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1. Iecavas Mūzikas un mākslas skolas vispārīgs raksturojums 

 

 Iecavas Mūzikas skola dibināta 1988. gada 1. augustā (Bauskas rajona Tautas deputātu 

padomes Izpildkomitejas lēmums Nr. 119, Iecavas Tautas deputātu padomes Izpildkomitejas 

lēmums). 

 2012. gada 1. septembrī tā kļūst par Iecavas Mūzikas un mākslas skolu (turpmāk tekstā Skola) 

ar Iecavas novada domes 2012. gada 12. jūnija lēmumu (protokols Nr. 7, 8.punkts). 

 Skolas darbību nosaka NOLIKUMS, kas apstiprināts ar Iecavas novada domes 2012. gada 1. 

jūlija lēmumu (protokols Nr. 8,2.punkts). 

 2012. gada 3. jūlijā Skolai izsniegta Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības 

iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 4574902283.  

 No 2014. gada 7. aprīļa līdz 11. aprīlim notiek Skolas akreditācija un arī akreditācija mūzikas 

programmās: Klavierspēle (kods 20V 212 01, Akordeona spēle (kods 20V 212 01), Vijoļspēle 

(kods 20V 212 02), Kokles spēle (kods 20V 212 02), Ģitāras spēle (kods 20V 212 02), Flautas 

spēle (kods 20V 212 03), Sitaminstrumentu spēle (kods 20V 212 04), Vokālā mūzika - Kora 

klase (kods 20V 212 06). Tiek izsniegts ekspertu atzinums un lēmums skolu un mūzikas 

programmas akreditēt uz 6 gadiem -  līdz 2020. gada 5. maijam. 

 No 2014. gada 4. decembra līdz 10. decembrim notiek Skolas akreditācija profesionālās 

ievirzes programmā “Vizuāli plastiskā māksla”. Tiek izsniegts ekspertu atzinums programmu 

akreditēt uz 2 gadiem - līdz 2016. gada 17.decembrim. 

 No 2016. gada 4. janvāra Skolā mācības notiek ēkā Grāfa laukumā 1. 

 2016. gada 22. janvārī sakarā ar juridiskās adreses maiņu – Skola pārceļas no Raiņa ielas 3 un 

Sporta ielas 1 uz Grāfa laukumu 1, tiek izsniegta Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 4574902283. 

 Skolas darbs tiek organizēts atbilstoši LR likumdošanai un spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

 Skolas darbību nosaka NOLIKUMS, kas apstiprināts ar Iecavas novada domes 2016. gada 12. 

jūlija lēmumu (protokols Nr. 9, 4.punkts). 

 No 2016. gada 5. līdz 9. decembrim Skolā notiek profesionālās ievirzes izglītības programmas 

“Vizuāli plastiskā māksla” (programmas kods 20V211001) akreditācija. Tiek izsniegts 

ekspertu atzinums un lēmums programmu akreditēt uz 6 gadiem -  līdz 2023. gada 2. janvārim. 
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 Skolas darbību nosaka NOLIKUMS, kas apstiprināts ar Iecavas novada domes 2019. gada 26. 

jūnija lēmumu (protokols Nr. 11, 5.punkts). 

 2020./2021.m.g. mācību gada 1. septembrī  Skolā mācās 168 izglītojamie, kuri apgūst 

zināšanas licencētās 12 profesionālās ievirzes izglītības programmās.  

 2020./2021.m.g. mācību gadā Skolā tiek īstenotas 9 interešu izglītības programmas. 

 2020./2021.m.g. mācību gadā Skolā strādā 32 pedagogs, 13 tehniskie darbinieki. 

 

 

Izglītojamo skaita dinamika Iecavas Mūzikas un mākslas skolā 

 

 

 

 

Izglītības programmas un izglītojamo skaits 

 

2020./2021. mācību gadā Skola  īsteno 12 profesionālās ievirzes izglītības programmas – 

10  mūzikā,  1 mākslā un 1 dejā. 

 

Nr.p.

k. 

Izglītības 

programmas 

kopas nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Licences 

Nr.,izdošan

as laiks 

Izglītojam

o skaits uz 

01.09.2020. 

1.  Taustiņinstrumentu 

spēle 

20V 212 01 1  Klavierspēle P-14807 

14.10.2016. 

17 

102 105 109
121

105 99

36
51 53 46 48 52

0 0 0
10

18 11

138
156 162

177 171
162

0

50

100

150

200

2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020. 2020./2021.

Mūzika Māksla Deja Kopā
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2.  Taustiņinstrumentu 

spēle 

20V 212 01 1 Akordeona spēle P-14808 

14.10.2016. 

4 

3.  Stīgu instrumentu 

spēle 

20V 212 02 1 Vijoles spēle P-14809 

14.10.2016.          

8 

4.  Stīgu instrumentu 

spēle 

20V 212 02 1 Ģitāras spēle P-14811 

14.10.2016. 

9 

5.  Stīgu instrumentu 

spēle 

20V 212 02 1 Kokles spēle P-14810 

14.10.2016. 

9 

6.  Stīgu instrumentu 

spēle 

20V 212 02 1 Čella spēle P-15565 

08.06.2017. 

8 

7.  Pūšaminstrumentu 

spēle 

20V 212 03 1 Flautas spēle P-14812 

14.10.2016. 

8 

8.  Pūšaminstrumentu 

spēle 

20 V 21203 1 Saksofona spēle P-13994 

02.05.2016. 

6 

9.  Sitaminstrumentu 

spēle 

20V 212 04 1 Sitaminstrumentu 

spēle 

P- 14183 

14.10.2016. 

15 

10.  Vokālā mūzika 20V 212 06 1 Kora klase P- 14814 

14.10.2016. 

15 

11.  Vizuāli plastiskā 

māksla 

20 V 21100 1 Vizuāli plastiskā 

māksla 

P- 13384 

09.02.2016. 

52 

12.  Deja 20 V 212101 Dejas pamati P-17373 

22.08.2018. 

11 

  

KOPĀ 

    

162 

 

               

 

Interešu izglītība 

Izglītojamie paplašina redzesloku, attīsta radošo potenciālu un izkopj saskarsmes prasmes  

interešu izglītības pulciņos un kolektīvos. 2020./2021. mācību gadā Skola īsteno 9 interešu 

izglītības programmas: 
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Programmas nosaukums Stundu skaits Dalībnieku skaits 

„Zīmēju, gleznoju” 6 10 

 ,,Gleznojam-radoši domājam” 6 4 

“Manas rokas, čaklas rokas – veidot 

prot” 

10 16 

“Stepa deja” 3 6 

“Grafika” 6 6 

“KOM-PO-NĒ-JU!” 4 8 

„Mākslu sintēze un kokle kā 

vienojošais elements” 

3 6 

,,Vokāli instrumentālais ansamblis” 4 5 

,,Nošu un ritma spēles,, 4 5 

KOPĀ 46 66 

 

 

 

Absolventu skaita dinamika mūzikas un mākslas programmās 

 

Mācību 

gads 

Profesionālās ievirzes izglītības 

programmas mūzikā – 

klavierspēle, akordeona spēle, 

kokles spēle, ģitāras spēle, vijoles 

spēle, flautas spēle, 

sitaminstrumentu spēle, saksofona 

spēle, čella spēle, kora klase 

Profesionālās ievirzes 

izglītības programma 

Vizuāli plastiskā 

māksla 

Prof.ievirzes 

izglītības 

programma 

Dejas pamati 

2015./2016. 10 ---------- --------- 

2016./2017. 10 11 --------- 

2017./2018. 11 7 --------- 

2018./2019. 12 5 --------- 

2019./2020. 9 6 --------- 

 

Skolas vadības nodrošinājums 
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 Direktors 

 Direktora vietnieki izglītības jomā – 1  

 Metodisko komisiju vadītāji -  8  

 

 

 

Ziņas par pedagoģiskajiem darbiniekiem 

 

Visās Skolas piedāvātajās izglītības programmās strādā skolotāji ar atbilstošu izglītību. 

 

 

Ziņas par tehniskajiem darbiniekiem 

 

Skolā izveidots un darbojas tehniskais personāls, kurā strādā 13 darbinieki: 

 Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā – 1 

 Uzskaitvede – 1 

 Lietvede – 1  

 Apkopējas – 4  

0

3

14

11

4

2

Pedagogu izglītība

Studē maģistrantūrā Studē bakalaurā Bakalaura grāds

Maģistra grāds Augstākā izglītība Vid.spec.izglītība
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 Dienas dežuranti – 2  

 Nakts dežuranti – 3  

 Remontstrādnieks – 1  

 

 

 

Skolas perspektīvās attīstības plānā 2020.-2022. gadam tiek izvirzītas nākotnes vīzijas 

un mērķi: 

 

Vīzija:  

Mūzikas un mākslas skola, kura nodrošina uz audzēkņa individuālo attīstību orientētu 

profesionālu izglītības apguvi, kas balstīta audzēkņu un pedagogu savstarpējā cieņā un 

sadarbībā. 

 

Mērķis:  

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, lai 

nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un dejas izglītības programmās noteikto 

mērķu sasniegšanu.     

Skolā realizētie projekti  

Iecavas Mūzikas un mākslas skolā realizēts VKKF projekts “Krāsainā kopētāja Konica 

Minolta bizhub C227 iegāde”. Printeris veicinās kvalitatīvāku “Vizuāli plastiskās mākslas” 

programmas datorgrafikas, gleznošanas, zīmēšanas priekšmetu apguvi. 

 

Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Katru gadu Skolas izglītojamie piedalās valsts rīkotajos un valsts mēroga konkursos 

mūzikā, mākslā, arī Lauku un mazpilsētu mūzikas skolu konkursos . Skolas vadība un pedagogi, 

kā arī audzēkņi ir apmierināti ar iegūtajiem rezultātiem. 
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2019./2020. mācību gadā: 

N.p.k. Skolēna uzvārds 
Skolēna 

vārds 
Kl

ase 

konkurss, skate, 

olimpiāde 

Reģionālā (4.10.;4.11.p.) Valsts/Starptautiski (4.12.;4.13.p.) 

Pedagoga 

uzvārds 

Pedago

ga 

vārds 
1 II III I 11 III Atz 

1 Kozlova Anete 6. 
Valsts konkurss 

Ģitāras spēlē 

  

X 
    

Priekulis Gatis 

2 Vainiloviča Arina 

6. 
Valsts konkurss 

Akordeona spēlē 

  

X 

    

Rušmane Antra 

3 
Zāģere 

Hetere 

Hete 4. Valsts konkurss 

Akordeona spēlē 

  

X 

    

Rušmane Antra 

4 Gercāne Keita 2. 
Valsts konkurss 

Akordeona spēlē 

  

X 
    

Rušmane Antra 

 

 

 

Skolas mācību un audzināšanas darba plānā 2019./2020. mācību gadā izvirzītās 

prioritātes: 

1. Veicināt skolas audzēkņu māksliniecisko izaugsmi un praktizēt aktīvu 

koncertdarbību, piedaloties reģiona un valsts konkursos, festivālos, skatēs, dažādos 

koncertos, izstādēs; 

Rezultāti: skolas izglītojamie ar labiem rezultātiem ir piedalījušies valsts 

konkursos Vizuāli plastiskajā mākslā un programmās “Taustiņinstrumentu spēle-

Akordeona spēle” un “Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle”. Skola pati organizēja 

vizuāli plastiskās mākslas konkursu “Radošais atlikums”, kur skolas audzēknes Ance 

Bole un Elza Rozīte ieguva I vietu, “Solfedžo un teorijas konkursu”. I Lielvārdes 

starptautiskais konkursā Vispārējās klavierēs Arnolds Rodenkirhens ieguva I vietu. 

Ārkārtas situācijas dēļ marta, aprīļa mēnešos tika atcelti plānotie konkursi “Talants 

Latvijai” un “Solfedžo un teorijas konkurss”. 

2. Pilnveidot skolotāju un audzēkņu sadarbību mācīšanas un mācīšanās jomā, 

izmantojot daudzveidīgu un radošu pedagoģisko metožu klāstu; 

Rezultāti: Metodisko komisiju sēdēs pedagogi analizējuši izglītojamo prasmes 

(analīze tiek atspoguļota protokolos), kas palīdz pedagogiem vēl labāk izprast 

izglītojamo prasmju līmeni un likumsakarības, izvirzīt ieteikumus pilnveidei. Tāpat 

Metodisko komisiju sēdēs pedagogi dalījušies informācijā ar pārējiem pedagogiem 

par meistarklasēs un tālākizglītības kursos dzirdēto un apgūto.  
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3. Motivēt audzēkņus izglītības turpināšanai vidējās profesionālās mūzikas vai mākslas 

izglītības iestādēs; 

Rezultāti: no 2020. gada absolventiem diemžēl vidējās profesionālajās mācību 

iestādēs neviens nav iestājies. Tomēr absolventi Reinis Linejs un Ralfs Kudiņš- 

Kudreņickis ar vecāku iesniegumiem turpina profesionālās ievirzes izglītību Skolas 

7. klasē. 

4. Pilnveidot sadarbību ar audzēkņu vecākiem.  

Rezultāti: Visintensīvākā un regulārākā sadarbība ar vecākiem ir notikusi 

specialitāšu pedagogiem, kuri ir galvenie saiknes uzturētāji starp skolu un vecākiem. 

Ar izglītojamā sekmēm vecāki var iepazīties portālā eklase.lv, bet detalizētāku 

informāciju vecāki iegūst pedagogiem regulāri sazvanoties vai tiekoties ar vecākiem 

skolā, nepieciešamības gadījumā palīdzot risināt radušās problēmas mācību darbā. 

Attālinātā mācību procesa laikā daudzi vecāki konsultējoties ar pedagogiem aktīvi 

iesaistījās arī mācību procesā. Skolā notikušas vecāku sapulces, Skolas padomes 

sapulces, kuru rezultātā aktualizēti Skolas iekšējās kārtības noteikumi.  
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2. Iecavas Mūzikas un mākslas skolas aktualizētās jomas 2019./2020. 

mācību gadā. 

Kritērijs “Mācīšanās kvalitāte” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “Ļoti labi”. To pamato šāda informācija: 

 Izglītojamie 2019./2020. gadā līdz ārkārtas situācijai guvuši augstus 

vērtējumus dažādos konkursos  

N.p.k. Skolēna uzvārds 
Skolēna 

vārds 
Kl

ase 

konkurss, skate, 

olimpiāde 

Reģionālā (4.10.;4.11.p.) Valsts/Starptautiski (4.12.;4.13.p.) 

Pedagoga 

uzvārds 

Pedago

ga 

vārds 
1 II III I 11 III Atz 

              

1 Rodenkirhens Arnolds 

3. I Lielvārdes 

starptautiskais 

konkurss Vispārējās 

klavierēs 

   

X 

   

Rušmane Antra 

2 Kozlova Anete 6. 
Valsts konkurss 

Ģitāras spēlē 

  

X 
    

Priekulis Gatis 

3 Vainiloviča Arina 

6. 
Valsts konkurss 

Akordeona spēlē 

  

X 

    

Rušmane Antra 

4 
Zāģere 

Hetere 

Hete 4. Valsts konkurss 

Akordeona spēlē 

  

X 

    

Rušmane Antra 

5 Gercāne Keita 2. 
Valsts konkurss 

Akordeona spēlē 

  

X 
    

Rušmane Antra 

6 

Zaumane Kate 3. 
3. starptautiskais 

gleznošanas konkurss 

"Vilnis Lielupē" 

     

X 

 

Meldere Laila 

7 Bole Ance 
 Vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss “Radošais 

atlikums” 

   

X 

   

Gūtmane Agate 

8 Rozīte Elza 
 

 

 Skolas izglītojamie ne tikai sagatavojušies mācību ieskaitēm, koncertiem, 

piedalījušies konkursos, bet piedalījušies arī Skolas un citu iestāžu organizētos 

pasākumos: 

o konkurss “Radošais atlikums” 22.11.2019; 

o V Kokļu festivāla Gaismas ceļā koncerti: 

“Pēdas sniegā” 01.12.2019,  

“Ziemas svētki” 07.12.2019; 

o Koncerts Zālītes speciālajā pamatskolā; 

o IMMS koncerts “Ziemas pasaka” Iecavas katoļu baznīcā 11.12.2019; 

o J. Lūsēna mūzikas koncerts Rīgas sv. Jāņa baznīcā 13.12.2019; 

o tradicionālie nodaļu Ziemassvētku koncerti; 
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o biedrības “Liepas” organizētais “Labdarības koncerts” 18.12.2019; 

o Rietumlatvijas koklētāju ansambļu koncerts Dubultu koncertzālē 

22.02.2020; 

o BJMK/ Rokskolas, Bauskas Mūzikas skolas un Iecavas Mūzikas u 

mākslas skolas ģitāras klašu sadraudzības koncerts 16.01.2020; 

o Bauskas Mūzikas skolas un Iecavas Mūzikas skolas pūšamo 

instrumentu nodaļu sadraudzības koncerts 27.01.2020; 

o Saksofonu kvarteta “Next move” koncerts 13.02.2020; 

o Akordeona mūzikas XIV festivāla koncerts “Sapņu burbuļu stāsts” 

Dobelē 28.02.2019; 

o Koncerts Iecavas katoļu baznīcā 08.03.2020. 

Un ārkārtas situācijas dēļ ieplānotie, bet atceltie/ pārceltie pasākumi: 

o konkursa “Talants Latvijai” Iecavas Mūzikas un mākslas skolas 

koncerts 15.03.2020; 

o Jūrmalas Mūzikas vidusskolas un Iecavas MMS koklētāju 

sadraudzības koncerts 17.03.2020; 

o Ādažu Mūzikas skolas un Iecavas Mūzikas un mākslas skolas Stepa 

dejas sadraudzības koncerts 28.03.2020; 

o Iecavas Mūzikas un mākslas skolas absolventu koncerts 25.04.2020; 

o festivāls “Ādaži deju virpulī” 29.04.2020; 

o koncerts “Karogs plīvo Iecavā” 01.05.2020; 

o Mātes dienai veltītie nodaļu koncerti 05.05.2020-11.05.2020 

o Iecavas Mūzikas un mākslas skolas un Rīgas 3. Mūzikas skolas 

klavierspēles audzēkņu sadraudzības koncerts. 

Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” stiprās puses Iecavas Mūzikas un mākslas skolā 

noslēdzot 2019./2020. māc. g. ir: 

o Izglītojamie un pedagogi ir motivēti iesaistīties radošos procesos; 

o Izglītojamo iesaistīšana radošo procesu realizēšanā veicinājusi 

izglītojamo atbildības sajūtu par procesu un rezultātu; 

o Izglītojamo iesaistīšana attīsta izglītojamo pašizpausmes prasmes, tā 

uzlabojot viņu attieksmi pret ikdienas darbu un veicinot radošās 

domāšanas izpratni. 
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Kritērija “Mācīšanās kvalitāte” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

o turpināt sekmēt un attīstīt izglītojamo koncertdarbību ar mērķi motivēt 

izglītojamo kvalitatīvam ikdienas mācību darbam, 

o attīstīt un uzlabot izglītojamo uzstāšanās prasmes un iemaņas. 

 

 

Kritērijs “Mācību saturs” mūsu izglītības iestādē tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

“Ļoti labi”. To pamato šāda informācija: 

 analizējot Skolas izvirzīto prioritāti 2019./2020. māc. gadā Mācību 

programmu pilnveide un aktualizēšana, skolas pedagogi 2019. gada pavasarī 

un vasaras periodā esošās mācību programmas ir apsprieduši, analizējuši 

Metodisko komisiju sēdēs, un aktualizējuši tās uz nākamo mācību gadu. Par 

paveiktā darba kvantitāti liecina Metodisko sēžu protokoli, taču kvalitatīvos 

rādītājus būs iespējams iegūt mācību procesā, kā arī pēc 2019./2020. māc. gadā 

paredzamās Akreditācijas komisijas ekspertu atzinumiem. 

 analizējot Metodisko sēžu protokolus redzams, ka visvairāk pilnveidots 

mūzikas instrumentu mācību programmu repertuārs, jauni mācību materiāli, 

kā arī spēles tehnisko paņēmienu apguves plāns klasēs, 

 analizējot Metodisko sēžu protokolus un audzēkņu individuālos plānus, 

redzams, ka mācību uzdevumi tiek plānoti, ņemot vērā izglītojamo zināšanas, 

prasmes un iemaņas, vecuma īpašības, intereses un priekšstatus; 

Kritērija “Mācību saturs” stiprās puses Iecavas Mūzikas un mākslas skolā noslēdzot 

2019./2020. māc. g. ir: 

o pedagogi ir gatavi mācību programmu realizācijai, 

o ir vienotas un visiem saprotamas mācību pārbaudes formas un  

izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji;  

o tekošā mācību procesa, tai skaitā mācību programmu regulāra analīze, 

o mācību saturs mūzikas priekšmetu programmu apguvē tiek piemeklēts 

individuāli ņemot vērā programmas prasības, izglītojamā zināšanas, 

prasmes un iemaņas. 
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Kritērija “Mācību saturs” turpmākās attīstības prioritātes ir: 

o pilnveidot programmas “Dejas pamati” izglītojamo zināšanu un 

vērtēšanas kritērijus, 

o sakarā ar sešgadīgo programmu pāreju uz astoņu gadu apmācību, 

izstrādāt atbilstošas mācību programmas. 

 

 

 

 

 

Direktores p.i. Gatis Priekulis 

  


