
 

 

AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS 

(vajadzīgo atzīmēt ar X) 

par  izglītības iestādes „Iecavas Mūzikas un mākslas skola” (turpmāk – iestāde) darbības 

kvalitātes vērtēšanas rezultātiem profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā 

par  izglītības programmas(-u) īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2016.gada 11.novembra rīkojums Nr.1-06/144, „Par 

akreditācijas ekspertu komisijas izveidi”  

Vērtēšanas norises laiks iestādē: no 2016.gada 5.decembra līdz 9.decembrim 

Ekspertu komisijas sastāvs  

Ekspertu 

komisijas vadītāja 

Ilze Kupča Latvijas Nacionālais kultūras 

centrs  

Mākslas izglītības 

eksperte 

Eksperts Ruta Linīte Rīgas Dizaina un mākslas 

vidusskola  

Reklāmas dizaina 

nodaļas vadītāja 

Eksperts Ilze Vītola Latvijas Mākslas akadēmija Lektore 

I. Vispārīgā informācija 

Iestādes nosaukums: Iecavas Mūzikas un mākslas skola 

Iestādes juridiskā adrese: Grāfa laukums 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 

Iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā: 4574902283 

Iestādes vadītājs: direktore: Ineta Pilverte 

Iestādes dibinātājs: Iecavas novada Dome 

Izglītojamo skaits iestādē 201 

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  
 

Vizuāli plastiskā māksla 20V211001  P-13384 09.02.2016 51 L 

 

 

II. Kopsavilkuma tabula (norāda vērtējamās jomas, kritērijus un vērtējuma līmeņus) 

Jomas un kritēriji: Vērtējuma līmenis 

 N P L Ļ l 

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 un 

izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

   x 
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4.2. Atbalsts personības veidošanā   x  

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā   x  

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai   x  

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām VĒRTĒ APRAKSTOŠI 

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni   x  

5. Iestādes vide  

5.1. Mikroklimats   x  

5.2. Fiziskā vide    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:    12 4 

 

III. Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses  

Joma/Kritērijs Iestādes stiprās puses 

2.1.  Izglītojamiem ir nodrošināta iespēja apmeklēt mākslas izstādes Latvijā, 

piedalīties mācību ekskursijās, plenēros, gūt daudzveidīgu ārpusskolas 

mācību pieredzi. 

3.1.  Izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā novērtēšanai un personības 

attīstības motivēšanai skolas pedagogi izstādījuši audzēkņu mācību 

darbus skolas telpās. 

4.2. Skolai ir laba sadarbība ar pašvaldību, novada institūcijām, vecākiem. 

4.2. Skola, sadarbībā ar pašvaldību, nodrošina iespēju apmeklēt izstādes un 

muzejus. 

3.1.  Izglītojamo sasniegumu ikdienas darbā novērtēšanai un personības 

attīstības motivēšanai skolas pedagogi izstādījuši audzēkņu mācību 

darbus skolas telpās. 

5.2. Jauna ēka, sakārtota vide. Piemērotas telpas, mēbeles un apgaismojums.  

6.1.  Labs materiāli tehniskais nodrošinājums (datorklase, projektors, skolotāju 

datori).  

2.1., 6.2. Zinoši pedagogi un audzēkņi, kuriem patīk skola. Labi organizēts mācību 

darbs. 

 

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

Joma/Kritērijs Ieteikumi 

1., 2.1. Veicināt sadarbību starp mācību priekšmetu skolotājiem, lai vienā mācību 

priekšmetā apgūto izglītojamais izmantotu arī citos mācību priekšmetos, 

kā arī apzinātu šo saikni starp mācību priekšmetiem, kas tiek mācīti skolā.  

2.1. Ieteikums pilnveidot mācību priekšmeta Datorgrafika programmu. 

2.1. Mācību procesā ieteicams variēt īstermiņa uzdevumus un vingrinājumus 

ar garākiem, ilgtermiņa uzdevumiem. 

2.1. Mācību nodarbībās lielāku nozīmi jāpievērš kvalitatīvu mākslas un vai  
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dizaina piemēru demonstrējumiem un darbam ar tiem - pētīšana, analīze 

u.tml. 

2.2. Telpās, kur notiek vairākas mācības, pārdomāt galdu un molbertu 

novietošanu, lai, strādājot pie molbertiem, netraucētu galdi. 

2.3.  Ieteikums Metodiskajā komisijā izvērtēt mācību rezultātus, īpaši 

audzēkņu sasniegumus ilgtermiņa uzdevumos. 

4., 7. Ieteikums regulāri ievietot skolas mājas lapā informāciju par izglītības 

programmas Vizuāli plastiskā māksla darbību un pasākumiem. 
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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  

izglītības iestādes „Iecavas Mūzikas un mākslas skola” (turpmāk – izglītības 

iestāde) 

                                    

Izglītības iestādes dibinātājs Iecavas novada pašvaldība 

Izglītības iestādes juridiskā adrese  Grāfa laukums 1, Iecava, LV-3913  

Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā 90000047547 
 

 X  akreditāciju uz 6 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 Ilze Kupča 

Eksperte 

Eksperte 

paraksts 

paraksts 

Ruta Linīte 

Ilze Vītola 

   

(datums un vieta) 

 


