
AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS 

(vajadzīgo atzīmēt ar X) 

par  izglītības iestādes „Jūrmalas Mūzikas vidusskola” (turpmāk – iestāde) darbības 

kvalitātes vērtēšanas rezultātiem profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā 

par  izglītības programmas(-u) īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017. gada 31. februāra rīkojums Nr.1-06/89, „Par 

akreditācijas ekspertu komisijas izveidi”  

Vērtēšanas norises laiks iestādē: no 2017. gada 24.aprīļa līdz 2017. gada 28. aprīlim 

Ekspertu komisijas sastāvs  

Ekspertu 

komisijas vadītāja 

Ināra Puķīte Jelgavas Mūzikas 

vidusskola 

Direktora vietnieks 

mācību darbā,  

Eksperts Dzintra Knābe Emīla Dārziņa mūzikas 

vidusskola; Nacionālās 

Mākslu vidusskola 

Pedagoģe 

Eksperts Atis Vintuks Jāzepa Mediņa Rīgas 

mūzikas vidusskola 

Sitaminstrumentu 

spēles pedagogs. 
 

I. Vispārīgā informācija 

Iestādes nosaukums: Jūrmalas Mūzikas vidusskola 

Iestādes juridiskā adrese: Smilšu iela 7, Majori, Jūrmala, LV-2015 

Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 2976902287 

Iestādes vadītājs: direktors: Gunta Liepiņa 

Iestādes dibinātājs: Jūrmalas pilsētas Dome 

Izglītības programma(-s): profesionālās ievirzes izglītības programmas 

Programmas nosaukums 

 

Izglītības 

programmas 

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence 

Izglītojamo 

skaits 
Valoda 

Nr. 
Izdošanas 

datums  
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Izglītojamo skaits iestādē 401 

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

 Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

1. Mācību saturs: Iestādes īstenotās izglītības 

programmas 

  X  

2. Mācīšana un mācīšanās:  

2.1. Mācīšanas kvalitāte   X  

2.2. Mācīšanās kvalitāte   X  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa   X  

3. Izglītojamo sasniegumi:  

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā VĒRTĒ APRAKSTOŠI 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos VĒRTĒ APRAKSTOŠI 

4. Atbalsts izglītojamajiem  

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais 

atbalsts   

  X  

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un 

darba aizsardzība) 

  X  
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4.3. Atbalsts personības veidošanā   X  

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā   X  

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai   X  

4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām VĒRTĒ APRAKSTOŠI 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni   X  

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats   X  

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība   X  

6. Iestādes resursi  

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi   X  

6.2. Personālresursi    X 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana 

  X  

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība   X  

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām    X 

Kopsavilkumā:   15 2 

 

III. Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses 

Joma/Kritērijs Iestādes stiprās puses 

1. Iestādē piedāvā mācīties retas, bet pieprasītas specialitātes: izglītības 

programmā 30V Taustiņinstrumentu spēle - ērģeļspēle, izglītības programmā 

20V mežraga spēle, tubas spēle. 

2.2.  Labs pedagogu resursu nodrošinājums 

2.3. Ar iestādes logo un pēc īpašas formas, iestādei ir izstrādātas dienasgrāmatas, 

liecības, sekmju grāmatiņas, izglītojamo sekmju žurnāli, izglītojamajiem 

nošu burtnīcas.   

3.1. Izveidota izglītojamo sasniegumu ‘’Labo darbu mape’’ 

4.2. Aktīva izglītojamo dalība un labi sasniegumi dažāda mēroga konkursos , 

festivālos. 

4.6 Laba sadarbība ar vecākiem. Notiek regulāra informācijas apmaiņa iestāde-

vecāki – iestāde. 

5.1  Iestādes darbības un tēla popularizēšanai izveidota jauna, laba mājaslapa 

7.3. Iestādei ir labs Jūrmalas pilsētas domes un Jūrmalas Izglītības pārvaldes 

atbalsts dažādu jautājumu risināšanā (pedagogu tālākizglītības finansēšana, 

izglītojamo ģimenēm skolas maksas atvieglojumi, izglītojamo un pedagogu 

materiālā stimulēšana par mācību sasniegumiem un panākumiem konkursos) 

 

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

Joma/Kritērijs Ieteikumi 

1. Izvietot uz informācijas stenda, lai būtu pieejams ikvienam interesentam, 

apstiprinātu Stundu sarakstu.  

2.1 Pārdomāt mācību telpu atbilstību un pielietojumu (kvadratūras ziņā un telpu 

atrašanas vieta akustiskā ziņā viena otrai blakus) Sitaminstrumentu spēles un 

Pūšaminstrumentu spēles  -trompetes spēle  stundām 

2.1. Izglītības programmas 30V Sitaminstrumentu spēle izglītojamajiem būtu 

vēlams iedalīt no Mācību plānā kolektīvajai muzicēšanai paredzētā stundu 

skaita arī mācību stundai Ansambļa spēle. 

2.2. Lai uzlabotu un pilnveidotu mācību metodes teorētisko priekšmetu grupu 
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stundās būtu nepieciešams papildināt tehnisko aprīkojumu: projektors, datori 

ar interneta pieeju. 

6.1. Sitaminstrumentu klāstu papildināt ar mācību līdzekļiem t. sk. iegādāties 

dažādas vālītes.  

6.1 Visās mūzikas teorijas mācīšanas klasēs būtu nepieciešamas priekšmeta 

mācīšanai atbilstoša izmēra tāfeles. 

6.1 Risināt jautājumu par iespēju izglītojamajiem, kuriem mājās nav  klavieres, 

vingrināties pie iestādes instrumenta svētdienā.  

6.1 Nepieciešama papildināt iestādes bibliotēkas un fonotēkas fonda krājumus ar 

jaunāko mācību literatūru, nošu materiāliem, mūzikas ierakstiem. 

 
Akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums 

 
Atbilstoši 2010. gada 14. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.852 „Kārtība, 

kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un 

eksaminācijas centrus” noteiktajam un, ņemot vērā akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu, 

ekspertu komisija sniedz priekšlikumu par  

 

X izglītības iestādes „Jūrmalas Mūzikas vidusskola” (turpmāk – izglītības iestāde) 
                                    

Izglītības iestādes dibinātājs Jūrmalas pilsētas Dome 

Izglītības iestādes juridiskā adrese Smilšu iela 7, Majori, Jūrmala, LV-2015 

Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā 2976902287 
      

 

   X akreditāciju uz sešiem gadiem 
                                                             (termiņš ar vārdiem)  

      akreditācijas atteikumu  
 

šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenošanā  

 

Programmas nosaukums 

 

Izglītības 

programmas 

kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence 

Izglītojamo 

skaits 
Valoda 

Nr. 
Izdošanas 

datums  
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Ekspertu komisijas vadītāja paraksts Ināra Puķīte 

Eksperts 

Eksperts 

                                  

 Rīga,03.05.2017. 

paraksts 

paraksts 

 

 

 

 

 

Dzintra Knābe 

Atis Vintuks 

 

 

 

 

  


