemes un
Žemaitijas reģionu
mūzikas skolu
pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu nodaļu
audzēkņu konkurss

23.01.2019.

Jelgava

20.02.2019.

Ventspils

02.03.2019.

Rīga

05.03.2019.

Saldus

K.Leimane
2.vieta
G.Jākobsons 2.vieta
M.Rozenbergs Ā.Straume
3.vieta
M.L.Gredzena 3.vieta
E.Ķiņķeris 2.vieta
U.Strauja
M.Šteimanis 2.vieta
R.Kokarītis 3.vieta
A.Dakša 3.vieta
K.Zekunde 3.vieta
A.Sprigulis
K.Vistopols
R.J.Vītiņš
E.Lisovs 2.vieta

M.Folkberga
M.Zute
M.Biezaite
J.Bērziņa
J.Čudars

E.Vasiļonoka 1.vieta
H.Apinis 2.vieta
E.Auna 3.vieta
R.P.Kreicberga Atz.r.
S.K.Jēcis

S Šteina
D.Pētersone

M.Tīruma 3.vieta
E.Lisova 2.vieta
K.Leinasare 2.vieta
G.Jākobsons 1.vieta
E.K.Grigors 2.vieta

E.Folkberga
N.Krūmiņš
06.03.2019.

Saldus

M.Rozenbergs

A.Sprigulis

7.

XIV Kurzemes reģiona
mūzikas skolu stīgu
instrumentu nodaļu
audzēkņu konkursa
“Sol-Re-La-Mi”

03.04.2019.

Saldus

D.ŠplīteLisova

8.

XI Kurzemes un
Zemgales MS
pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu
ansambļu konkurss
“Pūš pa deviņ′ - 2019”

10.04.2019.

Talsi

E.Folkberga
N.Krūmiņš

Tukuma Mūzikas skola
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Ā.Straume
2.vieta
E.Ķiņķeris
1.vieta
M.L.Gredzena
3.vieta
E.Lisovs
1.vieta
K.Vistopols Atzinība
D.Kleins
3.vieta
A.Šneidere 2.pakāpe
T.Šneidere Atzinība
M.Pētersone 3.pakāpe
D.Geidāns 3.pakāpe
Saksofonu kvartets
1.vieta
Klarnešu kvartets
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2018./2019.mācību gads
Konkursi skolā
Nr.

2.

3.

Pasākums

Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu izglītības
programmas
Pūšaminstrumentu spēle
audzēkņu Valsts konkursa
I kārta
Latvijas profesionālās
ievirzes mūzikas izglītības
iestāžu izglītības
programmas
Sitaminstrumentu spēle
audzēkņu bn Valsts
konkursa I kārta

Laiks

06.- 07.12.
2018.

07.12.2018.

Vieta

Pedagogs

Dalībnieki, sasniegumi

Tukums

S.Šteina
D.Pētersone
N.Krūmiņš
E.Folkberga
M.Rozenbergs
U.Strauja

Piedalās 53
audzēkņi

A.Sprigulis

Piedalās 17
audzēkņi

Tukums

Uz II kārtu izvirzīti
20 audzēkņi

Uz II kārtu izvirzīti
3 audzēkņi

2018./2019.mācību gads
Festivāli, draudzības koncerti
Nr.

Pasākums

1.
2.

Akcija “Senā uguns nakts”
Audzēkņu un pedagogu
koncerts M.Oginska pilī
Lietuvas 100-gadei veltītas
izstādes atklāšanā
Dalība M.Oginska festivālā
V Kamermūzikas festivāls
“Rudens krāsas mūzikā”

3.
4.

5.

6.

7.

Kurzemes reģiona MS
klavieru klašu audzēkņu
festivāls
Starpnovadu akordeonistu
festivāls “Lai skan
akordeons”

Festivāls “Apstīgoju Zelta
kokli”

Laiks

Vieta

25.08.2018. Roja
07.09.2018. Pluņģe

Pedagogs

Dalībnieki, sasniegumi

D.Šplīte-Lisova Vijolnieku ansamblis
L.Zemniece
TMS audzēkņi un
pedagogi

08.09.2018. Pluņģe
D.Šplīte-Lisova Vijolnieku ansamblis
19.10.2018. Jaunmoku D.Šplīte-Lisova Vijolnieku ansamblis
pilī
Vok.ans. “Kriksis”
Vok.ans. “Kreksis”
Trio “Noskaņa”
05.12.2018. Kandava I.Grīnvalde
K.Baltiņa

22.02.2019. Kandava D.AkmaneMoricaOkmane

01.03.2019. Jelgava

D.Bleikša

D.Liepiņa
S.Liepiņš
E Mauručaitis
A.Grīns
L.Rudakova
A.Zaļā
Akordeonistu
ansamblis
Koklētāju ansamblis
N.Vasermane
E.Šteina
M.Šuha
I.E.Muceniece

Tukuma Mūzikas skola
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Festivāls Vispārējo
klavieru klašu audzēkņiem
“Notici sev!”
9. V jauno pianist festivāls
“DEBIJA 2019”
10. Ziemeļkurzemes reģiona
MS akordeona spēles
audzēkņu festivāls
“Lai skan akordeons”
11. Festivāls “Deju pasaulē”
8.

12. Zemgales reģiona MS

08.03.2019. Kuldīga

N.Župerka
D.Dzene
I.Grīnvalde
M.Folkberga

H.Grīna
I.Savčenko
A.Dubrovska
E.K.Lapiņa

22.03.2019. Talsi

D.AkmaneMoricaOkmane

A.Grīns
G.Jurševics
Akordeonistu ans.

27.03.2019. Jelgava

D.Šplīte-Lisova A.Šneidere
T. Šneidere
L.Vičmane
M.Pētersone
J.Bērziņa
E.Šmita
M.Biezaite
V.Kronberga
M.Zute
H.Antone
R.Laukmanis
D.Šplīte-Lisova Vec.kl.vijolnieku
ansamblis

20.03.2019. Rīga

05.04.2019. Skrīveri

2.klavierspēles klases
audzēkņu festivāls
13. Kārļa Ferdinanda

Amendas XV Mūzikas
svētki, IX Kurzemes
kamerorķestra festivāls
14. Mūzikas skolu ansambļu
festivāls “Satiksimies
Tukumā”

15. Tukuma Mūzikas skolas

12.04.2019. Talsi

17.04.2019. Tukums

L.Zemniece

Rīgas Doma kora sk.
džeza ansamblis;
Tukuma MS
Vijolnieku ansambļi
Akordeonu
ansamblis
“Kriksis”, “Kreksis”
Sitaminstr.ansamblis
Saksofonu ansambļi
Instrum.ansamblis
Flautu trio
Pūtēju orķestris

24.04.2019. Šauļi

D.Bleikša
N.Krūmiņš

Koklētāju ansamblis
E.K.Grigors
Klarnešu ansamblis
E.Lisova
Flautu kvartets
G.Jākobsons
Saksofonu kvartets
Saksofonu ansamblis
E.Lisovs
J.kl.pūtēju orķestris
Vok.ans. “Kreksis”
Atzinība

audzēkņu koncerts Šauļu
1.Mūzikas skolā

D.Pētersone
E.Folkberga

16. II Latvijas izglītības

26.04.2019. Limbaži

A.Sprigulis
U.Strauja
I.Vičmane

iestāžu Tautas mūzikas
festivāls “Spēlē, spēlmani,
es gavilēšu!”

Tukuma Mūzikas skola
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17. XIX Žemaitijas un

24.05.2019. Pluņģe

D.Bleikša

Koklētāju ansamblis

08.06.2019. Ulbroka

D.AkmaneMoricaOkmane

Akordeonistu
ansamblis

Klaipēdas reģiona tautas
mūzikas ansambļu un
orķestru festivāls
“Trimitatis”
18. II akordeona ansambļu un

orķestru koncerts –
festivāls “Svinam Latviju”

2018./2019.mācību gads
Koncertdarbība
Mēn

Republikā, reģionā, ārzemēs

Novadā, pilsētā

Aug. 25.- Akcija “Senā uguns nakts”
Rojā (vijolnieku ansamblis)

7./8.- Audzēkņu un pedagogu
koncerti Pluņģē (Lietuva)
Okt. 19.-V Kamermūzikas
festivāls “Rudens krāsas
mūzikā” Jaunmoku pilī
Nov. 9.- Koncerts Ķemeru bērnu
namā
15.- Koncerts E.BirzniekaUpīša 1.pamatskolā veltīts
Zigfrīda Annas Meirovica
pieminekļa atklāšanas viesiem
18.- Koncerts Jaunpils baznīcā
24.–Koncerts uz prāmja
“Tallink”
Sept

Dec.

7.- Ziemeļkurzemes orķestra
koncerts Dundagas pilī
13.- Ziemeļkurzemes orķestra
koncerts Talsos
20.- Šlokenbekas muižā
(A.Šneidere, E.Lisova)

21.- Smārdes pamatskolā
(A.Šneidere, T. Šneidere)

23.- Koncerts Smārdē
(G.Vanaga, koklētāju ansamblis)

Mūzikas skolā

14.septembrī –
Latviešu
kamermūzikas
koncerts (Ilona Meija,
Ivars Bezprozvanovs,
Dzintra Erliha)
3.- Koncerts Tukuma
Ev.lut.baznīcā
2.- Akreditācijas
koncerts
11.- Tukuma MS bundzinieki
Lāpu gājienā
13.- Koncerts Tukuma
Kultūras namā “Manas domas
ir par Tevi…” veltīts Zigfrīda
Annas Meirovica pieminekļa
atklāšanai Tukumā
16.-Audzēkņu koncerts
Tukuma novada Domē
23.-Saksofonu kvinteta
koncerts Tukuma Ledus hallē

14.- Latvijas
Republikas
proklamēšanas dienai
veltīts koncerts
23.- Kokļu mūzikas
koncerts mūzikas skolā
26.- JMRMV klarnetes
spēles klases audzēkņu
koncerts

11.- Audzēkņu koncerts
pansionātā “Rauda”
12. – Ziemassvētku koncerts
Tukuma Kultūras namā
16.- Audzēkņu koncerts
Jaunsātos
18.- Audzēkņu koncerts
Tukuma Ev.lut.baznīcā
3.pamatskolai
19.- Koklētāju ansamblis
K.Ķezbera pasakas “Brencītis”

8.- M.Zutes klavieru
klases audzēkņu
koncerts
11.- Klavierspēles
1.klases audzēkņu
koncerts
13.-J.Bērziņas klavieru
klases audzēkņu
koncerts
13.-D.Pētersones
audzēkņu koncerts

Tukuma Mūzikas skola
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izdevuma prezentācijā Durbes
pilī

Janv

Febr

22.- Akordeonistu ansamblis
festivālā “Lai skan” Kandavā
23.- XI Starptautiskā
saksofonmūzikas festivāla
SAXOPHONIA noslēguma
koncertā koporķestrī
Marts 1.- Koklētāju ansamblis
festivālā“ Apstīgoju Zelta
kokli” Jelgavā
22.- Akordeonistu festivāls
“Lai skan akordeons” Talsos
23.- Saksofonu ansamblis
koncertē starptautiskā
konferencē ISLANDE
HOTEL Rīgā
27.- Vijolnieki festivālā “Deju
pasaulē” Jelgavā
Apr. 5.-Zemgales reģiona MS
Klavierspēles 2.klašu
audzēkņu festivāls Skrīveros
12.- IX Kurzemes
kamerorķestra festivāls
Talsos – vijolnieku ansamblis
17.- Mūzikas skolu festivāls
“Satiksimies Tukumā”
24.- Audzēkņu koncerts Šauļu
1.Mūzikas skolā
26.-Vokālais ansamblis
“Kreksis” Tautas mūzikas
festivālā Limbažos

1.-Muzikāls apsveikums
Tukuma Mākslas skolā
9.-Valsts konkursa III kārtas
dalībnieku koncerts Durbes pilī
9.- Koncerts Pūres Kultūras
namā
15.- Labdarības koncerts
Tukuma Ev.lut.baznīcā
17.-Tukuma
Ev.lut.baznīcā/uzstājas Loreta
Kitija Vičmane/

29.-Koklētāju ansamblis
Tukuma Ev.lut.baznīcā

5.- Koklētāju ansamblis
uzstājas Latvijas Matemātikas
skolotāju apvienības
konferencē Tukuma Ev.lut.
baznīcā
6.- E.Lisovs uzstājas vokālā
konkursa “Tonis, pustonis”
atklāšanā
12.- Audzēkņu koncerts
Tukuma 1. pamatskolā
12.- Audzēkņu koncerts
Tukuma 3. pamatskolā
14.- Pavasara koncerts

Tukuma Mūzikas skola
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17.- M.Folkbergas
klavieru klases
audzēkņu koncerts
17.- M.Biezaites
klavieru klases
audzēkņu koncerts
18.- N.Župerkas un
L.Gorevalovas
audzēkņu koncerts
19.- Akordeona spēles
audzēkņu koncerts
7.-Dzintras Erlihas
klaviermūzikas
koncerts
12.- Pūšaminstrumentu
un Sitaminstrumentu
spēles Valsts konkursa
II kārtas dalībnieku
koncerts
26.- Audzēkņu
jaunrades koncerts
“Op. 1”

4.- S.Šteinas klases
koncerts
19.- Tematisks koncerts
–Alfrēdam Kalniņam
140
28.-D.Šplītes–Lisovas
audzēkņu koncerts

26.- Pūšaminstrumentu
spēles 1.klases
audzēkņu koncerts
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27.- Tukuma un Jūrmalas MS
audzēkņu Draudzības koncerts

Tukuma Ev.lut. baznīcā
/Tukuma 2.vidusskolas
kameransamblis, Tukuma MS
jaun.kl. pūtēju orķestris/

21.-Audzēkņu koncerts
Lestenes baznīcā
23.-Audzēkņu koncerts
pansionātā “Rauda”
Maijs

9.- Ziemeļkurzemes orķestra
koncerts Kuldīgā
14.- Audzēkņu koncerts
Rundāles pilī
24.- Koklētāju ansamblis
festivālā Pluņģē (Lietuva)

7.- Audzēkņu koncerts Tukuma
2. vidusskolā
12.- Saksofonu kvarteta
koncerts Tumes Kultūras namā
17.-2019.gada Izlaidums,
koncerts
17.- Instrumentālā kvinteta
koncerts Tumes Kultūras namā
30.- Koncerts Tukuma Mākslas
skolas izlaidumā

Jūnijs

8.- Latvijas akordeona
ansambļu, orķestru festivāls
Ulbrokā

7.-Koncerts Baznīcu nakts
pasākumā Lestenes
ev.lut.baznīcā

7.- Saksofonista
Kristapa Vanaga
koncerts
10.- Tukuma Mūzikas
skolas 2019.gada
absolventu koncerts
15.- Ventspils MV
Sitaminstrumentu
spēles audzēkņu
koncerts
21.-Kokles klases
audzēkņu koncerts
vecākiem
23.- Atskaites koncerts
27.-Iepazīšanās
koncerts
28.- Elīzas Apines un
Alises Gavares koncerts

Vieskoncerti Tukuma Mūzikas skolā
14.septembrī – Latviešu kamermūzikas koncerts (Ilona Meija, Ivars Bezprozvanovs, Dzintra
Erliha)
26. novembrī - JMRMV klarnetes spēles klases audzēkņu koncerts
7.janvārī - Dzintras Erlihas klaviermūzikas koncerts
4.maijā –vijolnieka Daiņa Medjaņika koncerts Durbes pilī, koncertmeistars Jānis Čudars.
7.maijā – Saksofonista Kristapa Vanaga un pianists Elizabetes Bērziņas koncerts Lauskas.
15.maijā – Ventspils MV Sitaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts
28.maijā - Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņu pianistes Elīzas Apines un klarnetistes Alises
Gavares koncerts
Koncertu, izrāžu apmeklējumi:
15.augustā – Ineses Galantes SUMMERTIME 2018 festivāla koncerts TRIO PARIS
ROYALE (Vācija).
28.septembrī –Skolotāju dienas svinīgs pasākums Jaunmoku pilī
2.martā – Dž. Pučini opera “Turandota” LNO.
12.aprīlī –LNSO, Kristīnes Balanas un Jāņa Liepiņa koncerts Rīgā, Lielā ģildē.
7.jūnijā - Izstādes «Mežģīņu šarms un noslēpumi» Durbes pilī atklāšanā muzicē pianists
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) profesors, Taustiņinstrumen tu nodaļas
un Klavieru katedras vadītājs Juris Kalnciems un komponiste Alise Rancāne.
Tukuma Mūzikas skola
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Svarīgākie projekti un radošie pasākumi
2017./2018.mācību gads
Starptautiskie konkursi
Nr.

Pasākums

Vieta

Pedagogs

1.

XIII Starptautiskais
P.Čaikovska
klaviermūzikas
izpildītāju konkurss
IV Starptautiskais
pianistu-zēnu konkurss
klavierspēlē “Spēlē zēni”

02.12.2017.

Koknese

M.Zute

Dalībnieki, sasniegumi
E.Blumberga 2.vieta

02.11.2017.

Rīga

M.Zute

H.Apinis Atzinība

3.

Starptautiskais konkurss
“Mūzikas varavīksne”

09.03.2018.

Jelgava

J.Bērziņa
M.Zute

4.

5. Starptautiskais Lūcijas
Garūtas jauno pianistu
konkurss
IV Starptautiskais
Instrumentālās mūzikas
konkurss “Jauno
izpildītāju muzikālā
mozaīka 2018”
K.Štrāla XIX
Starptautisk. konkurss
“Jaunais flautists” veltīts
Baltijas valstu simtgadei
III Starptautiskais
Akadēmiskās mūzikas
konkurss daudzstīgu
mūzikas instrumentiem
III Starptautiskais
kameransambļu konkurss
“Engure – Jūrmala 2018”
Eduarda Medņa XX
Starptautiskais konkurss
,,Jaunais mūziķis”

14.03.2018.

Sigulda

M.Zute

R.P.Kreicberga
H.Apinis
E.Blumberga 3.vieta
E.Blumberga 2.vieta

23.03.2018.

Alita
(Lietuva)

D.ŠplīteLisova

A.Šneidere 1.vieta
T.Šneidere 3.vieta

Rīga

D.Pētersone

A.Dubrovska

30.04.2018.

Jūrmala

D.Bleikša

N.N.Vasermane

03.05.2018.

Engure

D.Bleikša

29.05.2018.

Babīte

N.Krūmiņš

Kokļu trio 2.vieta
(D.Bleikša, I.E.Muceniece,
N.N.Vasermane)
E.Paegle

2.

5.

6.

7.

8.
9.

Laiks

19.-20.04.
2018.

Atzinības raksts

2017./2018.mācību gads
Republikas nozīmes konkursi
Nr. Pasākums

6.

7.

II Latvijas Flautas spēles
jauno izpildītāju konkurss
“Sudraba flauta”
15. Jauno pianistu
ETĪŽU KONKURSS
Saldū Latvijas mūzikas
skolu Klavierspēles
audzēkņiem

Laiks

Vieta

Pedagogs

25.-27.10.
2017.

Rīga

D.Pētersone

23.11.2017.

Dalībnieki, sasniegumi
Elēna Lisova 2.vieta
Laureāta diploms

Saldus

M.Folkberga
M.Biezaite
A.Černišova

Tukuma Mūzikas skola
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Kate Leinasare Diploms
E.Vasiļonoka Atzinība
E.Auna
K.Baltiņa
A.Volkova
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IV Mazais Augusta
25.-26.11.
Dombrovska konkurss
2017.
Stīgu instrumentu spēles –
Vijoles spēles audzēkņiem
27.01.2017.
9. XXII Latvijas MS
pūšaminstrumentu un
28.01.2017.
sitaminstrumentu
izpildītāju konkurss
09.032018.
10. Latviešu tautas dziesmu
dziedāšanas sacensības
“Lakstīgala 2018”
noslēguma sarīkojums

Rīga

D.Šplīte-Lisova

T.Šneidere

Rīga

E.Folkberga
A.Sprigulis

Rīga

G.Vanaga

K.Leimane Diploms
E.Lisovs 2.vieta
M.Bite
I.Tišlere
5.-9.kl.vokālais ansablis

11. III Mazpilsētu un lauku
mūzikas skolu klavieru
duetu un mazo
kameransambļu
konkurss-festivāls

23.03.2018.

Nīca

12. XII Jēkaba Graubiņa
Jauno pianistu konkurss

14.04.2018.

8.

13. XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju
svētku Koklētāju
ansambļu skate –
konkurss
14. VIII Mazpilsētu un lauku
Mūzikas skolu konkurss
Pūšaminstrumentu spēles
audzēkņiem

Atzinība

J.Bērziņa

(V.Spunde, A.Spunde
L.Rozenberga,
L.Gūtšmite, L.Zimerte)
S.Verza, A.E.Medne
I pakāpe

E.Šmita, H.T.Dubrovska
II pakāpe

Līvāni

I.Grīnvalde

K.Baltiņa, A.Dakša

M.Biezaite

E.Auna 2.vieta

Atzinība
(Balva par J.Graubiņa
skaņdarba labāko izpildījumu)

14.04.2018.

M.Zute
D.Bleikša

Rīga

E.Blumberga2.vieta
Koklētāju ansamblis
II pakāpe

11.05.2018.

Ozolnieki E.Folkberga

(N.N.Vasermane,
E.A.Vasermane,
I.E.Muceniece)
K.Leimane 1.vieta

2017./2018.mācību gads
Reģiona konkursi
Nr.

Pasākums

Vieta

Pedagogs

7.

Zemgales reģiona
mūzikas skolu
Sitaminstrumentu spēles
audzēkņu konkurss
Valsts konkursa II kārta
Stīgu instrumentu
spēles - Vijoles spēles
audzēkņiem

17.01.2018.

Jelgava

A.Sprigulis

24.01.2018.

Jelgava

Latviešu tautasdziesmu
dziedāšanas sacensības
“Lakstīgala 2018”
Zemgalē

02.02.2018.

Rīga

Tukuma, Engures un
Jaunpils novadu

15.02.2018.

8.

9.

10.

Laiks

Dalībnieki, sasniegumi

K.Kancāns
E.Lisovs 1.vieta
M. Bite
I.Tišlere Atzinība
D.Šplīte-Lisova A.Šneidere, M.Pētersone,
T. Šneidere, L.K.Vičmane,
A.Pūliņa
L.Gorevalova
I.Savčenko
G.Vanaga

5.-9.kl.vokālais ansamblis
I pakāpe

Tukums

I.Vičmane

Tukuma Mūzikas skola
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(V.Spunde, A.Spunde
L.Rozenberga, L.Gūtšmite,
L.Zimerte)
Vokālie ansambļi
,,Kriksis” A pakāpe
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vokālās mūzikas
konkurss “Balsis 2018”

,,Kreksis” A pakāpe

Vokālās mūzikas
konkurss
“Balsis 2018” Zemgalē
XIII Kurzemes un
Žemaitijas reģionu
mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu
audzēkņu konkurss

02.03.2018.

Jelgava

I.Vičmane

06.03.2018.

Saldus

D.Pētersone

13.

XIII Kurzemes un
Žemaitijas reģionu
mūzikas skolu
Sitaminstrumentu
audzēkņu konkurss

07.03.2018.

Saldus

A.Sprigulis

14.

Zemgales reģiona
mūzikas skolu konkurss
Vispārējās klavierēs

08.03.2018.

Iecava

M.Biezaite

15.

Starpreģionu mūzikas
skolu vecāko klašu
audzēkņu Solfedžo
konkurss “Akordu
rotaļas”

20.03.2018.

Engure

L.Zemniece
I.Vičmane

16.

XIII Kurzemes reģiona
MS Stīgu instrumentu
nodaļu audz. konkurss
“Sol-Re-La-Mi”

28.03.2018.

Saldus

17.

Zemgales reģiona
mūzikas skolu Koka
pūšaminstrumentu
spēles audzēkņu
konkurss

28.03.2018.

Jelgava

11.
12.

E.Folkberga

S.Šteina
D.Pētersone

19.

X Kurzemes un
Zemgales mūzikas
skolu pūšaminstrumentu
un sitaminstrumentu
ansambļu konkurss
“Pūš pa deviņ 2018”

11.04.2018.

Talsos

Reģionālais konkurss
mūzikas literatūrā un
solfedžo “Jāzepam
Vītolam – 155”

18.04.2018. Daugavpils

E.Lisovs 1.vieta
M.Bite 2.vieta
I.Tišlere 3.vieta
R.Švāns
D.Kleins Atzinība
K.Kancāns Atzinība
I.Tišlere

Tukuma Mūzikas skolas
komanda 1.vieta
(D.Penders, I.Savčenko,
E.Auna, E.Blumberga,
R.P.Kreicberga,
R.Rutkovskis)
D.Šplīte-Lisova M.Pētersone 3.vieta
A.Šneidere 1.vieta

N.Krūmiņš
18.

Vokālie ansambļi
“Kriksis” I pakāpe
“Kreksis” Augstākā pakāpe
K.Leinasare 2.vieta
A.Dubrovska 3.vieta

E.Folkberga

K.Leimane 1.vieta
G.Jākobsons 2.vieta
E.A.Sleže 1.vieta
M.R.Murāne 2.vieta
M.Tīruma 3.vieta
E.Lisova 2.vieta
A.Dubrovska 3.vieta
K.Leinasare Atzinība
E.K.Grigors 2.vieta
E.Paegle 1.vieta
Saksofonu kvartets
Ceļojošā balva 2.vieta
(K.Leimane,

N.Krūmiņš

G.Vanaga

G.Jākobsons
D.Riekstiņš, M.Votinova)
Klarnešu kvartets
(E.Paegle, R.Ruņģis
K.Kugelāns, V.Jansons)
Tukuma Mūzikas skolas
komanda III pakāpes
Diploms

Tukuma Mūzikas skola
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(D.Feldmane III pakāpes
Diploms Kompozīciju
konkursā, I.Tišlere,

20.

Zemgales reģiona
mūzikas skolu Metāla
pūšaminstrumentu spēles
audzēkņu konkurss
“Taures skan”

25.04.2018.

Jelgava

M.Rozenbergs

E.Auna, I.Savčenko
A.Dakša Atzinība
R.Kroņkalns 3.vieta

2017./2018.mācību gads
Festivāli, draudzības koncerti
Nr. Pasākums

Vieta

Pedagogs

Dalībnieki, sasniegumi

1.

IV Kamermūzikas festivāls
“Rudens krāsas mūzikā”

20.10.2017.

Tukums

L.Zemniece

2.

Trio uzstāšanās Latvijas
Republikas Proklamēšanas
99. gadadienas svinībās

18.11.2017.

Dublina
/Īrija/

3.

VIII A.Vivaldi stīgu
instrumentu mūzikas
festivāls
Starpnovadu
Festivāls - koncerts
“Lai skan akordeons”

27.11.2017.

Rīga

D.Šplīte-Lisova

Pluņģes M.Oginska
MS (Lietuva),
Ķekavas MS,
A.Dombrovska MS,
Dobeles MS, Babītes
MS, Olaines MMS,
Talsu MS, Engures
MMS, Mērsraga
MMS, Ozolnieku MS,
Ugāles MMS, PIKC
Ventspils MV,
Jelgavas Bērnu un
jauniešu centrs
“Junda” un Tukuma
Mūzikas skolas
kameransambļi
Trio “Noskaņa”
(I.Vičmane, D.ŠplīteLisova,
D.Akmane-MoricaOkmane)
L.K.Vičmane
Diploms

28.02.2018.

Tukums

D.AkmaneMorica-Okmane

Festivāls “Notici sev”
Kurzemes reģiona mūzikas
skolu Vispārējo klavieru
klašu audzēkņiem
Festivāls “Zemgales
akordeonists 2018”
IV jauno pianistu festivāls
“DEBIJA 2018”

02.03.2018.

Kuldīga

N.Župerka
I.Grīnvalde

09.03.2018.

Dobele

D.AkmaneMorica-Okmane
M.Folkberga

4.

5.

6.
7.

Laiks

21.03.2018.

Jugla

Tukuma Mūzikas skola
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

E.Mauručaitis,
A.Grīns, S.Liepiņš,
G.Jurševics,
D.Liepiņa, M.Bite,
akordeonistu
ansamblis
L.Čivčiša
E.Paegle
A.Dubrovska
Akordeonistu
ansamblis
E.Vasiļonoka Atzinība
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8.

9.

Zemgales reģiona mūzikas
skolu 2.klavierspēles klases
audzēkņu festivāls
“Latvijas simtgadi gaidot”

Mūzikas skolu festivāls
“Satiksimies Tukumā”

06.04.2018.

Iecava

Klavieru ansambļi:
H.Timofejevs,
E.Dommere
F.Šteinhofs,
E.Vasiļonoka
H.Apinis, J.Zariņš
T.Laķe
Tukuma Mūzikas
skolas
Saksofonu kvartets
Šauļu 1.Mūzikas
skola
Kameransambļi

M.Biezaite
M.Folkberga
M.Zute

18.04.2018.

Tukums

10. Kurzemes orķestra festivāls

21.04.2018.

Kandavā

11. Latvijas akordeona
ansambļu un orķestru
festivāls Latvijai 100,
Līgo parkam 30

16.06.2018.

Ulbroka

D.Dzene
L.Zemniece
E.Folkberga

D.Šplīte-Lisova
L.Gorevalova
D.AkmaneMorica-Okmane

Vijoles klases
audzēkņi
Akordeonistu
ansamblis

2017./2018.mācību gads
Koncertdarbība
Mēn.
Augusts

Republikā, reģionā, ārzemēs

Novadā, pilsētā

2.- Klaviermūzikas
koncerts /Aurēlija
Šimkus, Daumants
Liepiņš/

Septembris

Oktobris

Novembris

Mūzikas skolā

1.Septembra koncerts ev.lut.
baznīcā Tukumā
2.- Pūšaminstrumentu kvinteta
uzstāšanās “Brīvā laika
pavadīšanas iespējas bērniem
un jauniešiem Tukumā un
Tukuma novadā” pasākumā
15.- Audzēkņu koncerts Irlavas
Sarkanā Krusta slimnīcā
21.- Audzēkņu koncerts
Lestenes baznīcā
13.- Saksofona klases audzēkņu
koncerts AVALON HOTEL Rīgā
20.-IV Kamermūzikas festivāls
“Rudens krāsas mūzikā”
20.-Audzēkņu koncerts Durbes
pilī
17.- Agate Šneidere (1.vijoles kl.)
uzstājas Šlokenbekas muižā
18.- Audzēkņi piedalās koncertā
Mērsraga Tautas namā

6.- Audzēkņu koncerts Jaunsātu
Tautas namā
10.- Saksofonu kvintets spēlē
Tukuma Kultūras namā
12.-Trio “Noskaņa” koncerts
Tukuma Durbes pilī
18.- Koncerts Tukuma novada
Domē

Tukuma Mūzikas skola
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16.-Koncerts PII
,,Pasaciņa” bērniem
27.-JMRMS klarnetistu un
TMS klarnešu kvarteta
koncerts
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Decembris

Janvāris

Februāris

Marts

18.- Trio “Noskaņa” koncertē
Latvijas 99.dzimšanas dienas
svinībās Dublinā (Īrija)
23.- Koncerts Latvijas Zinātņu
akadēmijā
24.- Koncerts Rīgas Stradiņa
universitātē
27.-VIII A.Vivaldi festivālā
(Lo.K.Vičmane 4.vij.kl.)
29.-“TMS-90” Pūšaminstrum. un
sitaminstrumentu spēles audzēkņu
koncerts Šlokenbekas muižā
9.-Tukuma Mūzikas skolas
90.gadadienas jubilejas koncerts

16.- Vijoles spēles Valsts
konkursa dalībnieku koncerts
Engures MMS
15.- Trio “Noskaņa”uzstājas
Rojas MMS
24.-TMS audzēkņi uzstājas LU
Tukuma filiāles izlaidumā
24.- XXII LMS Izpildītāju
konkursa noslēguma koncerts
“Bravo – Bravissimo” Rīgā
(E.Lisovs, K.Leimane)
27.- Saksofonu kvarteta
uzstāšanās Engures MMS
28.- Festivāls- koncerts
“Lai skan akordeons”
9.- “TMS-90”.
Stīgu instrumentu spēles
audzēkņu koncerts
9.- Festivāls “Zemgales
akordeonists”
9.- Latviešu tautas dziesmu
dziedāšanas sacensības

3. - Audzēkņu koncerts
Lestenes baznīcā
17.- Audzēkņu koncerts
ev. lut.baznīcā Tukumā
19.- Audzēkņu koncerts
ev.lut.baznīcā 3.pamatskolai
20.- Audzēkņu koncerts
Tukuma Ledus Hallē
22.- Saksofona kvinteta
koncerts Tukuma Internātskolā

8.- Tukuma Mūzikas
skolas absolventu koncerts
15.- Klavierspēles 1.klases
audzēkņu koncerts
16.- M.Zutes klavieru
klases audzēkņu koncerts
18.-“TMS-90”- Kriksis,
Kreksis un draugu
koncerts
19.-“TMS-90” –
Akordeona mūzikas
koncerts
19.-Kokles klases
audzēkņu koncerts
vecākiem
20.-J.Bērziņas klavieru
klases audzēkņu koncerts
21.-D.Šplītes-Lisovas
vijoles klases audzēkņu
koncerts
25.- Izpildītāju konkursa
dalībnieku koncerts

10.- Saksofonistu koncerts
Tukuma bibliotēkā
16.- Dzejnieces un dramaturģes
Māras Zālītes jaunākā romāna
“Paradīzes putni” atvēršana
(uzstājas G.Jākobsons)
23.- Vijoles klases audzēkņu
uzstāšanās Tukuma
2.vidusskolā

1.- Kristīnes Gailītes un
Dzintras Erlihas koncerts.
21.- “TMS-90”.
Klavieru klases audzēkņu
koncerts
27.- Audzēkņu jaunrades
koncerts “Op.1”

7.- Muzikāls apsveikums
gleznotājas SņežanasTišleres
izstādes atklāšanā Jaunmoku
pilī
8.- Audzēkņu koncerts Džūkstes
Kultūras namā

26.- EDMV audzēkņu
koncerts
29.- Radošā pēcpusdiena
veltīta komponistam,
pianistam, profesoram
Pēterim Plakidim

Tukuma Mūzikas skola
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Aprīlis

Maijs

Jūnijs

“Lakstīgala 2018” noslēgums
21.- Festivāls “Debija 2018”

21.-Koncerts Tukuma Mākslas
skolā

6.- Zemgales reģiona mūzikas
skolu Klavierspēles 2.klašu
audzēkņu festivāls Iecavā
7.- Saksofonu kvartets uzstājas
Šlokenbekas muižā
18.- Mūzikas skolu festivāls
“Satiksimies Tukumā”
(Saksofonu kvartets)
21.- Vijolnieki Kurzemes orķestra
festivālā Kandavā
30.- Saksofonu kvartets uzstājas
Jaunpilī skolēnu apbalvošanas
pasākumā

14.- Vijolnieku ansambļa
uzstāšanās Tukuma Kultūras
namā
18.- Saksofonu kvartets uzstājas
Tukuma Dzimtsarakstu nodaļā

16.- Latvijas akordeona
ansambļu, orķestru festivāls
“Latvijai 100”

1.- Baznīcu nakts koncerts
Lestenes ev.lut.baznīcā
1.- Baznīcu nakts koncerts
Tukuma ev.lut.baznīcā

6.- BRASS.EDU pūtēju
kvinteta koncerts
7.-Klarnešu kvarteta
10 gadu jubilejas koncerts.
27.- Pūšaminstrumentu
spēles 1.klases audzēkņu
koncerts

6.- Audzēkņu koncerts Lestenē
9.-Audzēkņu koncerts
pansionātā “Rauda”
20.- Saksofonu kvarteta
koncerts Slampes Kūltūras pilī
25.-2018.gada Izlaidums

12.-E.Folkbergas
saksofona klases audzēkņu
koncerts
18.- Tukuma Mūzikas
skolas 2018.g. absolventu
koncerts
28.-Iepazīšanās koncerts
29.- Apsveikums PII “Karlsons” 29.-Kokles klases
izlaidumā
audzēkņu koncerts
30.- Koncerts Tukuma Mākslas vecākiem
skolā
1.- Mūzikas skolas
2017./18.m.g. Atskaites
koncerts

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā piedalīsies:
Koklētāju ansamblis (ped. D.Bleikša)
Vok.ans. “Kreksis" (ped. I.Vičmane)
Pūtēju orķestris
(ped. M.Rozenbergs)
Vieskoncerti Tukuma Mūzikas skolā:
Jūlijs

2.augustā - Aurēlijas Šimkus un Daumanta Liepiņa klaviermūzikas koncerts.
27.novembrī -Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas klarnetes spēles audzēkņu koncerts.
1.februārī -Kristīnes Gailītes un Dzintras Erlihas koncerts.
26.martā –PIKC NMV Emīla Dārziņa Mūzikas skolas pedagogu meistarklases un audzēkņu koncerts.
6.- BRASS.EDU pūtēju kvinteta meistarklases un koncerts (Jānis Porietis, Edgars Švembergs, Kārlis
Rērihs, Uldis Zilberts. Jānis Retenais, Normunds Everts).
Koncertu, izrāžu apmeklējumi:
22.februārī – Koncertlekcija Kongresu namā Rīgā “LR 3 Klasika piedāvā: ”TĪRKULTŪRA” (latviešu
jaunās alternatīvās mūzikas spilgtākie mākslinieki).
3.maijā –LNSO 2017./18.gada sezonas noslēguma koncerta “Šišona un Šimkus paralēles”
ģenerālmēģinājums (diriģents Karels Marks Šišons un pianists Vestards Šimkus).

Stiprās puses:
 Skolas audzēkņi ir piedalījušies visos Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos Valsts
konkursos.
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 Audzēkņu aktīva un regulāra dalība dažāda mēroga konkursos veicina audzēkņu profesionālā
līmeņa izaugsmi un pedagogiem dod profesionālā darba pieredzi (saņemot žūrijas vērtējumu par
audzēkņa sniegumu konkursā).
 Skolā notiek mērķtiecīga audzēkņu gatavošana ieskaitēm, mācību koncertiem un eksāmeniem
mācību priekšmetos.
 Regulāra un aktīva piedalīšanās mūzikas skolu reģionālajos, valsts un starptautiskos konkursos,
festivālos Latvijā un ārvalstīs veicina straujāku audzēkņu prasmju un pašvērtējuma izaugsmi.
 Skola organizē profesionālus un kvalitatīvus audzēkņu koncertus.
 Skola aktīvi un ar labiem rezultātiem piedalās konkursos.
 Skolas pedagogi iegūst pieredzi, piedaloties konkursu žūriju darbā.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Uzlabot audzēkņu sniegumu valsts konkursu II un III kārtā.
 Izmantot audzēkņu sasniegumu analīzi un dinamiku augstāku mācību sasniegumu veicināšanā.
 Turpināt atbalstīt audzēkņu dalību dažāda mēroga konkursos.
 Turpināt atbalstīt pedagogu darbību, sagatavojot audzēkņus konkursiem.
4.4. Joma – Atbalsts izglītojamiem
4.4.1. Kritērijs – Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts
Skolā valda labvēlīgs mikroklimats, tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts un garantēta drošība.
Skola, uzņemot audzēkņus, apkopo nepieciešamo informāciju par audzēkņu veselību un
individuālajām vajadzībām. Katra mācību gada sākumā notiek uzņemto audzēkņu vecāku sapulce,
kurā iepazīstina vecākus ar skolas mācību procesa norisi, noteikumiem, audzēkņu darba režīmu,
vērtēšanas sistēmu, informācijas apmaiņas veidiem, darba plānu, vadību, pedagogiem un citiem
jautājumiem par skolas darbu. Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības
jomā.
Skolotāji un vadība palīdz risināt
problēmsituācijas, ja tādas rodas. Iespējamās
konfliktsituācijas tiek operatīvi identificētas, pārrunātas un novērstas. Skola nodrošina audzēkņu
fizisko un psiholoģisko drošību. Audzēkņi un personāls ir iepazīstināti ar iekšējās kārtības
noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Stiprās puses:
 Skolā ir nodrošināts labvēlīgs mikroklimats un pozitīva atmosfēra.
 Personāls ir apguvis speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 Emocionālu un psiholoģisku atbalstu var saņemt no jebkura skolas darbinieka.
 Audzēkņi un personāls zina, kā rīkoties emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumos.
 Skolas darbinieki operatīvi risina un novērš problēmsituācijas, ja tādas rodas.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt izglītot personālu bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 Organizēt kopīgus metodiskus un radošus pasākumus pedagogiem un skolas tehniskajiem
darbiniekiem.
Vērtējums –ļoti labi
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4.4.2. Kritērijs – Audzēkņu drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)
Tukuma Mūzikas skolas saimnieciskā darba jautājumus, darba drošības, ugunsdrošības un
vides veselības jautājumus, ar skolas estētisko vidi saistītos jautājumus un skolas sakārtotību risina
skolas saimniecības pārzinis.
Skolā ir izstrādāti Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem, drošības noteikumi ugunsdrošībā,
elektrodrošībā, pirmās palīdzības sniegšanā, par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās, par
drošību citas iestādes organizētajos pasākumos. Skolā pie dežuranta atrodas neatliekamās
palīdzības aptieciņa.
Skolā ir izstrādāts evakuācijas plāns, norādes un evakuācijas plāni ir izvietoti tam paredzētajās
vietās, telpās ir uzstādīta ugunsdzēsības signalizācija, dūmu detektori. Vienreiz gadā
ugunsdzēšamie aparāti tiek pārbaudīti. Ugunsdzēšamie aparāti un uzlīmes ir izvietoti atbilstoši
ugunsdrošības noteikumiem. Vienreiz gadā skolā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic
pārbaudi. Audzēkņi, pedagogi un tehniskais personāls ir instruēti, kā rīkoties attiecīgās situācijās.
Pirms mācību gada sākuma pedagogi un darbinieki tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības, Darba
kārtības noteikumiem, drošības instrukcijām un Ugunsdrošības noteikumiem. Personāls tiek
instruēts par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu skolā. Mācību gadu uzsākot,
Skolas direktore vai viņas norīkota persona vecāku sapulcē iepazīstina vecākus ar Skolas iekšējās
kārtības noteikumiem.
Audzēkņus katra semestra sākumā specialitātes priekšmetu skolotāji iepazīstina ar Iekšējās
kārtības un Ugunsdrošības noteikumiem, par ko audzēkņi parakstās. Iekšējās kārtības noteikumi
ir izvietoti audzēkņiem un vecākiem pieejamā vietā uz informācijas stenda un arī Skolas tīmekļa
vietnē.
Atbilstoši Tukuma novada pašvaldības noslēgtajam līgumam, Skola sadarbojās ar SIA „Droša
darba garants” darba aizsardzības speciālistiem (līdz 19.05.2020.).
Saskaņā ar 2020.gada 20.maijā Tukuma novada domes noslēgto līgumu, Nr. TND/258.5/20/232, „Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojuma nodrošināšana Tukuma novada
pašvaldībai” no 2020.gada 1.jūnija šo pakalpojumu Skolai nodrošina SIA "FUTURE
DEVELOPMENT".
Skolai ir nepieciešamā dokumentācija darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, veikti indikatīvie
mērījumi, darba vides risku izvērtējums, izstrādātas instrukcijas, kā arī notiek skolas personāla
instruktāžas par darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu skolā, par ko darbinieki
parakstās Ugunsdrošības instruktāžu un Darba aizsardzības instruktāžu žurnālos. Personāls ir
instruēts, kā rīkoties ekstremālās situācijās.
Skolā strādā garderobes dežurants, kas būtiski uzlabo drošību skolā. Dežurants, sagaidot
vecākus un svešas personas skolas ēkā, rīkojas atbilstoši kārtībai, kādā Skolā uzturas nepiederošas
personas.
Iekšējās kārtības noteikumos ir rīcības plāns atkarību izraisošu vielu vai ieroču konstatēšanas
gadījumā.
Skolā ir profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un
materiāltehniskie resursi. Mācību un koplietošanas telpas iekārtotas atbilstoši sanitāri –
higiēniskajām prasībām. Audzēkņi un darbinieki ir iepazīstināti ar rīcību ekstremālos gadījumos
un ar darba drošības noteikumiem klasēs. Skolas telpas tiek regulāri uzkoptas. Ir izstrādāts telpu
uzkopšanas plāns.
Stiprās puses:
 Skolā ir visi nepieciešamie audzēkņu drošību reglamentējošie dokumenti.
 Audzēkņu iepazīstināšana ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un
evakuācijas plānu ir saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
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 Ir izstrādāta un pieejama audzēkņu vecākiem un citām personām saistoša uzturēšanās kārtība
skolā „Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas”.
 Skolā ir pieejama informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu, iekšējās kārtības noteikumi un
evakuācijas plāns.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt audzēkņu un skolas personāla apmācību ugunsdrošībā un darba drošībā.
 Turpināt audzēkņu un skolas personāla apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.
Vērtējums –ļoti labi

4.4.3. Kritērijs - Atbalsts personības veidošanā
Skola veicina audzēkņu personības izaugsmi, attīstot katra bērna radošās spējas, veidojot viņu
kā harmonisku personību, apzinoties katra audzēkņa individualitāti. Skola veicina audzēkņu
personības izaugsmi mācību procesa, ārpusstundu un ārpusskolas pasākumu ietvaros, atbalstot
viņu dalību konkursos, festivālos, koncertos, rosina viņu jaunrades attīstību. Audzēkņiem
nostiprinās pārliecība par savām spējām un paaugstinās viņu pašnovērtējums, stiprinās ticība
saviem spēkiem. Par talantīgo audzēkņu panākumiem mācību un ārpusstundu darbā tiek informēti
pārējie audzēkņi, vecāki un sabiedrība. Skola regulāri popularizē savu audzēkņu sasniegumus.
Audzēkņi un viņu vecāki ir informēti par skolas rīkotajiem pasākumiem. Pedagogi veicina un
organizē profesionālu mūziķu koncertu, izrāžu, operu, muzeju un citu kultūras iestāžu
apmeklējumus.
2019./2020.mācību gadā Tukuma Mūzikas skola piedalījās:
- starptautiskos konkursos piedalījās 7 audzēkņi solisti un 1 ansamblis;
- republikas nozīmes konkursos piedalījās 13 audzēkņi solisti un 2 ansambļi;
- reģiona konkursos piedalījās 5 audzēkņi solisti un 2 ansambļi, 1 mācību priekšmeta
Solfedžo un mūzikas teorija komanda;
- skolas konkursā piedalījās 8 audzēkņi solisti.
Konkursos komisiju augstus novērtējumus un godalgotas vietas, diplomus, atzinības
rakstus saņēma 22 audzēkņi solisti, instrumentālais ansamblis, vokālie ansambļi “Kreksis”
un “Kriksis”.
Četrpadsmit festivālos piedalījās 8 solisti un 7 kolektīvi.
Piedalīšanās konkursos un festivālos veicina audzēkņu profesionālo izaugsmi un personības
veidošanās vērtīgas iezīmes. Uzstāšanās publikas priekšā sekmē audzēkņu muzikālās darbības
pieredzes apguvi, izkopj skatuves kultūru un uzstāšanās mākslu. Jauna repertuāra apgūšana
paplašina audzēkņu redzesloku, zināšanas par komponistiem un laikmetu, kurā tie strādājuši.
Mācību priekšmetā Mūzikas literatūra audzēkņi piedalās dažādu prezentāciju izstrādē un
kolokvijos.
Audzēkņiem ir iespēja rosināt sev interesējošu jautājumu pārrunāšanu un diskutēšanu. Ikviens
var brīvi un droši izteikt savus priekšlikumus, kā arī pārspriest skolas darbībai aktuālus jautājumus,
pārstāvēt savu viedokli.
Stiprās puses:
 Skola organizē un piedalās daudzveidīgos kultūras pasākumos, patriotiskās audzināšanas
pasākumos, audzinot jauniešos valstisko pašapziņu.
 Skola iesaistās citu institūciju organizētajos kultūras pasākumos.
 Audzēkņiem ir nodrošināta iespēja piedalīties dažāda mēroga konkursos.
Tukuma Mūzikas skola
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

48

 Skola organizē koncertu, koncertlekciju, operu, teātru izrāžu, muzeju, izstāžu apmeklēšanu,
rosinot audzēkņu interesi par mākslas procesu norisēm.
 Audzēkņu redzesloks tiek paplašināts, piedaloties skolas draudzības vizītēs citās pilsētās un
valstīs.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt paplašināt atbalsta veidus audzēkņiem personības veidošanā.
 Turpināt ieinteresēt audzēkņus apmeklēt kultūras pasākumus, organizēt koncertlekciju
apmeklējumus.
Vērtējums - ļoti labi
4.4.4. Kritērijs - Atbalsts karjeras izglītībā
Skolā ir pieejama nepieciešamā informācija par tālākajām izglītošanas iespējām. Skolas vadība
un pedagogi sazinās gan ar reģiona – Jelgavas mūzikas vidusskolu, gan ar citām mūzikas
vidusskolām par jauno audzēkņu uzņemšanas jautājumiem. Lai rosinātu audzēkņu interesi par
tālākizglītību mūzikā, skola organizē braucienus uz Jelgavas mūzikas vidusskolu, uz Emīla
Dārziņa mūzikas vidusskolu, uz Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolu, PIKC Ventspils
Mūzikas vidusskolu, Jūrmalas Mūzikas vidusskolu, arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.
Skolā regulāri viesojas bijušie audzēkņi, kuri pašreiz turpina tālākas mūzikas studijas vai jau
tās beiguši, un iepazīstina ar savām mūzikas izglītības gaitām.
Tukuma Mūzikas skolā 2019./2020.mācību gadā ir viesojušies:
- 30.septembrī – Trombonu un tubu kvartets “Brassa Nova” ar koncertu;
- 5.novembrī – NBS štāba orķestra klarnešu kvartets ar koncertu.
Audzēkņi pēc pieprasījuma var saņemt visu nepieciešamo informāciju par iestājeksāmeniem
mūzikas vidusskolās. Skolas stendā ir izlikta informācija par konsultācijām mūzikas vidusskolās.
Skolas tīmekļa vietnes saturs tiek aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai. Tajā ir atrodama
informācija par skolā realizētajām izglītības programmām.
Stiprās puses:
 Skolā ir pieejama informācija par tālākizglītības iespējām mūzikā, par iestājeksāmenu prasībām,
par izglītības programmām.
 Skolas absolventam ir iespēja turpināt apgūt specialitāti un mūzikas teoriju vienu gadu pēc
apliecības saņemšanas.
 Skolas absolventi izvēlas tupināt izglītību mūzikas jomā.
 Skolā apkopo informāciju par absolventu turpmākajām mūzikas izglītības gaitām.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt virzīt talantīgākos audzēkņus izvēlēties mūzikas izglītību nākamajā izglītības pakāpē.
 Paplašināt sadarbību ar Skolas absolventiem, kas turpina mūzikas izglītību.
 Turpināt organizēt skolas Absolventu koncertus.
 Iesaistīties Karjeras nedēļas pasākumos novada mērogā.
Vērtējums – ļoti labi
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4.4.5. Kritērijs - Atbalsts mācību darba diferenciācijai
Skolas vadība vienmēr rosina pedagogu iniciatīvu gatavot audzēkņus dalībai dažāda mēroga
konkursos. Skolas budžetā tiek ieplānoti līdzekļi konkursu un festivālu dalības maksas un
transporta izdevumu segšanai. Ikviens skolas audzēknis, kurš ir attiecīgi sagatavots konkursam,
var tajā piedalīties.
Mācību darba procesā tiek ievērotas audzēkņu individuālās prasmes un spējas. Skolā regulāri
tiek apzināti tie audzēkņi, kuriem ir problēmas mācībās. Pati izglītības specifika nosaka mācību
darba diferenciācijas objektīvu nepieciešamību. Stundās plaši pielietota audzēkņu pašnovērtējuma
forma, kas mudina katru audzēkni objektīvi izvērtēt paša sasniegto. Skolotāji mācību stundās
strādā diferencēti, sniedz nepieciešamo palīdzību audzēkņiem ar mācību grūtībām, kā arī sekmē
talantīgo bērnu izaugsmi. Pedagogi organizē papildus nodarbības ar audzēkņiem, kas ilgstoši
slimojuši un nav apmeklējuši skolu objektīvu iemeslu dēļ.
Specialitāšu pedagogi veic nopietnu motivēšanas darbu ar katru audzēkni. Pedagogi cenšas labi
iepazīt katra audzēkņa muzikālās dotības, uztveres spējas, darba spējas, temperamentu, arī mājas
apstākļus, audzēkņa noslogotību ārpusskolas aktivitātēs un citus blakus faktorus. Pedagogi izvēlas
katram audzēknim piemērotākos skaņdarbus, tā, lai mācību gada beigās audzēknis būtu apguvis
programmā paredzēto mācību vielu. Svarīgi, lai skaņdarba izvēlē būtu iesaistīts arī pats audzēknis,
rosinot interesi un vēlmi pēc iespējas labāk apgūt repertuāru.
Stiprās puses:
 Skola izmanto dažādas mācību metodes mācību procesa diferenciācijai.
 Skola veicina audzēkņu dalību konkursos un festivālos, atbalsta koncertdarbību.
 Repertuāra izvēlē tiek iesaistīti audzēkņi.
 Individuālajās programmās tiek iekļauti dažādas tematikas skaņdarbi.
 Skola sniedz palīdzību audzēkņiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai kuri ilgstoši nav
apmeklējuši skolu objektīvu apstākļu dēļ.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt atbalstīt katra audzēkņa optimālu izaugsmi.
 Turpināt attīstīt jaunrades spējas un sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi, piedaloties
konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs.
 Organizēt koncertus un pasākumus, kuros ir iespēja piedalīties visiem audzēkņiem,
dažādojot muzicēšanas un uzstāšanās veidu.
Vērtējums –ļoti labi
4.4.6. Kritērijs - Atbalsts audzēkņiem ar speciālām vajadzībām
Skolā ir iespējams nodrošināt mācību procesa pieejamību audzēkņiem ar speciālām vajadzībām
pēc nepieciešamības. Skolā ir nodrošinājums ar atbilstošu pedagoģisko personālu. 3 pedagogi ir
ieguvuši apliecību par darbu ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām profesionālās
mūzikas izglītības programmās, taču skolā jāuzlabo speciālais aprīkojums.
Skolas pedagogi pārzina audzēkņu problēmas un vajadzības, un savu iespēju un kompetences
robežās, sadarbojoties ar pašvaldību, skolas administrāciju un audzēkņu vecākiem, cenšas tās
risināt. Skolas telpas ir daļēji piemērotas audzēkņiem ar īpašām vajadzībām. Pašreiz skolā nav
iestājies neviens bērns ar īpašām vajadzībām.
Vairāki pedagogi ir gatavi apmeklēt kursus un seminārus par darba metodēm bērniem ar īpašām
vajadzībām.
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4.4.7. Kritērijs - Sadarbība ar audzēkņa ģimeni
Skola organizē sadarbību ar audzēkņa ģimeni audzēkņa izaugsmes veicināšanai. Skola regulāri
organizē vecāku sapulces. Vecāku sapulces skolā notiek vismaz divas reizes gadā. Vecākiem ir
iespēja izteikt savu viedokli par skolas darbību un ierosinājumus tās uzlabojumiem.
Audzēkņu vecāki ir iesaistīti arī skolas padomes darbā.
Skola regulāri informē par mācību procesa norisi un audzēkņu sasniegumiem. Sniegtā
informācija ir kvalitatīva un savlaicīga. Skolas tīmekļa vietnē ir izveidota speciāla sadaļa
vecākiem, kurā tiek ievietota visa nepieciešamā informācija vecākiem.
Lai skolā varētu mācīties katrs audzēknis, pašvaldība atbalsta audzēkņus no maznodrošinātām
un daudzbērnu ģimenēm (Tukuma novada Domes 2011.gada 26.maija saistošie noteikumi Nr.13
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”).
Pedagogi, skolas vadība aicina uz skolu vecākus, lai apspriestu audzēkņu problēmas mācību
vielas apguvē vai disciplīnas jautājumus. Kopīgi tiek meklēts pozitīvs risinājums.
Mūzikas skolas individualizēta darba specifikas dēļ liels akcents tiek likts uz individuālo darbu
ar vecākiem, ko veic specialitāšu pedagogi, pēc vajadzības pieaicinot skolas vadību, mūzikas
teorijas pedagogus un citus pedagogus.
Vecākiem ir iespēja individuāli saņemt visu nepieciešamo informāciju par skolu. Pedagogi
motivē vecākus aktīvi līdzdarboties, sniegt visu nepieciešamo atbalstu savam bērnam mācību
procesā. Pedagogi aicina vecākus veltīt īpašu uzmanību bērnam pirmajos mācību gados mūzikas
skolā, kamēr tiek attīstītas audzēkņa patstāvīgā darba iemaņas. Skola turpina pilnveidot sadarbību
ar vecākiem, izmantojot mūsdienīgus saziņas līdzekļus. Vecāki piedalās mācību koncertos, skolas
koncertdarbības nodrošināšanā, dodas līdzi koncertbraucienos un uz konkursiem, festivāliem.
Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar COVID-19, kad no 2020.gada 23.marta mācības
notika attālināti, sadarbība ar audzēkņu ģimenēm kļuva īpaši cieša un ievērojami uzlabojās. No
audzēkņu vecākiem saņēmām lielu atzinību par skolotāju rūpēm un pozitīvo attieksmi mācību
procesā.
Stiprās puses:
 Vecākiem tiek sniegta savlaicīga, precīza informācija par audzēkņu mācību darbu un citiem ar
skolas darbu saistītiem jautājumiem.
 Tiek organizētas vecāku sapulces vismaz divas reizes gadā.
 Tiek organizētas Atvērto durvju dienas.
 Mācību gada laikā katrs skolotājs organizē savas klases audzēkņu koncertu vecākiem.
 Skolas direktore un skolotāji sadarbojas ar audzēkņu vecākiem.
 Vecāku pārstāvji darbojas Skolas padomē.
 Regulāra informācija Skolas mājas lapā un vecāku e-pastos.
 Vecāki apmeklē Skolas organizētos koncertus, piedalās koncertbraucienos, operu un koncertu
apmeklējumos Rīgā un citur, tādejādi izglītojoties kopā ar savu bērnu.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Iesaistīt visus vecākus skolas vecāku sapulču apmeklēšanā.
 Vēl ciešāk iesaistīt vecākus līdzdarboties savu bērnu mācību procesā.
 Efektīvāk iesaistīt vecākus darba plānošanā un vērtēšanā.
 Turpināt uzlabot skolas tīmekļa vietni operatīvai informācijas nodošanai.
 Ieviest E-klasi labākas saziņas nodrošināšanai ar vecākiem.
Vērtējums –ļoti labi
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4.5.Joma – Iestādes vide
4.5.1. Kritērijs – Mikroklimats
Tukuma Mūzikas skolā ir izveidojies labvēlīgs mikroklimats, kas ir veiksmīgas pedagogu,
audzēkņu un vecāku sadarbības rezultāts. Skolā ir iedibinātas ilggadējas tradīcijas un pasākumi,
kas veicina piederības sajūtas veidošanos – skolas jubilejas pasākumi, izlaidumi, absolventu
koncerti, pedagogu klašu koncerti ar vecāku, absolventu piedalīšanos un dažādi citi koncerti.
2017./2018.mācību gadā īpaša nozīme bija Tukuma Mūzikas skolas 90 gadu jubilejas pasākumiem
– interesantajiem, ar radoši veidotajiem koncertiem un skolas jubilejas koncertam, kā arī
absolventu, bijušo pedagogu un darbinieku salidojumam. Gatavošanās periodā tika organizēta
tikšanās ar bijušajiem skolotājiem, pierakstīti atmiņu stāstījumi, sagatavota izstāde un publicitātes
materiāli par skolas darbību. Skolā regulāri tiek atzinīgi novērtēti un izcelti audzēkņu un pedagogu
panākumi valsts un starptautiskas nozīmes pasākumos. Skolas darbības pamatā ir koleģiālas
attiecības starp audzēkņiem, pedagogiem, skolas vadību, darbiniekiem un audzēkņu vecākiem.
Audzēkņi un darbinieki jūtas vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās u.c.
piederības. Gan mācību stundās, gan dažādos kopīgajos pasākumos audzēkņu, pedagogu,
darbinieku un vecāku starpā veidojas draudzīgas attiecības. Pedagogi ir saprotoši, pretimnākoši,
izturas ar cieņu pret audzēkņiem, ievēro ētikas normas.
Skolas vadība sadarbībā ar pedagogiem un darbiniekiem izstrādā Darba kārtības noteikumus un
Iekšējās kārtības noteikumus. Noteikumu izstrādāšanā ar saviem ieteikumiem ir piedalījušies arī
audzēkņi un audzēkņu vecāki. Personāls, audzēkņi un viņu vecāki ir iepazīstināti ar skolas Iekšējās
kārtības noteikumiem un Darba kārtības noteikumiem, visi ievēro tos.
Skolas vestibilā ir izlikti plakāti ar valsts simboliku. Skolas izlaidums un citi nozīmīgi skolas
pasākumi tiek atklāti, visiem kopīgi dziedot valsts himnu.
Stiprās puses:
 Skolā ir draudzīga un radoša gaisotne.
 Skola organizē pasākumus, kuri palīdz veidot un uzturēt labvēlīgu un radošu mikroklimatu un
saliedēt kolektīvu.
 Skolas vadības darbs veiksmīgas komandas saliedēšanas jomā.
 Priekšlikumi Skolas attīstībai tiek uzklausīti, analizēti un ieviesti.
 Jaunie pedagogi tiek laipni un pretimnākoši uzņemti kolektīvā.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Saglabāt esošo mikroklimatu, rūpēties par labvēlīgas un radošas vides uzturēšanu.
 Veicināt piederības izjūtu Skolai, turpināt Skolas tēla popularizēšanu.
 Iesaistīt visus pedagogus un darbiniekus kopējās skolas aktivitātēs.
Vērtējums –ļoti labi
4.5.2. Kritērijs - Fiziskā vide un vides pieejamība
Tukuma Mūzikas skola atrodas skolai pielāgotās piemērotās telpās, atbilstoši visām
sanitārhigiēniskajām prasībām. Skola var nodrošināt telpas visu programmu sekmīgai īstenošanai.
Skolā regulāri tiek veiktas uzraugošo institūciju pārbaudes ugunsdrošībā, elektrodrošībā un
sanitāri higiēnisko normu ievērošanā.
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Atzinumi darbības turpināšanai:
Izglītības programmas
Atzinums
īstenošanas vietas adrese
Baznīcas iela 2, Tukums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
Tukuma novads, LV-3101 dienests
Baznīcas iela 2, Tukums, Veselības inspekcija
Tukuma novads, LV-3101
Pils iela 18, Tukums,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
Tukuma novads, LV-3101 dienests
Pils iela 18, Tukums,
Veselības inspekcija
Tukuma novads, LV-3101

Izsniegšanas datums
04.08.2020.
03.09.2020.
04.08.2020.
03.09.2020.

Skolā ir visas profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un
materiāltehniskie resursi. Sanitārtehniskie apstākļi – apgaismojums, temperatūra, uzkopšana
skolas telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Audzēkņi un darbinieki ir iepazīstināti ar rīcību
ekstremālos gadījumos un ar darba drošības noteikumiem klasēs. Skolas telpas tiek regulāri
uzkoptas un vēdinātas. Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns. Skola ir aprīkota ar ugunsdrošības
aparātiem. Ir izstrādāts un izvietots visās nepieciešamajās vietās skolas evakuācijas plāns avārijas
un ugunsgrēka gadījumiem, ir rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā un civilās aizsardzības
plāns.
Pedagogi ir atbildīgi par kārtību savā klasē. Pedagogi un darbinieki pēc vajadzības iesniedz
priekšlikumus darba vides uzlabošanai. Skolas fiziskā vide ir sakārtota un estētiska, tā kalpo
sekmīga mācību un darba procesa nodrošināšanai.
Skolas tālākai attīstībai un mācību procesa atbilstībai mūsdienu prasībām ir nepieciešama
jaunas skolas ēkas celtniecība Tukumā.
Stiprās puses:
 Sanitārhigiēniskie apstākļi skolas telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām.
 Skolas vide un apkārtne tiek uzturēta tīra, kārtīga, telpas ir drošas un labi iekārtotas.
 Ir veikti visi nepieciešamie elektrotehniskie mērījumi.
 Sakārtota un estētiska Skolas vide un telpu noformējums.
 Skolā ir izvietoti stendi par skolas darbību un spilgtākajiem notikumiem.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Skolas drošības sistēmas ierīkošana (videonovērošanas sistēma).
 Auto stāvlaukuma iekārtošana.
 Turpināt skolas vestibila labiekārtošanu.
 Turpināt sadarbību ar pašvaldību par jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošas, mūzikas skolas ēkas
celtniecību.
Vērtējums –ļoti labi
4.6. Joma – Iestādes resursi
4.6.1. Kritērijs - Iekārtas un materiāltehniskie resursi
Skolas teorētisko un praktisko mācību priekšmetu materiāltehniskais nodrošinājums atbilst
profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām. Skolā tiek organizēta materiālo resursu
plānveidīga papildināšana un atjaunošana. Mācību gada beigās pedagogi iesniedz priekšlikumus
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mācību līdzekļu papildināšanai, tas tiek iekļauts budžeta plānojumā. Skola ir nodrošināta ar CD
atskaņotājiem, datoriem, kā arī interneta pieslēgumu. Mūzikas teorijas klasē ir interaktīvā tāfele,
dokumentu kamera, projektors, mūzikas ierakstu atskaņošanas tehnika. Ir noteikta kārtība
materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai un uzglabāšanai, par to atbild skolas saimniecības pārzinis
un skolas skolotāji, ar kuriem ir noslēgts materiālās atbildības līgums. Pateicoties regulārai iekārtu
apkopei un savlaicīgam remontam, skolas materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un
droši lietošanā. Skolas bibliotēkas krājums ir atbilstošs izglītības iestādes specifikai un izglītības
programmu apguvei. Mācību grāmatas un mācību līdzekļu izvēle ir pamatota. Regulāri notiek
skolas bibliotēkas fondu papildināšana. Skola nodrošina audzēkņus ar atbilstošām mācību
grāmatām un mācību materiāliem. Audzēkņi ir nodrošināti ar nepieciešamajiem mūzikas
instrumentiem, nošu pultīm, speciāliem klavieru soliņiem, kāju paliktņiem, metronomiem u.c.
Audzēkņiem pēc vajadzības ir iespēja bez maksas nomāt mūzikas instrumentus.
Skola regulāri piedalās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta konkursos. Ar atbalstīto
projektu un Tukuma novada Domes piešķirtajiem līdzekļiem pēdējos gados skolas materiāli
tehniskā bāze papildināta ar tubu “Thomann EB 882L Superior Eb”, koncertkokli ar
slēdžiem, mežragu “HOLTON Double French Horn HR501”, eifoniju “Thomann EP 902SL
Superior Euphonium”, ar klarneti Yamaha YCL-450 Bb, ar klarneti in Es, ar trompeti B Yamaha
YCR 4330 G, ar ksilofonu Adams Solist XS2LV40, ar vibrofonu, ar digitālajām klavierēm
Yamaha, 3 mūzikas atskaņotājiem, 2 vijolēm, 2 datorkomplektiem, 2 portatīvajiem datoriem un
projektoru, ekrānu, kopētāju, basa kokli. Skolas vokālajiem ansambļiem iegādāti jauni
koncerttērpi.
Stiprās puses:
 Skolā ir izglītības programmu realizācijai atbilstošs telpu iekārtojums un materiāli tehniskais
nodrošinājums.
 Mācību līdzekļus regulāri papildina, atjauno un veic to apkopi un remontu.
 Skola ir piesaistījusi Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu materiāltehniskās bāzes
pilnveidei.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt iegādāties kvalitatīvus mūzikas instrumentus.
 Turpināt pilnveidot un papildināt skolas bibliotēkas krājumus, fonotēku un videotēku.
 Papildināt skolas datortīklu ar jaunām iekārtām.
Turpināt piesaistīt papildu finansējumu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai.
Vērtējums – labi
4.6.2. Kritērijs - Personālresursi
Skolas personālresursi atbilst skolā īstenoto izglītības programmu – profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības, kā arī interešu izglītības programmu īstenošanas nodrošināšanai. Skolas
pedagogu izglītība un profesionālā kvalifikācija, kā arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo
aktu prasībām. Visu skolotāju pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas darbinieku darba
pienākumos un amata aprakstos. Izglītības iestādē ir nokomplektēts viss nepieciešamais
pedagoģiskais personāls izglītības programmu īstenošanai.
Skolas pedagogi ļoti aktīvi iesaistās profesionālās kvalifikācijas pilnveidē. Skolas vadība
regulāri seko līdzi pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas termiņiem un rosina pedagogus
savlaicīgi apmeklēt profesionālās pilnveides kursus. Pedagogiem ir pieejama informācija par
Tukuma Mūzikas skola
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

54

kursiem. Pedagogi aktīvi apmeklē Kultūras ministrijas Kultūrizglītības centra un dažādu citu
institūciju rīkotos kursus, seminārus, meistarklases. Skolas darba atskaitēs tiek apkopota
informācija par pedagogu profesionālo pilnveidi. Ziņas par pedagogu kvalifikāciju tiek ievadītas
elektroniskajā sistēmā VIIS. Pedagoga darba kvalitātes vērtējums izvirzīts kā viens no pedagoga
profesionālās pilnveides nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem. Pedagogi piedalās dažādās ar
pedagoģisko darbu un māksliniecisko jaunradi saistītās aktivitātēs gan izglītības iestādē, gan ārpus
tās.
Stiprās puses:
 Skolā ir nokomplektēts nepieciešamais pedagoģisko un tehnisko darbinieku personāls.
 Pedagogiem ir normatīvo aktu prasībām atbilstoša izglītība.
 Ir izstrādāts pedagogu profesionālās pilnveides plāns.
 Pedagogu kolektīvs papildinājies ar jauniem pedagogiem.
 Pedagogi regulāri pilnveido profesionālo kvalifikāciju.
 Pedagogi iesaistās pedagogu profesionālās kvalifikācijas novērtēšanā.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Aktivizēt pedagogu iesaistīšanos projektu rakstīšanā.
 Turpināt piesaistīt darbā jaunus pedagogus.
 Turpināt atbalstīt pedagogu kvalifikācijas celšanu un profesionālo pilnveidi.
Vērtējums – ļoti labi
4.7. Joma – Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana
4.7.1. Kritērijs - Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana
Skolā ir izstrādāts Attīstības plāns un noteiktas attīstības prioritātes. Tiek izstrādāti mācību gada
galvenie uzdevumi, darba plāns, pasākumu plāns, katru mēnesi tiek aktualizēts mēneša pasākuma
plāns. Skolas vadība regulāri plāno skolas personāla darba kontroli visās jomās. Tiek veikts katra
pedagoga un darbinieka individuālā darba pašvērtējums. Metodiskajās komisijās tiek veikta
pedagoģiskā darba analīze, SVID analīze, informācija tiek apkopota un izstrādāts skolas
pašnovērtējums. Pašnovērtējums ir objektīvs un pamatots.
Katru mācību gadu tiek izvērtēti audzēkņu mācību sasniegumi. Mācību gada noslēgumā tiek
apkopota informācija un veikta mācību gada darba analīze, darba atskaite un metodiskā darba
atskaite.
Mācību pusgada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdē tiek analizēti audzēkņu mācību
sasniegumi. Mācību gada noslēguma metodiskās komisijas sēdē tiek veikta rūpīga skolas darba
analīze un pašvērtējums. Arī pedagogi, piedaloties pedagogu profesionālās darbības novērtēšanā,
izstrādā pedagoga darba vērtējumu.
Stiprās puses:
 Skolā ir izstrādāts Attīstības plāns 2017./2018.- 2019./2020. mācību gadam un noteiktas attīstības
prioritātes. Turpinās darbs pie nākamā attīstības plāna 2020./2021.- 2022./2023. mācību gadam.
 Tiek veikta regulāra mācību gada darba analīze, darba atskaite un metodiskā darba atskaite.
 Tiek veidoti detalizēti vadības ziņojumi par skolu.
 Skolas personāls piedalās ikgadējā savas un skolas darbības izvērtēšanā.
 Profesionāla, inovatīva un saliedēta Skolas vadības komanda.
 Precīzi sadalītas atbildības un pārraudzības jomas.
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Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt darbu pie skolas attīstības plāna 2020./2021.- 2022./2023. mācību gadam.
 Pilnveidot Skolas darba plānošanas metodes.
 Aktīvi sadarboties ar pašvaldību skolas attīstības plānošanā.
 Skolas attīstības plānošanā aktīvāk iesaistīt arī audzēkņu vecākus.
Vērtējums - labi
4.7.2. Kritērijs - Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība
Skolas darbību nosaka Skolas nolikums. Skolā ir izveidotas un darbojas: Pedagoģiskā padome,
Skolas padome un Direktora padome. Skolā darbojas:
izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” metodiskā komisija;
izglītības programmas “Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle” metodiskā komisija,
izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle” metodiskā komisija; izglītības programmas
“Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle” metodiskā komisija un mūzikas teorētisko
mācību priekšmetu metodiskā padome.
Skolā ir visa nepieciešamā dokumentācija, skolas darbu reglamentējošie dokumenti ir izstrādāti
precīzi, demokrātiski, ievērojot izvirzītās prasības un mērķus. Ir izstrādāta iekšējo normatīvo aktu
izstrādāšanas un aprites kārtība. Skolas dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas prasībām un sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Ar katru darbinieku ir noslēgts
Darba līgums, kura neatņemama sastāvdaļa ir Amata apraksts.
Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra, kas aptver visas izglītības iestādes darbības
jomas. Katra vadītāja kompetences joma ir precīzi noteikta.
Direktors organizē Skolas darbības mērķu un uzdevumu īstenošanu, nosaka darbinieku
atbildības jomas, pieņem lēmumus, motivē skolotājus, darbiniekus un audzēkņus, nodrošina
iekšējo kontroli un skolas darba vērtēšanu. Direktors deleģē funkcijas, organizē un nodrošina
regulāru informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, tā tiek kontrolēta un tiek
sniegts savstarpēji rosinošs, pozitīvs atbalsts. Direktors sadarbojas ar skolotājiem, audzēkņiem un
viņu vecākiem vai aizbildņiem, kā arī organizē sadarbību ar citām institūcijām izglītības procesa
sekmīgai attīstībai. Direktors uztur lietišķas un labvēlīgas attiecības ar skolas darbiniekiem,
pašvaldību, vecākiem un audzēkņiem. Skolas vadība noteiktos laikos pieņem apmeklētājus, kā arī
cenšas pielāgoties interesentu iespējām, savstarpēji vienojoties par abām pusēm izdevīgu laiku
aktuālo jautājumu risināšanai.
Skolas metodisko komisiju darbu vada direktora vietnieks. Katra metodiskā komisija izstrādā
darba plānu mācību gadam atbilstīgi skolas mērķiem un galvenajiem uzdevumiem, regulāri
atskaitās par savu darbu metodiskās komisijas un pedagoģiskās padomes sēdē. Mācību gada laikā
notiek regulāras metodisko komisiju sēdes, kurās tiek risināti aktuāli metodiskā darba jautājumi.
Tiek sniegta metodiska palīdzība jaunajiem pedagogiem.
Stiprās puses:
 Skolas darbība tiek organizēta atbilstoši Skolas nolikumam.
 Skolā darbojas Pedagoģiskā padome, Metodiskās komisijas, Skolas padome, Direktora padome,
izveidota darba struktūra, noteikti pienākumi.
 Skolas padome piedalās skolai svarīgu jautājumu risināšanā.
 Skolas vadība aktīvi piedalās Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas darbā, pārstāv skolu
novada izglītības un kultūras pasākumos.
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Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt pedagogu aktīvu iesaistīšanos skolas attīstības plānošanā un mācību procesa
pilnveidošanā.
 Turpināt aktualizēt amatu aprakstus.
 Piesaistīt skolai projekta un sabiedrisko attiecību speciālistu.
Vērtējums –ļoti labi
4.7.3. Kritērijs - Iestādes sadarbība ar citām institūcijām
Skolai vistiešākā sadarbība ir ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi, kas koordinē skolas darbu,
un Tukuma novada Domi. Skolai ir regulāra sadarbība ar Kultūras ministriju, Izglītības un
Zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Latvijas Nacionālo kultūras centru. Ir
sadarbība ar Jelgavas Mūzikas vidusskolu kā reģionālo centru, Jelgavas reģiona mūzikas skolām,
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolu, Jūrmalas Mūzikas
vidusskolu, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Sadarbība ir ar Tukuma pilsētas Kultūras
namu, ar Tukuma evaņģēliski luterisko baznīcu, Tukuma Muzeju, Tukuma bibliotēku, Tukuma
novada vispārizglītojošām skolām un pirmskolas izglītības iestādēm. Notiek sadarbība ar novada
teritorijā esošajiem uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām. Skolas pedagogi aktīvi iesaistās
dažāda veida sadarbības projektos, pēc nepieciešamības sniedz koncertus. Ārpus Latvijas skolai
ir draudzība ar Tidaholmas Kultūras skolu Zviedrijā, ar Šauļu 1.mūzikas skolu un Pluņģes Mūzikas
skolu Lietuvā. 2019.gada vasarā sadraudzējāmies ar Tukuma sadraudzības pilsētas Izjum
(Ukraina) mūzikas skolu, uzņemot ciemiņus Tukumā. Pēdējos gados skolas kolektīvs devies
pieredzes apmaiņas braucienos uz vairākām Latvijas mūzikas skolām (Kuldīgā, Talsos, Saldū,
Jūrmalā, Bauskā, Talsos, Dobelē, Kandavā, Babītē u.c.).
Skola darbojas Latvijas Klavieru skolotāju asociācijā un Latvijas mūzikas izglītības iestāžu
asociācijā, kas ir starptautiskās organizācijas EMU biedre.
Stiprās puses:
 Skola aktīvi īsteno profesionālās ievirzes izglītību mūzikā, piedaloties visdažādākajos
pasākumos.
 Skola popularizē mūzikas izglītību sabiedrībā.
 Skola ar savu māksliniecisko darbību popularizē Tukuma novadu.
Tālākās attīstības vajadzības:
 Turpināt un paplašināt sadarbību ar izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs.
 Turpināt sadarbību ar dažādām institūcijām kultūras sakaru apmaiņas veicināšanai starptautiskā
mērogā.
 Turpināt pieredzes apmaiņu ar citām mūzikas skolām.
Vērtējums –ļoti labi
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5.CITI SASNIEGUMI
(iestādei svarīgais, specifiskais)
Tukuma Mūzikas skolas darbībai ir kultūrvēsturiska nozīme Tukuma pilsētas, Tukuma novada
un valsts kultūras dzīvē. Audzēkņu un pedagogu mākslinieciskā darbība nemitīgi attīstās, pāraugot
skolas iekšējo mācību procesu, aptverot visas apkārtējās sabiedrības kultūras dzīvi. Skolas rīkotie
festivāli - kamermūzikas festivāls „Rudens krāsas mūzikā” un festivāls „Satiksimies Tukumā”
pulcina izpildītājus no dažādām Latvijas vietām un arī ārzemēm.
Skolai ir aktīva koncertdarbība, sniedzot 2019./2020.mācību gadā 61 koncertu.
Daļa skolas pedagogu darbojas kādā no Tukuma amatiermākslas kolektīviem kā kolektīva
vadītāji vai dalībnieki. Pedagogs M.Rozenbergs vada Tukuma pilsētas Kultūras nama pūtēju
orķestri „Tukums” un bigbendu, G.Vanaga korus „Skandīne” un “Gavile”. Skolas pedagogs
M.Folkberga ir koncertmeistare pašdarbības kolektīviem, V.Žvirble dzied skolotāju korī
„Vanema”. Pedagogs U.Strauja spēlē profesionālajā pūtēju orķestrī “Rīga”.
Atsevišķi pedagogi kā koncertējoši mākslinieki uzstājas koncertos. Skolas pedagogu
instrumentālais trio (pedagogi D.Šplīte-Lisova, D.Akmane-Morica-Okmane un I.Vičmane)
„Noskaņa” sniedz dažādas koncertprogrammas. Pedagogs N.Krūmiņš (klarnete) un
koncertmeistare I.Grīnvalde, flautiste D.Pētersone, koklētāja D.Bleikša, koncertmeistare
N.Mežgale un citi pedagogi aktīvi koncertē dažādos novada rīkotajos pasākumos, tādejādi
reklamējot Tukuma Mūzikas skolu.
Skolā darbojas interešu izglītības programma “Notiņas”, orientējot bērnus pievērsties
profesionālās ievirzes mūzikas izglītībai.
Skolas darbībai ir liela nozīme Latvijas dziesmu svētku kustības nodrošināšanā un tālākā
attīstībā, jo arī nākotnē būs nepieciešami mūzikas skolotāji, kordiriģenti, mūziķi, dažādu
māksliniecisko kolektīvu vadītāji un dalībnieki.
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6. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
(balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)
Mācību saturs:
 Programmu īstenošanai izmantot radošas, interesantas, daudzveidīgas un mūsdienīgas
darba metodes.
 Turpināt darbu pie programmu piedāvājuma paplašināšanas.
 Turpināt darbu pie oriģinālprogrammu izstrādes.
 Ieviest un pielietot modernās tehnoloģijas mācību darbā.
Mācīšana un mācīšanās:
 Turpināt saglabāt augstvērtīgu profesionālas ievirzes izglītību.
 Turpināt stiprināt sadarbību ar audzēkņu vecākiem.
 Turpināt nodrošināt audzēkņu vecākus ar regulāras informācijas par audzēkņu sekmēm un
kavējumiem nodošanu.
 Turpināt pilveidot metodisko materiālu daudzveidību.
Audzēkņu sasniegumi:
 Turpināt attīstīt un pilnveidot audzēkņu jaunrades spējas un sekmēt mākslinieciskās
darbības pieredzi, sekmēt audzēkņu dalību konkursos, festivālos, koncertos.
 Turpināt pilnveidot audzēkņu sasniegumu dinamikas analīzi.
 Aktivizēt kolektīvās muzicēšanas vienību daudzveidību un koncertdarbību.
Atbalsts audzēkņiem:
 Turpināt izglītot personālu audzināšanas jautājumu jomā.
 Turpināt audzēkņu un skolas personāla apmācību ugunsdrošībā un darba drošībā.
 Turpināt audzēkņu un skolas personāla apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.
 Turpināt attīstīt mākslinieciskās darbības pieredzes veidošanu audzēkņu koncertdarbībā.
 Ar audzēkņu aptauju palīdzību turpināt izzināt audzēkņu intereses un vajadzības.
 Motivēt un sagatavot audzēkņus mācību turpināšanai vidējās mūzikas izglītības iestādēs.
 Turpināt sniegt atbalstu mācībās ikvienam skolas audzēknim.
Skolas vide:
 Turpināt sadarbību ar pašvaldību par jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošas, mūzikas
skolas ēkas celtniecību.
 Turpināt ieviest jaunās tehnoloģijas mācību procesa nodrošināšanai, tai skaitā attālinātai
mācīšanai.
 Turpināt attīstīt un pilnveidot skolas tradīcijas.
 Popularizēt mūzikas skolas skolas tēlu un lomu sabiedrībā.
 Stiprināt sadarbību ar skolas absolventiem.
 Turpināt darbu pie skolas mājas lapas pilnveides.
 Ieviest e-klasi skolas darbā.
Resursi:
 Strādāt pie jaunas skolas ēkas projekta izstrādes.
 Turpināt skolas inventāra atjaunošanu un papildināšanu.
 Turpināt modernizēt skolas aprīkojumu.
 Motivēt pedagogus iesaistīties dažādos projektos.
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Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:
 Regulāri analizēt un izvērtēt Attīstības plāna realizācijas gaitu.
 Palielināt skolas pedagogu lomu skolas darba plānošanā.
 Turpināt motivēt pedagogus nemitīgi pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju.
 Sadarboties pieredzes apmaiņai ar citām mūzikas skolām Latvijā un ārzemēs.
 Regulāri aktualizēt skolas iekšējos normatīvos dokumentus.

Tukuma Mūzikas skolas
direktore

Ligita Zemniece

(paraksts)

Z. v.

2020.gada 03.septembrī

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tukuma Mūzikas skola
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

60

