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BIRZGALES M ŪZIKAS SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS 

I  BIRZGALES M ŪZIKAS SKOLAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

 Birzgales Mūzikas skola kā patstāvīga skola Birzgales pagastā darbojas kopš 
1994. gada 1. Janvāra. Kopš 2009.gada 1.septembra ir arī  fili āle Ķegumā, kas atrodas 
Ķeguma v-sk. telpās.  Esam viena Latvijas Mazajām Lauku mūzikas skolām ar sev 
raksturīgiem uzdevumiem un darba organizācijas stilu. Tas cieši saistīts ar sava 
pagasta kultūras dzīves vajadzībām, bet orientēts arī uz augstu kvalitāti un plašu 
darbības jomu aptveršanu. Šobrīd skolā mācās 65 audzēkņi. Viņus māca 12 pedagogi, 
izglītojot klavierspēlē, visa veida pūšamo instrumentu spēlē, sitamo instrumentu spēlē 
un teorijas zināšanās. Visi audzēkņi apgūst ne tikai specialitātes iemaņas kvalificētu 
pedagogu vadībā, bet arī ir iesaistīti dažādos kolektīvās muzicēšanas sastāvos: 
klavieru duetos, jauktos sastāvos, pūšamo instrumentu ansambļos un pūtēju orķestrī. 

 

 

II BIRZGALES M ŪZIKAS PAMATM ĒRĶI 

 

 Birzgales Mūzikas skola ir Mazā Lauku mūzikas skola. Tāpēc mūsu mērķi ir 
cieši saistīti ar mūsu iespējām mēģinot sasniegt visaugstvērtīgāko rezultātu. 

- Sniegt saviem audzēkņiem profesionālu muzikālo izglītību balstoties uz 
izstrādātajām paraugprogrammām. 



- Dot iespēju katram bērnam, kura vecāki ir atbalstījuši viņa vēlmi apgūt kādu 
mūzikas instrumentu, mācīties mūsu skolā, tā dodot nenovērtējamu ieguldījumu 
jaunā cilvēka individuālo spēju un prasmju izkopšanā . 

- Nodrošināt katram bērnam tādu mācību satura intensitāti, lai katrs no viņiem ar 
prieku rādītu savus prasmes audzēkņu koncertos un festivālos skolā, pagastā un 
citur. 

- Dot iespēju spējīgākajiem audzēkņiem piedalīties: konkursos,  festivālos,  
koncertos ārpus pagasta robežām, tā sniedzot viņiem plašāku redzesloku un 
lielāku motivāciju sasniegt ko vairāk.   

- Jānodrošina Birzgales Mūzikas skolas pūtēju orķestra pēctecīga ikdienas darbība 
un koncertdarbība izmantojot gadu gaitā uzkrātos materiālos un zināšanu 
resursus. 

 

III IEPRIEKŠ ĒJĀ LAIKA PERIODA IETEIKUMU IZPILDE 

     Pamatojoties uz skolas akreditācijas 2012. gada Ekspertu komisijas atzinumiem 
Birzgales Mūzikas skola ir pievērsusi uzmanību šādiem uzlabojumiem: 

- Skolas dokumentācija regulāri tiek aktualizēta un uzturēta kārtībā atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām,  

- Skolā ir nodrošināts interneta pieslēgums, kuru var izmantot arī izglītības 
programmu metožu dažādošanai. 

- Visi mūsu skolas pedagogi bieži izmanto LNKC un citu organizatoru rīkotos 
meistarības pilnveides kursus. Sakarā ar kopējo sarežģīto materiālo stāvokli un 
Mazās Lauku skolas statusu pagaidām neesam savā skolā organizējuši 
meistarklases izglītības kvalitātes līmeņa celšanai. 

- Skola regulāri rūpējas par materiālās bāzes pilnveidošanu. Nošu materiāli tiek 
iegādāti gan veikalos, gan tiek izmantotas interneta iespējas. Klavieru spēles 
apmācības klases visas ir nodrošinātas ar 2 klavierēm. Atjaunota un papildināta 
pūšamo un sitamo instrumentu bāze.  

 

IV BIRZGALES M ŪZIKAS SKOLAS SNIEGUMS KVALIT ĀTES 
RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRIT ĒRIJOS  

1.MĀCĪBU SATURS: ,,labi’’  

- Birzgales Mūzikas skola mācību procesu īsteno saskaņā ar licencētajām 
izglītības programmām pēc apstiprināta stundu saraksta, kurš regulāri tiek 
aktualizēts atbilstoši reālajai situācijai. 

-   Mācību plāni atbilst priekšmetu programmām, bet to izpildes nodrošināšanai 
tiek veiktas nepieciešamās korekcijas, lai tā veiksmīgāk ievērotu katra audzēkņa 
vajadzības. 

- Izglītības programmu satura apguvē liela vērība tiek piešķirta starppriekšmetu 
saiknei un apguves pēctecībai. 

- Pedagogi ir iesaistīti metodiskā darba uzlabošanā un programmu izstrādē 
pamatojoties uz savu ilggadīgo pieredzi. 

 

 



 

2. MĀCĪŠANĀS UN MĀCĪŠANA 

2.1. Mācīšanas kvalitāte: ,,labi’’ 

- Mācību plānā paredzēto stundu kvalitāte tiek garantēta un regulāri fiksēta 
nepieciešamajā dokumentācijā. 

- Izglītojamo reģistrācija un uzskaite tiek veikta atbilstoši prasībām. 
- Mācību procesā atbilstoši mācību priekšmetu specifikai tiek izmantoti mācību 

līdzekļi, aprīkojums un jaunākās tehnoloģijas, tā panākot daudzveidību. 
- Notiek mācību satura integrācija praktisko mācību īstenošanā. 
- Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi bieži tiek iesaistīti koncertos, tiek apmeklēti 

koncerti un izrādes Nacionālā operā. 
 

2.2. Mācīšanās kvalitāte:,,labi’’ 

- Izglītojami ir informēti un zina mācību darbam izvirzītās prasības 
- Mūzikas skolas pedagogi rosina izmantot skolā esošos resursus, (klases, mācību 

līdzekļus, internetu u.c.), ko izglītojamie arī izmanto. 
- Izglītojamie apmeklē labprāt stundas un ārpusstundu pasākumus. 
- Izglītojamie pastāvīgi iesaistās kopīgos projektos.( Piemēram, pūtēju orķestra 

repertuāra apguve, lai piedalītos konkursos.) 
 
 

 2.3. Vērt ēšana kā mācību procesa sastāvdaļa: ,,pietiekami’’ 

- Pedagogi vērtē izglītojamo mācību sasniegumus un regulāri atspoguļo tos 
izglītības iestādes dokumentācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārraudzība 
ir regulāra. 

- Vērtēšana atbilst mācību priekšmetu specifikai. 
- Ir izstrādāta izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība, kurā liela nozīme tiek 

piešķirta arī audzēkņa pašvērtējumam. 
- Izglītojamos regulāri tiek iepazīstināti ar vērtējumu. Tā kritēriji ir zināmi, 

saprotami un tiek analizēti. 
 

3. ATBALSTS IZGL ĪTOJAMAJIEM 

    3. 1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 
drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība): ,,pietiekami’’ 

- Pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējošie normatīvie akti, telpās ir 
izvietotas drošības prasībām atbilstoša informācija. 

- Izglītojamie un viss personāls ir iepazīstināti ar evakuācijas plānu, iekšējās 
kārtības noteikumiem, darba kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem 
aktos noteiktajā kārtībā. 

- Ir pieejama medicīniskās pirmās palīdzības aptieciņa  
 
 



 
 
3.2. Atbalsts personības veidošanā: ,,pietiekami’’  

 

- Izglītojamie piedalās koncertu rīkošanā un labprāt uzņemas veikt dažādus 
darbiņus, bet tas nav reglamentēts un uzspiests. 

 

3.3. Atbalsts karjeras izglītībā: ,, labi’’ 

- Mūzikas skolā izglītojamie un viņu vecāki var saņemt plašu informāciju par 
tālākajām izglītošanās iespējām un piedāvātajām izglītības programmām. 

- Izglītības iestāde iesaistās, veicina un atbalsta izglītojamo dalību valsts un 
starptautiska mēroga organizētajos pasākumos, konkursos, festivālos, 
meistarklasēs u.c. pasākumos. 

 

3.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai: ,,labi’’ 

- Birzgales Mūzikas skola plāno, veicina un atbalsts talantīgo izglītojamo 
līdzdalību konkursos, festivālos, skatēs u.c. un morāli atbalsta arī pedagogus 
darbā ar talantīgajiem audzēkņiem. 

- Pedagogi , laiku nežēlodami, strādā arī papildus ar tiem, kuriem klajas grūtāk ar 
mācībām, ņemot vērā visu izglītojamo intereses un nesavtīgi iegulda savu darbu, 
pieredzi un laiku .  

 

3.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām: ,,pietiekami’’ 

- Skolā ir pasākumu plāns mācību procesa pieejamības nodrošināšanai 
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. 

- Tā kā šobrīd skolā nav neviena audzēkņa ar speciālajām vajadzībām, tad esam  
šādai situācijai gatavi pagaidām teorētiski. 
 
 

3.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni: ,,labi’’ 

- Mūzikas skola regulāri informē vecākus par viņu bērnu sasniegumiem, stundu 
apmeklējumu, informē par skolas darbību. Informācijas apmaiņa pārsvarā notiek 
personisku kontaktu veidā.( Tā ir mazas skolas priekšrocība.) 

- Plašākas tikšanās un ar vecākiem un viņu informēšana notiek mācību gadu 
uzsākot un pedagogu koncertos.  

- Skola saņem vecāku atbalstu ikdienas darba organizēšanā un ārpusklases 
pasākumu laikā. 

 

 

 



 

 

4. IESTĀDES VIDE 

 4.1. Mikroklimats: ,,labi’’ 

      Birzgales Mūzikas skola ir ieguvusi ar savu darbību vietējo iedzīvotāju cieņu un 
uzticību. Gadu garumā, beidzoties katram semestrim, kā tradīcija ir kļuvusi pedagogu 
audzēkņu koncerti. Piedalīšanās sava pagasta un novada svētkos ir neatņemama mūsu 
darbības sastāvdaļa. 
- Izglītojamie un pedagogi skolā var justies vienlīdzīgi neatkarīgi no sava 

dzimuma, reliģiskās pārliecības, nacionālās piederības. Izveidojušās 
konfliktsituācijas tiek savlaicīgi atrisinātas neaizskarot nevienas puses pašcieņu.  

- No visām skolas dzīves procesā iesaistītajām pusēm jūtama savstarpēja cieņa un 
labvēlība.  

- Izstrādātie iekšējās kārtības noteikumi ir labi saprotami un to ievērošana 
nesagādā grūtības. 

- Attieksme pret apmeklētājiem ir laipna un korekta. 
 

4.2. Fiziskā vide: ,,labi’’ 

- Sanitārhigiēniskie apstākļi Birzgales Mūzikas skolas telpās ir atbilstoši mācību 
procesa prasībām. Ir kontroles institūciju veikto pārbaužu aktu reģistrs. 

- Dokumenti ir pieejami. 
- Visas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, tīras un kārtīgas. 
- Iestādei piederošā teritorija ir sakopta, estētiski iekārtota un uzturēta kārtībā. 

 

5. IESTĀDES RESURSI 

 5.1. Iekārtas un materiāli tehniskie resursi: ,,labi’’ 

- Birzgales Mūzikas skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās 
telpas. To iekārtojums un platība ir atbilstoša izglītojamo skaitam un izglītības 
programmu specifikai. 

- Telpu nomas līgumu termiņi atbilst izglītības programmu īstenošanas periodam. 
- Skolā ir pieejami mācību līdzekļi un instrumenti atbilstoši specifikai. To izvēle ir 

pamatota. 
- Regulāri notiek esošā fonda izvērtēšana un atjaunošana. 
- Izglītības programmu apguvē tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas. Brīvi 

pieejams ir Interneta pieslēgums. 
- Materiāltehniskie līdzekļi ir darba kārtībā un regulāri tiek veikta to apkope un 

remonts. 
 

5.2. Personālresursi: ,,labi’’ 



- Birzgales Mūzikas skolā strādā viss licencēto izglītības programmu īstenošanai 
nepieciešamais personāls. 

- Personāla izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām. 
- Arī profesionālā pilnveide atbilst normatīvo aktu prasībām. 
- Pedagogi piedalās dažādās ar pedagoģisko darbu saistītās aktivitātēs gan mūzikas 

skolā, gan ārpus tās. 
 

6. IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VAD ĪBA UN KVALIT ĀTES 
NODROŠINĀŠANA 

6.1. Iestādes darba pašvērt ēšana un attīstības plānošana: ,,pietiekami’’ 

- Birzgales Mūzikas skolā katru gadu ir sagatavots darba plāns kārtējam mācību 
gadam un to noslēdzot ir sagatavota publiski pieejama atskaite. 

- Izglītības iestādes darba analīzi galvenokārt veic vadība. 
- Pašvērtējumā konstatētās Birzgales Mūzikas skolas stiprās puses tiek sistemātiski 

attīstītas. Attīstīšana ir ļoti cieši saistīta ar audzēkņu vajadzībām un iespējām. To 
cenšas atbalstīt visi skolā strādājošie. 

 

6. 2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvald ība: ,,pietiekami’’ 

- Birzgales Mūzikas skolā ir izveidota iestādes pašpārvalde un pedagoģiskā 
padome. 

- Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā 
dokumentācija. Ir personāla amatu apraksti. 

- Dokumenti pamatā atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām   
- Skolā ir noteikta vadības organizatoriskā struktūra. 
- Izglītības vadītājs pieņem apmeklētājus noteiktos darba laikos. 
- Vadība nodrošina organizatoriski metodisko pārraudzību skolas mācību 

procesam. 
 

6.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām: ,,labi’’ 

- Birzgales Mūzikas skolai ir regulāra sadarbība ar dibinātāju. 
- Tai ir mērķtiecīga , ilggadīga sadarbība ar pašvaldības, valsts un nevalstiskajām 

organizācijām. 
- Birzgales Mūzikas skola ir iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos (ar 

Lietuvu un Igauniju), tā veicinot izglītības iestādes atpazīstamību un prestižu. 
 

V BIRZGALES M ŪZIKAS SKOLAS CITI SASNIEGUMI 

       Blakus ikdienas darba nodrošināšanai Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi regulāri 
piedalās dažādās aktivitātēs. 
Audzēkņi regulāri piedalās dažādu specialitāšu valsts konkursos. 
Klavieru nodaļas audzēkņi ir vairākkārtēji:   

  - P.Čaikovska Starptautiskā jauno pianistu konkursa Kokneses mūzikas skolā 
dalībnieki un laureāti, 



              - J.Graubiņa jauno pianistu konkursa Līvānos dalībnieki un laureāti,  
- Jauno pianistu festivāla ,,Baltais – melnais’’ dalībnieki Ogres Mūzikas skolā, 
  - Jauno pianistu festivāla ,,Debija’’ dalībnieki Juglas Mūzikas skolā. 
Pūtēju nodaļas audzēkņi:  
   - regulāri piedalās Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu Latvijas jauno 
izpildītāju  konkursos Rīgā Mūzikas akadēmijā un ir to laureāti, 
   - regulāri piedalās Mazpilsētu un Lauku Mūzikas skolu  
pūšaminstrumentuspēļes audzēkņu konkursos Ozolnieku Mūzikas skolā un ir to 
laureāti, 
 - kā solisti piedalījušies pūšaminstrumentu spēles  konkursos Daugavpilī, 
Salacgrīvas Mūzikas skolā un ir to laureāti, 
 - kā ansambļu dalībnieki piedalījušies konkursos Talsu mūzikas skolā,  
Tukuma Mūzikas skolā un Liepājā ,,Lielajā Dzintarā’’, 
  - kā pūtēju orķestras dalībnieki piedalījušies pūtēju orķestru konkursā Liepājā  
koncertzālē Lielais Dzintars, 
 - kā pūtēju orķestra dalībnieki piedalījušies Skolu jaunatnes Dziesmu svētku  
nepārtrauktības procesā piedaloties skatēs un koncertos Rīgā, 
- kā orķestra dalībnieki piedalījušies Lielo Dziesmu svētku nepārtrauktības 

procesā piedaloties skatēs un koncertos Siguldā, Jelgavā, 
- kā solisti un orķestra dalībnieki piedalījušies Pūtēju dienās Ogres mūzikas skolā. 

 
 
 

VI  BIRZGALES M ŪZIKAS SKOLAS TURPM ĀKĀ ATT ĪSTĪBA 

Birzgales Mūzikas skola ir Mazā Lauku mūzikas skola. Tāpēc mūsu mērķi ir cieši 
saistīti ar mūsu iespējām mēģinot sasniegt visaugstvērtīgāko rezultātu. 

- Sniegt saviem audzēkņiem profesionālu muzikālo izglītību balstoties uz 
izstrādātajām paraugprogrammām. 

- Dot iespēju katram bērnam, kura vecāki ir atbalstījuši viņa vēlmi apgūt kādu 
mūzikas instrumentu, mācīties mūsu skolā, tā dodot nenovērtējamu ieguldījumu 
jaunā cilvēka individuālo spēju un prasmju izkopšanā . 

- Nodrošināt katram bērnam tādu mācību satura intensitāti, lai katrs no viņiem ar 
prieku rādītu savus prasmes audzēkņu koncertos un festivālos skolā, pagastā un 
citur. 

- Dot iespēju spējīgākajiem audzēkņiem piedalīties: konkursos,  festivālos,  
koncertos ārpus pagasta robežām, tā sniedzot viņiem plašāku redzesloku un 
lielāku motivāciju sasniegt ko vairāk.   

- Sniegt audzēkņiem zināšanas, lai viņi spētu iestāties augstāka līmeņa mūzikas 
izglītības iestādēs. 

- Jānodrošina Birzgales Mūzikas skolas pūtēju orķestra pēctecīga ikdienas darbība 
un koncertdarbība izmantojot gadu gaitā uzkrātos materiālos un zināšanu 
resursus. 

-  
Birzgales Mūzikas skolas  

Direktors   Laimonis Paukšte 

01.09.2017. 



 


