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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 34 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 kvalitatīvie rādītāji 

 

2016. gada janvārī mācības tiek uzsāktas jaunajā Skolas ēkā: 

 Profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā tiek īstenotas 17 telpās 1. stāvā (258,7 

m2) un 2. stāvā (207,3 m2) (kopējā platība 466m2). 

 Profesionālās ievirzes izglītības programma mākslā tiek īstenota 5 mācību telpās 3. stāvā: 

keramikas klase – 32 m2; gleznošanas klase – 51,2 m2; darbs materiālā klase – 53,7 m2; 

datorgarfikas klase – 28,5 m2; zīmēšanas, gleznošanas klase – 86,5 m2 (kopējā platība 251,9 

m2), tās aprīkotas ar darba galdiem, molbertiem, izlietnēm un plauktiem bērnu piederumu 

glabāšanai. Atsevišķa telpa tiek izmantota kā noliktava (33,6 m2) dažādiem mācību materiāliem 

un audzēkņu darbiem. Plašajos Skolas koridoros ir piekaru sistēmas, lai varētu izstādīt 

audzēkņu darbus. 

 Skolā ir koncertzāle ar 124 sēdvietām (kopējā platība 170,50 m2), zāle aprīkota ar skaņas 

aparatūru, koncertflīģeli, iebūvētu ventilācijas sistēmu. 

 Skola ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Skolai ir 3 stāvi – katrā stāvā 

darbojas lifts. 

 Skola ir nodrošināta ar labiem mūzikas instrumentiem (koncertflīģelis, 19 klavieres, no 

tām 2015. gadā iegādātas 7 jaunas, 10 kokles, 5 flautas, 5 ģitāras, 13 vijoles, marimba, 

ksilofons, 2 bungu komplekti, 2 saksofoni, 3 čelli, 7 akordeoni) un dažādām iekārtām (8 

printeri, tai skaitā 2 kopētāji ar skenēšanas funkciju, 28 datori, projektors, grafikas spiede, 

keramikas apdedzināšanas krāsns). 

 Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja īrēt mūzikas instrumentus. 

 Lai izglītojamajiem atvieglotu instrumentu pārnēsāšanu, nepieciešamības gadījumos 

izglītojamo mūzikas intrumentus ir iepējams uzglabāt Skolā – atsevišķā šim nolūkam paredzētā 

telpā. 
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 Izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja vingrināties Skolā 7 dienas nedēļā, jo 24 stundas 

diennaktī Skolā strādā dežuranti un tā ir pieejama audzēkņiem un darbiniekiem.  

 Iecavas novada domes 2013. gada saistošie noteikumi Nr. 13 Par Iecavas novada 

profesionālās ievirzes izglītības iestādes Iecavas Mūzikas un mākslas skola līdzfinansējumu 

paredz īpašus atvieglojumus līdzfinansējuma maksai daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apgūst 

gan profesionālās ievirzes programmas, gan interešu izglītības programmas, kā arī ģimenēm, 

kurām piemērots maznodrošinātā statuss. Ģimenēm, kurās otrais bērns mācās Skolā, tiek 

piemērota 50% atlaide no maksas līdzfinansējuma. 

 

Skolas finansējuma nodrošinājums 

 

Finanšu līdzekļus Skola izlieto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. To aprite un uzskaite 

tiek realizēta Iecavas novada domes grāmatvedībā. Skolas darbību nodrošina finansējums, kuru 

veido valsts budžeta mērķdotācija, pašvaldības dotācija, interešu izglītības mērķdotācija  un 

vecāku līdzfinansējums. 

 

Gads  Kopējais 

budžets 

EUR 

Valsts 

mērķdotācija 

pedagogu  

algām 

EUR 

Valsts 

mērķdotācija 

interešu 

izglītībai 

EUR 

Mērķdotācija 

māksliniecisko 

kolektīvu 

vadītājiem  

EUR 

Pašval-

dības 

finansē-

jums 

EUR 

Vecāku 

līdzfinansē-

jums 

EUR 

Ziedoju

-mi, 

projekti 

EUR 

2014. 227375 73876 15746 798 121000 15955 - 

2015. 349390 81441 21099 646 226491 16213 3500 

2016. 314595 80006 15400 1364 193207 24118 500 

2017. 350764 111052 12096 --------- 203869 22327 1420 

2018. 384708 123308 13458 828 225564 20550 1000 

2019. 370274 137784 14530 1061 198782 18117 - 
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2. Iecavas Mūzikas un mākslas skolas darbības pamatmērķi (iepriekšējo gadu 

prioritātes un konkrēti rezultāti) 

 

Skolas darbības pamatvirziens, mērķi un uzdevumi ir noteikti skolas NOLIKUMĀ un 

attīstības plānā. 

    Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.  

1. 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.     

    Skolas uzdevumi ir:  

1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes 

mūzikā, mākslā un dejas pamatos; 

2. sagatavot izglītojamos mūzikas , mākslas un dejas profesionālās vidējās izglītības 

programmu apguvei; 

3. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi; 

4. racionāli izmantot Skolai iedalītos finanšu līdzekļus;  

 

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

vīzijas, prioritātes 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.     

Uzdevumi:  

- nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības 

pamatzināšanas un prasmes mūzikā, mākslā un dejas pamatos;   
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- sagatavot izglītojamos mūzikas, mākslas un dejas profesionālās vidējās izglītības 

programmu apguvei;  

- veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi; 

- racionāli izmantot iestādes darbībai piešķirtos finanšu līdzekļus; 

- atbilstoši izstrādātajām programmām, nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences 

pilnveidi un izdot programmām atbilstošas apliecības. 

Profesionālie uzdevumi: 

- sekmēt pozitīvas mācīšanās pieredzi izglītojamajiem ar dažādu spēju un prasmju līmeni; 

- īstenot individuālu pieeju mācību procesā; 

- veicināt izglītojamo regulāru dalību konkursos, koncertos izstādēs gan valsts, gan 

starptautiskā mērogā; 

- audzināt izglītotus mūzikas klausītājus, mākslas vērotājus; 

- paplašināt izglītojamo māksliniecisko redzesloku, apgūt uzstāšanās prasmes;  

- aktīvi iesaistīties koncertu, konkursu, izstāžu organizēšanā; 

- attīstīt sadarbības iespējas ar citām mūzikas un mākslas skolām; 

- nodrošināt izglītojamo prasmju izkopšanai un pilnveidei nepieciešamo materiāli tehnisko 

bāzi, telpas un mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu;  

- motivēt izglītojamos turpināt iegūt izglītību profesionālās vidējās un augstākās izglītības 

iestādēs. 

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. 

-  
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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.  

 

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 
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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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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 

Profesionālās ievirzes izglītības mūzikas programmās: Klavierspēle (kods 20V 212 01), 

Akordeona spēle (kods 20V 212 01), Vijoles spēle (kods 20V 212 02), Kokles spēle (20V 212 

02), Ģitāras spēle (kods 20V 212 02), Flautas spēle (kods 20V 212 03), Sitaminstrumentu 

spēle (kods 20V 212 04), Kora klase (kods 20V 212 06) (akreditācija 2014. gadā):  

Kritērijs Ieteikumi Izpilde 

5.2. 

Kora stundās izmantot plašākas telpas 

vismaz vienreiz nedēļā, jo skolas zāle 

korim ir par mazu. 

Izpildīts  

No 2016. gada janvāra mācības notiek 

jaunajā skolas ēkā, kurā ir plašas 

telpas, kas piemērotas arī korim.   

5.2. 

Sadarbībā ar Iecavas novada domi 

meklēt risinājumu jaunām skolas 

telpām. 

Izpildīts  

Pateicoties Iecavas novada domes 

prioritātēm un stratēģijai, 2015. gadā 

uzcelta jauna Iecavas Mūzikas un 

mākslas skolas ēka, kurā no 

2016. gada janvāra notiek mācības. 

6.1.  

Domājot par jaunām telpām skolai un 

koncertzālei, aktuāls ir otra 

koncertflīģeļa iegādes moments 

jaunajā zālē daudzpusīgāka repertuāra 

atskaņošanai kā arī paplašināt darba 

instrumentu skaitu jaunajiem 

pianistiem. 

Daļēji izpildīts 

2015. gadā iegādātas 7 jaunas 

klavieres, kas ievērojami paplašina 

darba instrumentu skaitu jaunajiem 

pianistiem. Otrs koncertflīģelis šobrīd 

nav iegādāts. Šis jautājums tiks skatīts 

budžeta iespēju robežās.  

6.1. 

Ģitārspēles apguves procesā izmantot 

dažādus CD un video ierakstus, lai 

paplašinātu izglītojamo redzesloku par 

instrumenta skanējumu un dažādiem 

mūzikas žanriem, kur tiek izmantots 

šis instruments. Lietot vairāk 

māsdienu tehnoloģijas (mūzikas 

datorprogrammas, gan datorā, gan arī 

tās, kas pieejamas mobilajos 

Izpildīts  

2016. un 2017. gada budžetā tika 

ieplānoti līdzekļi un iegādāti jauni 

nošu materiāli ģitārspēles apguvei. 

Katrā klasē novietots dators ar 

interneta pieslēgumu un tumbām 

dažādu mūzikas skaņdarbu 

atskaņošanai. Tas dod iespēju regulāri 

piedāvāt izglītojamajiem vērot 
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telefonos). Paplašināt skaņdarbu klāstu 

ar mūzdienīgu etīžu un skaņdarbu 

krājumiem.  

mākslinieku uzstāšanos un dzirdēt 

skaņdarbu dažādus izpildījumus (šīs 

uzstāšanās tiek analizētas kopā ar 

pedagogiem). 

6.1. 

Rast iespēju skolas koncertkokli 

aprīkot ar pustoņu pārslēdzējiem. 

Izpildīts  

2017. gadā koncertkokle tika aprīkota 

ar pustoņu pārslēdzējiem. 

6.1. 

Rast iespēju iegādāties lielā izmēra 

vijoli. 

Izpildīts  

2016. gadā iegādāta viena lielā vijole. 

6.1. 

Izveidot stīgu instrumentu spēles 

metodisko komisiju. 

Izpildīts  

Izveidota stīgu instrumentu spēles 

metodiskā komisija, tās sastāvā: 

vijoles spēles, kokles spēles, ģitāras 

spēles un čella spēles pedagogi. 

 

 

Profesionālās ievirzes izglītības Vizuāli plastiskā māksla programmā 

(akreditācija 2016. gadā): 

Kritērijs Ieteikumi Izpilde 

1.,2.1. 

Veicināt sadarbību starp mācību 

priekšmeta pedagogiem, lai vienā 

mācību priekšmetā apgūto 

izglītojamais izmantotu arī citos 

mācību priekšmetos, kā arī apzinātu šo 

saikni starp mācību priekšmetiem, kas 

tiek mācīti skolā. 

Izpildīts  

Mācību priekšmetā Kompozīcija tiek 

sagatavotas skices izmantošanai 

mācību priekšmetos Darbs materiālā  

un Datorgrafika. Mākslas valodas 

pamatos apgūtās teorētiskās zināšanas 

tiek realizētas mācību priekšmetos 

Gleznošana un Zīmēšana. 

2.1. 

Ieteikums pilnveidot mācību 

priekšmeta Datorgrafika programmu. 

Daļēji izpildīts  

Mācību priekšmeta pilnveidošanai un 

dažādošanai kopš 2017. gada tiek īrēta 

mācību programma “Adobe 

Photoshop”, kā arī izmantota 
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programma “Gimp”. Uzdevumi 

dažādoti atbilstoši mūsdienu 

tendencēm, audzēkņu interesēm, kā 

arī skolas semestra plāniem. 

2.1. 

Mācību procesā ieteicams variēt 

īstermiņa uzdevumus un 

vingrinājumus ar garākiem, ilgtermiņa 

uzdevumiem.  

Izpildīts  

Mācību priekšmetos Darbs materiālā, 

Gleznošana, Zīmēšana, u.c. tiek 

variēts ar īstermiņa un ilgtermiņa 

uzdevumiem. Jaunāko klašu 

audzēkņiem mācību priekšmetu 

apguvē uzsvars tiek likts uz īstermiņa 

uzdevumiem, ievērojot audzēkņu 

vecumposma attīstības īpašības, 

uzmanības noturību, individuālās 

spējas un prasmes. 

2.1. 

Mācību nodarbībās lielāku nozīmi 

jāpievērš kvalitatīvu mākslas un/vai 

dizaina piemēru demonstrējumiem un 

darbam ar tiem – pētīšana, analīze 

u.tml. 

Izpildīts  

Mācību priekšmetā Mākslas valodas 

pamati, Gleznošana, Zīmēšana u.c.  

regulāri tiek izmantoti mākslas darbu 

demonstrējumi gan digitālā, gan 

papīra formātā.  

2.2. 

Telpās, kur notiek vairākas mācības, 

pārdomāt galdu un molbertu 

novietošanu, lai, strādājot pie 

molbertiem, netraucētu galdi.  

Izpildīts  

Mācību stundas norisinās mācību 

priekšmeta specifikai atbilstošās 

telpās. Pēc nepieciešamības tiek 

pielāgots telpu iekārtojums.Mācību 

priekšmetā Gleznošana tiek 

nodrošināta telpa, kurā moberti 

izvietoti tā, lai skolotājs varētu brīvi 

pieiet pie katra audzēkņa un 

audzēkņiem netiktu ierobežotas 

kustības.  
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2.3. 

Ieteikums Metodiskajā komisijā 

izvērtēt mācību rezultātus, īpaši 

audzēkņu sasniegumus īstermiņa 

uzdevumos.  

Izpildīts  

Pēc mācību pusgada skatēm 

Metodisko komisiju sēdēs, tiek 

pārspriesti un izvērtēti izglītojamo 

mācību sasniegumi, rezultāti un 

dinamika atspoguļoti protokolos. 

Notiek mācību priekšmetos pielietoto 

uzdevumu izvērtēšana.  

4., 7. 

Ieteikums regulāri ievietot skolas 

mājas lapā informāciju par izglītības 

programmas Vizuāli plastiskā māksla 

darbību un pasākumiem.  

Izpildīts  

Skolai izveidota jauna mājas lapa no 

2017. gada 1. janvāra. Skolas mājas 

lapas darba plānā tiek atspoguļoti 

plānotie pasākumi programmā Vizuāli 

plastiskā māksla,  foto galerijās 

ievietoti foto attēli pēc pasākumiem, 

izstādēm, skatēm. 
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4. Iecavas Mūzikas un mākslas skolas sniegums kvalitātes rādītājos visu jomu 

atbilstošajos kritērijos 

 

4.1. Mācību saturs 

Atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2016. gada 14. oktobra lēmumam Nr.571-p 

ir izsniegtas licences profesionālās izglītības programmu īstenošanai: 

 Taustiņinstrumentu spēle – 

Klavierspēle – 20V 212 01 1 

Akordeona spēle – 20 V 212 01 1 

 Stīgu instrumentu spēle –  

Vijoles spēle – 20V 212 02 1  

Kokles spēle – 20V 212 02 1  

Ģitāras spēle – 20V 212 02 1 

 Vokālā mūzika –  

Kora klase – 20V 212 06 1 

 Pūšaminstrumentu spēle –  

Flautas spēle – 20V 212 03 1 

 Sitaminstrumentu spēle –  

Sitaminstrumentu spēle – 20V 212 04 1 

Atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2016. gada 2. maija  lēmumam Nr.189-p ir 

izsniegtas licences profesionālās izglītības programmu īstenošanai: 

 Pūšaminstrumentu spēle –  

Saksofona spēle – 20V 212 03 1  

Atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2014. gada 13. augusta lēmumam Nr.370-p 

ir izsniegta licence profesionālās izglītības programmas īstenošanai: 

 Vizuāli plastiskā māksla –  

Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00 1 

Atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017. gada 8. jūnija lēmumam Nr.201-p ir 

izsniegta licence profesionālās izglītības programmas īstenošanai: 

 Stīgu instrumentu spēle –  

Čella spēle 20V 212 02 1 
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Atbilstoši Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2018. gada 22. augsta lēmumu Nr. 388-p ir 

izsniegta licence profesionālās izglītības programmas īstenošanai: 

 Deja -  

Dejas pamati 20V 212 10 1 

 

 

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. 

Vērtējuma līmenis – ĻOTI LABI 

 

 

4.2. Mācīšana un mācīšanās 

4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

Mācību process tiek balstīts pedagogu, izglītojamo un vecāku sadarbībā.  

Mācību gada sākumā katrs pedagogs iepazīstina savus izglītojamos ar apgūstamajiem 

uzdevumiem mācību gada laikā, kādās ieskaitēs, izstādēs un konkursos tiks vērtētas viņu prasmes. 

Skolā 2016. gadā izstrādāti jauni Iecavas Mūzikas un mākslas skolas noteikumi par audzēkņu 

zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, par audzēkņu pārcelšanu nākamajā klasē, 

audzēkņu atskaitīšanu. Prasības darbu skatēm profesionālās ievirzes izglītības programmā Vizuāli 

plastiskā māksla ir precīzi izstrādātas Audzēkņu darbu starpskates un skates kārtības noteikumos. 

Pedagogi nodarbībās izmanto efektīvus mācīšanās paņēmienus, lai īsākā laikā sasniegtu iespējami 

labākus rezultātus: māca plānot savu laiku, mudina izglītojamos lietderīgi izmantot to.  

Profesionālās ievirzes programmās izglītojamie tiek uzņemti uz vecāku iesnieguma pamata 

un iestājeksāmenu rezultātiem. Uzsākot mācības skolā, izglītojamo vecāki un skola slēdz 

Izglītošanas līgumu, kurā paredzēts arī līdzfinansējuma apmērs un apmaksas kārtība. Izglītojamo 

dokumentācija un ziņas par sekmēm pa gadiem atrodas izglītojamo personas lietās.  

Pedagogi regulāri papildina zināšanas tālākizglītības kursos, kas ļauj iepazīties  un strādāt 

ar jaunām mācību metodēm, kā arī pilnveidot metodiskos materiālus. Savos priekšmetos pedagogi 

izmanto atbilstošus mācību materiālus un līdzekļus (CD, interaktīvo tāfeli, videoprojektoru u.c.). 

Pedagogi piedalījušies ESF rīkotajā projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas organizācijas apstākļos”, iegūstot 2. un 3. kvalitātes novērtējumus. 

Lai objektīvi analizētu pedagogu darbu ikdienā, regulāri tiek veikta pedagogu darba 

kvalitātes izvērtēšana, vērojot stundu vadīšanu, izglītojamo uzstāšanos ieskaitēs, eksāmenos, 

mācību koncertos, festivālos, konkursos, skatēs. 

2013./2014. mācību gadā skolā tiek uzsākts darbs portālā e-klase. Žurnāli papīra formātā 

netiek izmantoti. Visa informācija tiek atspoguļota e-klases žurnālā (atzīmes, kavējumi, 

atbrīvojumi, stundas temati, mājas darbi). Liecības un sekmju izraksti  tiek drukāti no e-klases. 
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Profesionālās ievirzes izglītības programmu jaunāko klašu izglītojamie izmanto 

dienasgrāmatas saziņai ar pedagogiem, skolu, vecākiem. Pārējo klašu izglītojamie un viņu vecāki 

kā saziņas līdzekli izmanto e-klasi, individuālas sarunas, telefona zvanus. 

Aktuālā informācija atbilstoši programmām par mācību darbu tiek izvietota katrā skolas 

stāvā informācijai paredzētajos stendos un e-klasē kā arī skolas mājaslapā.  

Skola nodrošina izglītojamos ar atbilstošām mācību grāmatām, mācību materiāliem un 

daudzveidīgiem mākslas priekšmetu materiāliem. Pedagogi izmanto jaunas, radošas metodes 

mācību procesā, pielietojot gan mācību kursos un meistarklasēs gūtās atziņas un praktiskās 

prasmes, gan savu personīgo pieredzi. Mācību klasēs izglītojamie nodrošināti ar nepieciešamo 

aprīkojumu – tāfelēm, audio un video iekārtām, datoriem, molbertiem, uzstādījumiem, 

prožektoriem, mākslas grāmatām. 

Vērtējuma līmenis – ĻOTI LABI 

 

 

  



IECAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

22 

 

4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

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; 

o biedrības “Liepas” organizētais “Labdarības koncerts” 18.12.2019; 

o Rietumlatvijas koklētāju ansambļu koncerts Dubultu koncertzālē 22.02.2020; 
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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. 

Vērtējuma līmenis – LABI 

 

 

4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

Vērtēšana skolā notiek pēc 10 ballu sistēmas, ko paredz Noteikumi par Iecavas Mūzikas 

un mākslas skolas zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, par audzēkņu 

pārcelšanu nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu (apstiprināti 2016. gada 31.augustā). Katram 

vērtējumam (izteiktam ballēs) ir izstrādāts skaidrojums, kuru ņem vērā, vērtējot izglītojamo 

sniegumu. Ar vērtēšanas sistēmu tiek iepazīstināti gan izglītojamie , gan viņu vecāki. 

    Pedagogi informē izglītojamo vecākus, ka vērtējumi mācību priekšmetos, arī ieskaišu un 

eksāmenu atzīmes no 2013./2014. mācību gada tiek atspoguļotas e-klasē. Izglītojamie un vecāki 

ikdienā izmanto e-klasi, lai iepazītos ar sekmēm, ieskaišu, eksāmenu rezultātiem, pedagogu 

ieteikumiem un komentāriem. 

Katra semestra beigās grupu nodarbību žurnālos tiek summēti un atspoguļoti semestra 

rezultāti, II semestra beigās - arī gada vērtējums, skolas absolventiem – noslēguma eksāmenu un 

galīgā atzīme. Katra semestra noslēgumā izglītojamie saņem e-klases liecību, kurā ierakstīti 

vērtējumi katrā mācību priekšmetā, kā arī pedagoģiskās padomes lēmums mācību gada 

noslēgumā. Liecību paraksta izglītojamo vecāki, kad ir iepazinušies ar sava bērna sekmēm.  

Absolvējot profesionālās ievirzes izglītības programmu, izglītojamie saņem Apliecību par 

profesionālās ievirzes izglītību kopā ar Sekmju izrakstu, kurā atspoguļoti izglītojamo gala 

vērtējumi visos priekšmetos. 

 Mācību priekšmetu stundās kopā ar izglītojamo pedagogi rugulāri izvērtē mācību 

sasniegumus un izglītojamo prasmju līmeni konkrētajā brīdī, analizē uzstāšanās kvalitāti. 

Izglītojamie tiek virzīti mutiski veikt pašvērtējumu, analizējot sevi pozitīvi, taču arī paškritiski un 

objektīvi. 

Izglītojamo sekmes tiek analizētas metodisko komisiju sēdēs. Izglītojamo eksāmenu, 

skašu protokoli, sasniegumu vērtēšanas protokoli  tiek glabāti lietas nomenklatūras mapēs. 

Vērtējuma līmenis – ĻOTI LABI 
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4.3. Izglītojamo sasniegumi 

4.3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

Skolā darbs tiek vērsts uz to, lai katrs izglītojamais labi apgūtu mūzikas , vizuāli plastiskās 

mākslas un dejas priekšmetu standartu prasības un iegūtu Skolas beigšanas apliecību. Skolas 

izglītojamo individuālie sasniegumi parādās mācību stundu un ikdienas darba rezultātos, ieskaišu, 

mācību koncertu, pārcelšanas eksāmenu un skolas noslēguma eksāmenu, darbu starpskates  un 

skates vērtējumos (pēc 10 ballu sistēmas).  

Izglītojamo sekmju rezultāti tiek apkopoti katra starpsemestra un semestra beigās, tiek 

izsniegtas starpsemestra un semestra liecības un analizētas audzēkņu sekmes. Mācību priekšmeta  

pedagogi semestra beigās apkopo informāciju par katra izglītojamā sasniegumiem un 

problēmsituācijām. Pamatojoties uz pedagogu iesniegto un apkopoto informāciju par visu 

izglītojamo sekmēm pedagoģiskās padomes sēdē katra semestra beigās informāciju sniedz  

metodisko komisiju vadītāji.  

Izglītojamajiem ir iespēja savu sniegumu prezentēt skolai, vecākiem un sabiedrībai, 

piedaloties koncertos, konkursos, festivālos izstādēs un skatēs.        

Noslēdzoties mācību semestrim, Skolas izglītojamie kārto mācību plānā paredzētās 

ieskaites un eksāmenus: to vērtējumi tiek ierakstīti eksāmenu protokolos. 

        Regulāri tiek veikta iepriekšējā mācību gada izglītojamo sasniegumu uzskaite un analīze, 

lai pēc iespējas optimālāk paaugstinātu izglītojamo prasmju un iemaņu attīstību. Šī informācija 

tiek iesniegta arī Iecavas novada domes Izglītības nodaļai, kas katra mācību gada beigās organizē 

pasākumu – labāko novada izglītojamo apbalvošanai.  

        Izglītojamie regulāri tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu saistītos pasākumos – 

konkursos, projektos, festivālos, skatēs, izstādēs. 

 

4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

Katru gadu Skolas izglītojamie piedalās valsts rīkotajos un valsts mēroga konkursos 

mūzikā, pēdējos 4 gadus arī mākslā. Lauku un mazpilsētu mūzikas skolu starpā, skolas vadība un 

pedagogi, kā arī audzēkņi ir ļoti apmierināti ar iegūtajiem rezultātiem. Diemžēl sakarā ar ārkārtas 

situāciju valstī 2020. gada pavasarī daudzi ieplānotie konkursi un koncerti tika atcelti. 
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2016./2017. mācību gadā: 

 
 

  

Koncertmeistara

uzvārds vārds I II III I II III Dalība uzvārds vārds uzvārds vārds

1. Kope Evelīna

VI Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu Izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle- Kokles spēle audzēkņu 

konkurss X Veisa Alise 21.04.2017.

2. Šamarova Lelde Agate

VI Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu Izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle- Kokles spēle audzēkņu 

konkurss X Veisa Alise 21.04.2017.

3. Lazdiņa Annija

VI Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu Izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle- Kokles spēle audzēkņu 

konkurss X Veisa Alise 21.04.2017.

4. Pumpure Beāte

VI Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu Izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle- Kokles spēle audzēkņu 

konkurss X Veisa Alise 21.04.2017.

5. Krūze Ance

VI Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu Izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle- Kokles spēle audzēkņu 

konkurss X Veisa Alise 21.04.2017.

6. Krūze Ance

I Daudzstīgu instrumentu solistu 

konkurss "Koklē vēju vanadziņš" X Veisa Alise 25.02.2017.

7. Lazdiņa Annija

I Daudzstīgu instrumentu solistu 

konkurss "Koklē vēju vanadziņš" X Veisa Alise 25.02.2017.

8. Čapase Paula

I mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

audzēkņu Flautas spēles konkurss X Bensone Ilvija Rozentāle Ineta 26.04.2017. 

9. Krūze Ance

Kameransamblis nr.1

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Veisa Alise 23.03.2017.

10. Pumpure Beāte

Kameransamblis nr.1

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Veisa Alise 23.03.2017.

11. Čapase Paula

Kameransamblis nr.1

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Bensone Ilvija 23.03.2017.

12. Artemjeva Elizabete

Kameransamblis nr.2

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Bensone Ilvija 23.03.2017.

13. Putniņa Inita

Kameransamblis nr.2

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Rozentāle Ineta 23.03.2017.

14. Vaičekone Santa

Kameransamblis nr.3

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Saliņa Rudīte 23.03.2017.

15. Blaumane Kristiāna

Kameransamblis nr.3

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Saliņa Rudīte 23.03.2017.

16. Pļaviņš Henrijs

II starptautiskais jauno ģitāristu konkurss 

"Dolce Chītarra" X Priekulis Gatis 22.03.2017.

17. Zakarīte Marta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

"Vokālā mūzika - kora klase" audzēkņu 

valsts konkursa fināls X Hvane Elīza Rozentāle Ineta 14.-15.02.2017. 

18. Zakarīte Marta

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

"Vokālā mūzika - kora klase" audzēkņu 

valsts konkursa II kārta X Lavrinoviča Inese Rozentāle Ineta 25.01.2017. 

19. Mežajevs Mārcis

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

"Vokālā mūzika - kora klase" audzēkņu 

valsts konkursa fināls X Lavrinoviča Inese Rozentāle Ineta 14.-15.02.2017. 

20. Mežajevs Mārcis

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

"Vokālā mūzika - kora klase" audzēkņu 

valsts konkursa II kārta X Lavrinoviča Inese Rozentāle Ineta 25.01.2017. 

21. Zāģere Hetere Hete

XV Starptautiskais akordeonistu - solistu 

konkurss "Naujene 2017" X Rušmane Antra 03.04.2017.

22. Novicka Laine

Kameransamblis nr.4

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Radželis Ēriks 23.03.2017.

23. Čipens Kārlis Linards

Kameransamblis nr.4

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Radželis Ēriks 23.03.2017.

24. Spalis Daniels

Kameransamblis nr.4

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Radželis Ēriks 23.03.2017.

25. Kauķis Pauls

Kameransamblis nr.4

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

klavieru duetu un mazo kameransambļu 

konkurss X Radželis Ēriks 23.03.2017.

26. Juhņeviča Anastasija

Zemgales reģiona I konkurss klavierēs un 

vispārējās klavierēs X Hozjainova Natālija 08.03.2017.

27. Rodenkirhens Arnolds

Zemgales reģiona I konkurss klavierēs un 

vispārējās klavierēs X Vaičus Kristīne 08.03.2017.

28. Linejs Reinis

XXII Latvijas mūzikas skolu 

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 

izpildītāju konkurss X Gūtmanis Harijs Hozjainova Natālija 27.-29.01.2017. 

29. Lazdiņa Annija

23. starptautiskais jauno mūziķu 

konkurss Sigulda 2017 X Veisa Alise 29.-30.05.2017.

N.p.

k.

Skolēna
Komanda, grupa  Konkurss, skate

Valsts/starptautiski PedagogaReģionālā
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2018./2019. mācību gadā:  

 

 

  

I II III I II III I II III Atz

1 Bole Ance 6.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta

x

Bensone Ilvija

2 Aleksandrova Luīze 2.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta

x

Bensone Ilvija

3 Zubankova Sofija 3.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta

x

Bensone Ilvija

4 Piebalga Andželika 1.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta

x

Bensone Ilvija

5 Artemjeva Elizabete 5.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta

x

Bensone Ilvija

6 Krūze Ance 4.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

audzēkņu konkurss Klavierēs, Vispārējās 

klavierēs

x
Rušmane Antra

7 Rodenkirhens Arnolds 2.

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

audzēkņu konkurss Klavierēs, Vispārējās 

klavierēs

x
Rušmane Antra

8 Rodenkirhens Arnolds 2.

Kārļa Ferdinanda Amendas 

Starptautiskais mūzikas skolu stīgu 

instrumentu individuālo izpildītāju un 

ansambļu konkurss

x

 Turss Mārtiņš

9 Baufale-Giluča Sanda 2.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta

x

Kuzmins Artūrs

10 Baufale-Giluča Sanda 2.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa fināla I grupa  

x

Kuzmins Artūrs

11 Novicka Justīne 3.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta

x

Kuzmins Artūrs

12 Linejs Reinis 5.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa fināla II grupa

x

Gūtmanis Harijs

13 Linejs Reinis 5.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta

x

Gūtmanis Harijs

14 Casno Jānis 6.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta

x

Gūtmanis Harijs

15 Godainis

Roberts 

Mārtiņš 1.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības iestāžu izglītības programmas 

Sitaminstrumentu spēle audzēkņu Valsts 

konkursa II kārta

x

Gūtmanis Harijs

16 Lasmane Kristiāna 1.

VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu Izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle - Kokles spēle 

audzēkņu konkurss

x

Veisa Alise

17 Krūze Ance 4.

VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu Izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle - Kokles spēle 

audzēkņu konkurss

x

Veisa Alise

18 Šamarova Lelde Agate 6.

VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu Izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle - Kokles spēle 

audzēkņu konkurss

x

Veisa Alise

19 Dumpe Laura 2.

VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu Izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle - Kokles spēle 

audzēkņu konkurss

x

Veisa Alise

20 Krūze Ance 4.

III Daudzstīgu instrumentu solistu 

konkurss "Koklē vēju vanadziņš" 

(kategorija 10-13 gadi) 

x
Veisa Alise

21 Krūze Ance 4. I Jauno koklētāju konkurss "Baltu kokles" x Veisa Alise

22 Šamarova  Lelde Agate 6.

III Daudzstīgu instrumentu solistu 

konkurss "Koklē vēju vanadziņš" 

(kategorija 10-13 gadi) 

x
Veisa Alise

23

Pumpure Beāte

4.

VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas 

skolu Izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle - Kokles spēle 

audzēkņu konkurss

x

Veisa Alise

24 Miezere Dārta 2.

Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās 

mākslas konkurss PILS SĒTA PILSĒTA
x

Meldere Laila

25 Rakovskis Ēriks 2.

Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās 

mākslas konkurss PILS SĒTA PILSĒTA
x

Meldere Laila

26 Bokšica Lorena 4.

Valsts konkurss Latvijas profesionālās 

ievirzes mākslas un dizaina izglītības 

programmu audzēkņiem. Fināls.

x Potaša-

Strode Laura

27 Kauķis Pauls 6.
Latvijas Gada ģitārists 2019 x

Priekulis Gatis

Pedagoga 

uzvārds

Pedagoga 

vārds
N.p.k. Skolēna uzvārds Skolēna vārds Klase  konkurss, skate, olimpiāde

Novadu 

apvienības 

(4.10.;4.11.p)

Reģionālā 

(4.12.;4.13.p.)

Valsts/Starptautiski 

(4.14.;4.15.p.)
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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 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 
 

 

4.4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

Skolā nav izveidotas amata vienības psihologs un sociālais pedagogs. Skolas vadība 

Pedagoģiskās padomes sēdēs regulāri ar pedagogiem pārrunā mācību un audzināšanas jautājumus 

un ar tiem saistītas problēmas, tiek apspriesti iespējamie risinājumi dažādām problēmsituācijām. 

Problēmsituāciju risināšanā vadība uz pārrunām aicina gan iesaistītos pedagogus, gan vecākus, 

gan nepieciešamības gadījumā arī iesaistītos izglītojamos.  

Pedagogi ziņo skolas vadībai par visām problēmsituācijām, kurās iesaistīti izglītojamie. 

Šos jautājumus turpina risināt skolas vadība, atbilstoši savai kompetencei. Situācijās, kad 

problēmas risinājums pārsniedz Skolas iespējas nodrošināt nepieciešamo palīdzību, izgītojamo 

vecāki tiek informēti par iespēju saņemt palīdzību pie dažādiem speciālistiem Iecavas novadā.  

Skolas 1. stāva gaitenī izvietota Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas informācija 

un bezmaksas bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa numurs, kur audzēkņi var saņemt palīdzību un 

informāciju dažādu situāciju risināšanā. 

Visi Skolas pedagogi un tehniskie darbinieki izgājuši speciālo apmācību kursus “Speciālās 

zināšanas bērnu tiesību aizsardzībā”. Apliecības ievadītas VIIS sistēmā.  

Vērtējuma līmenis – LABI 
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4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) 

Ievērojot MK noteikumus, Skolā ir izstrādāti noteikumi un  instrukcijas: 

 Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem ; 

 Izglītības iestādes evakuācijas plāns; 

 Ievadapmācība izglītojamajiem Nr.1; 

 Instrukcija elektrodrošībā izglītojamajiem Nr.2 

 Instrukcija par ugunsdrošību izglītojamajiem Nr.3; 

 Instrukcija par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var 

apdraudēt izglītojamo drošību un veselību Nr.7; 

 Instrukcija par drošību ekskursijās, pārgājienos izglītojamajiem Nr.6; 

 Pamācība pirmās palīdzības sniegšanā Nr.4; 

 Instrukcija izglītojamajiem par drošību masu pasākumos Nr.5. 

Pirms mācību gada sākuma pedagogi un darbinieki tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības 

un Darba kārtības noteikumiem. Personāls tiek instruēts par ugunsdrošības un darba drošības 

noteikumu ievērošanu skolā, par ko darbinieki parakstās žurnālā. Ar šiem noteikumiem 

darbiniekus iepazīstina Iecavas novada domes nolīgtās firmas SIA „MediaControl” darbinieki. 1 

reizi gadā tiek veiktas praktiskās ugunsdrošības mācības, kas atzīmētas ugunsdrošības žurnālā. 

Ugunsdrošības instrukcijas, iekšējās kārtības un darba kārtības noteikumi atrodas pedagogiem 

pieejamā vietā – skolotāju istabā. Personāls zina, kā rīkoties ekstremālās situācijās. Norādes un 

evakuācijas plāni, ugunsdzēšamie aprāti  ir izvietoti tam paredzētajās vietās – Iecavas Mūzikas 

un mākslas skolas gaiteņos atbilstoši noteikumiem. Reizi gadā tiek pārbaudīti ugunsdzēšamie 

aparāti, kas stāv gaiteņu skapjos, un 2 reizes gadā tiek pārbaudīti ugunsdzēšamie aparāti, kas stāv 

gaiteņos brīvi pieejamās vietās. Skolā pie dežuranta un skolotāju istabā ir pieejama pirmās 

palīdzības sniegšanas aptieciņa, kā arī personāls ir informēts par to, kā rīkoties traumu un pēkšņas 

saslimšanas gadījumā.  

 2016. gada 25. aprīlī VUGD dienests veicis kontrolpārbaudi, pārbaudes akts Nr. 22/11.3-

3.1-37 

 2016. gada 20. septembrī skolā tika veikta Veselības inspekcijas Zemgales kontroles 

nodaļas pārbaude, Kontroles akts Nr. 00474816 
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  2017. gada 24. maijā VUGD dienests veicis kontrolpārbaudi, pārbaudes akts Nr. 

22/11.3-3.1-64 

 2018. gada 22. janvārī VUGD dienests veicis kontrolpārbaudi, pārbaudes akts Nr. 

22/11.3-3.1-2 

 2019. gada 22.februārī VUGD dienests veicis kontrolpārbaudi, pārbaudes akts Nr. 

22/11.3-3.1-23 

Skolas direktore vecāku sapulcē iepazīstina vecākus ar skolas iekšējās kārtības 

noteikumiem, kuri ir arī nopublicēti skolas mājas lapā: www.iecavasmms.lv. Iekšējās kārtības 

noteikumi ir pieejami skolas 2. stāvā pie informācijas dēļa. 

Uzsākot mācību gadu, direktore izdod rīkojumu par izglītojamo iepazīstināšanu ar 

izglītojamo drošības un iekšējās kārtības noteikumiem, nosakot atbildīgos pedagogus par šī 

rīkojuma izpildi. Pedagogi iepazīstina audzēkņus ar Noteikumiem, instrukcijām, nodrošinot 

izglītojamo parakstu par iepazīšanos ar Noteikumiem, instrukcijām e-klases izveidotajās 

veidlapās. Veidlapas ar audzēkņu un pedagogu parakstiem atrodas direktores kabinetā. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, pirms izglītojamo dalības konkursos ārpus 

skolas telpām, pedagogi vēlreiz iepazīstina izglītojamos ar noteikumiem, sastāda izglītojamo 

sarakstu, kuri dodas ārpus skolas, izglītojamie parakstās par noteikumu ievērošanu. 

Operatīvo dienestu telefonu numuri atrodas skolotāju istabā un 1. stāvā pie dežuranta. 

Evakuācijas plāni atrodas 1., 2., 3. stāvā atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem.  

 Dežurants pārredz skolas galveno ieeju, atpazīst bērnus un vecākus. 

Nakts laikā skolā strādā dežurants un visos stāvos arī darbojas signalizācija.  

Pedagogi un darbinieki ir veikuši profilaktiskās medicīniskās apskates, par ko ir iegūtas 

medicīniskās izziņas. Reizi trijos gados skola finansē pedagogu un darbinieku obligātās veselības 

apdrošināšanas pārbaudes. 

Vērtējuma līmenis – ĻOTI LABI 

 

 

4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

Līdztekus ikdienas mācību procesam Iecavas Mūzikas un mākslas skola nepārtraukti 

veicina savu izglītojamo personības izaugsmi, atbalstot viņu dalību reģionālajos un valsts 

konkursos.  

http://www.iecavasmms.lv/
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Vizuāli plastiskās programmas izglītojamajiem tikušas organizētas mācību prakses-plenēri 

Latvijā kā arī Lietuvā. Prakses noslēgumā izglītojamo darbi tiek izstādīti apskatei. 

Pedagogi iegulda mērķtiecīgu papildus darbu izglītojamo sagatavošanai konkursiem, 

izstādēm, plenēriem. Konkursantu sasniegumi tiek publicēti Skolas mājas lapā 

www.iecavasmms.lv, vietējā laikrakstā „Iecavas ziņas”, kā arī laikrakstā „Bauskas Dzīve”. 

Iecavas novada Izglītības nodaļa katru gadu pavasarī godina aktīvos izglītojamos, 

godalgoto vietu ieguvējus un viņu pedagogus. Iecavas novadā ir izstrādāti noteikumi Par naudas 

balvu piešķiršanu Iecavas novada vispārizglītojošo iestāžu, Iecavas Mūzikas un mākslas skolas 

izglītojamajiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, mācību priekšmetu olimpiādēs, 

valsts un starptautiskos konkursos.  

Iecavas mūzikas un mākslas skola izglītojamajiem un pedagogiem katru gadu organizē 

mācību ekskursijas. 

Katru gadu izglītojamie mācību ekskursiju ietvaros apmeklē dažādas izstādes: ir apmeklēts 

Daugavpils Rotko centrs, Daugavpils „Saules skola”, Rīgas Mencendorfa nams, Pēterbaznīca, 

Rīgas dizaina un dekoratīvās mākslas muzejs, muzejs „Rīgas birža”, izstāžu zāle „Arsenāls”, 

Rīgas mākslas telpa, Latvijas Mākslas akadēmija, J. Rozentāla memoriālais muzejs, Rīgas 

Jūgendstila muzejs, Latvijas Nacionālā opera un balets un citi. 

Profesionālās ievirzes izglītības mūzikas programmu izglītojamie regulāri piedalās ne tikai 

konkursos, bet arī koncertos, labdarības koncertos, festivālos Latvijā un Lietuvā. Viesojoties šajās 

pilsētās, tiek apmeklēti arī muzeji un apskatīti dabas un arhitektūras objekti.   

Vērtējuma līmenis – LABI 

 

 

4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

Viena no skolas prioritātēm ir mērķtiecīga talantīgāko izglītojamo virzīšana izglītības 

turpināšanai mūzikas un mākslas vidusskolās. Katru gadu pedagogi veic nozīmīgu darbu, lai 

motivētu izglītojamos turpināt mūzikas un mākslas izglītību, palīdz izvēlēties piemērotāko 

skolu, savlaicīgi sniedz visu nepieciešamo informāciju par konsultācijām, papildus nodarbībās 

palīdz sagatavoties iestājeksāmeniem mūzikas un mākslas vidusskolās. Potenciālajiem 

izglītības turpinātājiem tiek iedoti izdales materiāli, sniegta informācija par tālākizglītības 

iespējām, konsultācijām, eksāmeniem. 

Katru gadu Skolā tiek organizētas aktīvās meistarklases dažādu mūzikas instrumentu 

kvalitatīvākai apguvei un individuālo prasmju pilnveidei. Šīs meistarklases vada profesionāli 
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JVLMA vai mūzikas vsk. pedagogi. 2019. gadā aktīvās meistarklases notika saksofona spēlē 

un čella spēlē. 

Informācija par to, kādas profesionālās ievirzes izglītības programmas var apgūt 

Iecavas Mūzikas un mākslas skolā, kā arī uzņemšanas noteikumi ievietoti interneta vietnē: 

www.iecavasmms.lv . Katru gadu pavasarī Skola rīko vairākus koncertus jauno audzēkņu 

iepazīstināšanai ar mūzikas instrumentiem un informēšanai par iespējām izvēlēties sev aktuālo 

profesionālās ievirzes programmu mūzikā, mākslā vai dejā. Koncertu afišas tiek izvietotas 

skolas mājaslapā, informāciju stendos, pirmsskolas izglītības iestādēs un citās izglītības 

iestādēs novadā. Informācija skolas mājaslapā regulāri tiek aktualizēta. 

Vērtējuma līmenis – ĻOTI LABI 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

Iecavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi mācību stundas organizē tā, lai izglītojamais 

maksimāli izmantotu stundas laiku un pilveidotu savas prasmes un iemaņas mūzikā, mākslā un 

dejā. Mācību procesā tiek izmantotas gan individuālā darba metodes, gan grupu darba metodes. 

Tiek ņemtas vērā izglītojamo intereses un prasmju līmenis un izmantotas dažādas metodes mācību 

procesa dažādošanai un uzlabošanai. Metodisko komisiju sēdēs pedagogi analizē izglītojamo 

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

izglītojamo prasmju līmeni un uzklausīt dažādus ieteikumus, lai augtu prasmju līmenis.  

Pedagogi metodisko komisiju sēdēs dalās informācijā ar pārējiem pedagogiem par 

meistarklasēs un kursos dzirdēto un apgūto. Šī informācijas aprite ievērojami uzlabo pedagogu 

izmantoto metožu pielietošanu stundās ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādas prasmes, spējas, 

interese par apgūstamo priekšmetu, kā arī mācību paradumi. 

Skola nodrošina izglītojamajiem kolektīvās muzicēšanas nodarbības atbilstoši izglītojamo 

spējām, prasmēm un interesēm, izglītojamos grupējot nelielos ansambļos, trio vai duetos. 

Kolektīvā muzicēšana notiek saskaņā ar mācību plānu un programmu licencēm. 

2018./2019. mācību gadā īpaša uzmanība pievērsta izglītojamo interesēm, un izvērtējot iepriekšējo 

http://www.iecavasmms.lv/
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gadu rezultātus, ansambļi veidoti, lai tie būtu skanīgi, klausītājam aktuāli, lai ansambļi būtu 

konkurētspējīgi dažādos konkursos un festivālos. 

Skolas vadība atbalsta un veicina izglītojamo, īpaši talantīgo izglītojamo līdzdalību 

konkursos, festivālos, izstādēs. Skolas budžetā katru gadu tiek paredzēti līdzekļi gan dalības 

maksām konkursos, gan transporta pakalpojumiem. 

Vērtējuma līmenis –  ĻOTI LABI 

 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

Pašreiz Skolā nemācās neviens izglītojamais ar kustību traucējumiem. Skolas telpu 

aprīkojums ir paredzēts un pielāgots izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (skolai ir 3 stāvi: 

katrā stāvā darbojas lifts un skolā ir labierīcības, kas paredzētas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem). 

Nepieciešamības gadījumā pedagogiem ir iespēja strādāt ar izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām 1 pedagogs ir apguvis tālākizglītības kursus un ieguvis atbilstošas apliecības. 

 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni 

Skolā mācās bērni no Iecavas, Iecavas novada un citiem novadiem. Sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni sākas no brīža, kad vecāki interesējas par iespējām bērnam mācīties Iecavas 

Mūzikas un mākslas skolā un atved bērnu uz iestājeksāmeniem. Pedagogi motivē vecākus aktīvi 

līdzdarboties, sniegt visu nepieciešamo atbalstu savam bērnam sekmīgā mācību procesā, sevišķi 

pirmajos mācību gados, kamēr tiek attīstītas izglītojamā patstāvīgā darba iemaņas. Skolā ļoti liels 

uzsvars tiek likts uz individuālo darbu ar vecākiem, ko veic priekšmetu pedagogi: specialitātes 

pedagogs ir galvenais saiknes uzturētājs starp skolu un vecākiem, regulāri informējot vecākus par 

izglītojamā sekmēm - tiekoties ar vecākiem skolā, nepieciešamības gadījumā palīdzot risināt 

radušās problēmas mācību darbā.  

Skolas administrācija veic individuālas pārrunas ar izglītojamo un viņa vecākiem, ja 

radušās problēmas mācību darbā, sadzīvē vai disciplīnas pārkāpumu gadījumā. Skola uzklausa un 

reaģē uz vecāku priekšlikumiem un iebildumiem. 

      Pedagogi savlaicīgi informē vecākus par izglītojamo dalību konkursos, izstādēs un 

ārpusskolas pasākumos. Vecākiem ir iespējas telefoniski sazināties ar pedagogiem, direktores 

vietnieci izglītības jomā un direktori vai savstarpēji vienojoties - tikties skolā.  
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E-klases žurnāla iespējas veicina skolas un vecāku saziņu. Vecāki uz sapulcēm, izstādēm 

tiek aicināti izsūtot informāciju uz e-klasi. 

Izglītojamo vecāku kontakti ir ievadīti e-klases žurnālā, tos pēc vajadzības var izmantot 

priekšmetu pedagogi, skolas administrācija saziņai ar vecākiem. 

     Vairākas reizes gadā notiek vecāku sapulces, kurās vecāki saņem informāciju par Skolas 

plānotajiem pasākumiem un sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā, skolas materiālās bāzes 

pilnveidošanu un turpmākajām iecerēm, iekšējās kārtības noteikumiem. Vecāki tiek informēti par 

Iecavas novada domes saistošajiem noteikumiem attiecībā uz skolas maksas līdzfinansējumu kā 

arī par iespējām atbrīvot no tā. Vecāku sapulces tiek rīkotas mācību gada sākumā – atbilstoši 

izglītojamo sadalījumam pa mācību programmām. 1. klases un sagatavošanas klašu izglītojamo 

vecāki tiek aicināti uz vecāku sapulci augusta beigās. Pavasara mēnešos uz vecāku sapulci tiek 

aicināti absolventu vecāki. Vecāki regulāri apmeklē savu bērnu koncertus un darbu izstādes.  

 2 reizes gadā nodaļu ietvaros tiek organizēti koncerti mūzikas nodaļās, kas veltīti vecākiem 

(Ziemassvētku un Mātes dienas koncerti). Izglītojamie kopā ar pedagogiem veido ielūgumus un 

nogādā tos vēcākiem. Koncerti tiek organizēti un īstenoti lielā sirsnībā un cieņā pret vecākiem, lai 

arī vecāki varētu priecāties par savu bērnu izaugsmi un sniegumu.  

Skolas vadība un pedagogi novērtē vecāku interesi par skolu un tās organizētajiem 

pasākumiem. Turpmākai attīstībai jāaktivizē skolas sadarbība ar skolas padomi. Par skolas 

aktivitātēm informāciju iespējams aplūkot interneta vietnēs: www.kulturaskarte.lv., 

www.iecavasmms.lv; www.iecava.lv 

Vērtējuma līmenis –  LABI 

 

 

4.5. Izglītības iestādes vide 

4.5.1. Mikroklimats 

Skola 29 gadu pastāvēšanas laikā ir ieņēmusi svarīgu vietu kultūrvides veidošanā ne tikai 

Iecavā, bet arī Iecavas, Bauskas un kaimiņu novados. Mūzikas un mākslas skolai ir stabilas 

tradīcijas un pasākumi – konkursi, koncerti, izstādes, kas veicina piederības sajūtas veidošanos. 

Skolā valda labvēlīgs mikroklimats. Izglītojamie, pedagogi un tehniskie darbinieki jūtas 

vienlīdzīgi, neatkarīgi no dzimuma, nacionālās, reliģiskās piederības. Skolā valda brīva, radoša 

gaisotne. Izglītojamo, pedagogu un tehniskā personāla starpā valda draudzīgas attiecības. 

Pedagogi ir saprotoši, pretimnākoši, izturas ar cieņu pret izglītojamajiem. Vecāki drīkst 

piedalīties mācību nodarbību norisē, saskaņojot to ar pedagogu. 

http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.iecavasmms.lv/
http://www.iecava.lv/
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Skolas organizētos pasākumus aktīvi atbalsta izglītojamie, vecāki un pedagogi. Kopības 

sajūtu kolektīvā veido skolas kopīgie pasākumi (Zinību diena, Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes 

diena, skolas izlaidums) un kopīgie pieredzes apmaiņas braucieni uz citām Latvijas mūzikas un 

mākslas skolām.  

Ja Skolā rodas kāda problēmsituācija, tā tiek risināta nekavējoties. Nepieciešamības 

gadījumā tiek pieaicināti pedagogi, audzēkņu vecāki kā arī sasaukta pedagoģiskās padomes sēde.  

2016. gadā skolā ir izstrādāti jauni iekšējie noteikumi: Kārtība, kādā Iecavas Mūzikas un 

mākslas skolā uzturas audzēkņu vecāki un citas personas un Iecavas Mūzikas un mākslas skolas 

Iekšējās kārtības noteikumi. 

Vērtējuma līmenis –  ĻOTI LABI 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

No 2015. gada decembra Skola atrodas jaunās telpās – Grāfa laukumā 1, kas pieder 

Iecavas novada pašvaldībai.  

Skolas telpās ir ļoti labi un normatīvajām prasībām piemēroti sanitāri higiēniskie 

apstākļi. 

       Tehniskais personāls uzrauga, lai telpas vienmēr būtu tīras, izvēdinātas. Katrs pedagogs ir 

atbildīgs par kārtību savā klasē un telpas estētisko noformējumu. Liela uzmanība tiek pievērsta 

arī Skolas apkārtnes sakopšanai. Sakārtota estētiskā vide, telpaugi, ērts mācību telpu aprīkojums 

un iekārtojums veido pozitīvu atmosfēru radošam un interesantam mācību procesam.  

Izglītības iestādei piederošā teritorija ir estētiski iekārtota, apzaļumota, sakopta un uzturēta 

labā kārtībā. Vēlās vakara stundās ir pietiekams teritorijas apgaismojums. Pedagogiem un 

darbiniekiem ir izveidota automašīnu stāvvieta, izglītojamajiem– velosipēdu novietne. 

Skola atrodas pavisam netālu no Iecavas centra. Citas novada izglītības iestādes atrodas 

5-15 minūšu gājiena attālumā, autoosta atrodas 10  minūšu gājiena attālumā un tuvākais veikals 

3 minūšu gājiena attālumā no Skolas.  

2017. gadā izveidots gājēju celiņš ar apgaismojumu, kas ved caur parku no Skolas līdz 

Iecavas centram. Tas veicina bērniem drošāku un pieejamāku ceļu uz un no skolas.  
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Vērtējuma līmenis – ĻOTI  LABI 

 

 

4.6. Izglītības iestādes resursi 

4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 

Telpas pilnībā atbilst licencēto programmu īstenošanai. 

Vizuāli plastiskās mākslas programmas apgūšanai tiek izmantotas sekojošas telpas ar kopējiem 

285,5 kvadrātmetriem: 

1. Keramikas klase – 32 m2 

2. Gleznošanas klase – 51,2 m2 

3. Darbs materiālā klase – 53,7 m2 

4. Datorgarfikas klase – 28,5 m2 

5. Izstāžu zāle – 86,5 m2 

6. Noliktava – 33,6 m2 

  Plašajos skolas koridoros ir piekaru sistēmas, lai varētu izstādīt izglītojamo darbus. 

Skolas 1. stāvā (258,7 m2) un 2. stāvā (207,3 m2) atrodas 17 mūzikas klases (kopējā platība 

466m2). 

2. stāvā atrodas arī skolotāju istaba, direktores kabinets, direktores vietnieces izglītības 

jomā kabinets, uzskaitvedes, direktores vietnieka saimnieciskajā jomā kabinets, Koncertzāle - 124 

sēdvietas (kopējā platība 170,50 m2), zāle aprīkota ar skaņas aparatūru, koncertflīģeli, iebūvētu 

ventilācijas sistēmu. 

Skola ir nodrošināta ar materiāltehniskajiem līdzekļiem programmu īstenošanai. Mākslas 

klasēs ir 24 molberti, 4 prožektori, mufeļkrāsns, galdi uzstādījumiem, 7 datori ar speciālām 

datorprogrammām datorgrafikas nodarbībām, grafikas spiede, podnieka virpa, šujmašīnas, papīrs, 

krāsas, instrumenti, dažādi materiāli atbilstoši programmas vajadzībām. Katrā klasē ir dators ar 

piekļuvi internetam, savienots ar printeri skolotāju istabā. Pedagogu vajadzībām skolā ir 2 

kopētāji, pedagogi izmanto interaktīvo tāfeli mūzikas teorētisko priekšmetu mācībai, 

pārvietojamu videoprojektoru mākslas klašu nodarbībām.  

 Profesionālās ievirzes izglītības mūzikas programmu vajadzībām kopš 2016. un gada 

iegādāti 2 saksofoni un 3 čelli, flauta, ¾ vijole, ksilofons, koncertkokle, datorprogrammas Sibelius 

un Guitar Pro.  

Skolā ir noteikta kārtība materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai un uzglabāšanai, par ko 

atbild direktores vietnieks saimnieciskajā jomā. Pateicoties regulārai iekārtu apkopei un 



IECAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

37 

 

remontam, materiāltehniskie līdzekļi un iekārtas ir darba kārtībā un droši lietošanā. Skolā ir 

pieejamas izglītības iestādes specifikai un apguvei atbilstošas mācību grāmatas un mācību 

līdzekļi. Katra mācību gada sākumā mācību līdzekļu klāsts tiek papildināts ar nepieciešamo, kā 

arī aktuālāko, jaunāko nošu materiālu, metodisko literatūru, ierakstiem, uzskates līdzekļiem-

uzstādījumiem  mākslā. 

Izglītojamajiem ir iespēja bez maksas kopēt vajadzīgos mācību materiālus. 

Vērtējuma līmenis –  ĻOTI  LABI 

 

 

4.6.2. Personālresursi 

Skolas visiem 31 pedagogam ir MK noteikumiem atbilstoša izglītība. 

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas darbinieku darba 

pienākumos un amata aprakstos.   

       Skolas vadība plāno un regulāri seko līdzi skolotāju tālākizglītošanās procesam un viņu 

profesionālajai pilnveidei. VIIS sistēmā un pedagogu personas lietās ir sistematizēta informācija 

par katra pedagoga tālākizglītību. Pedagogi seko tālākizglītības kursu, meistarklašu 

piedāvājumam un aktīvi ņem dalību tajos. Skola iespēju robežās, saskaņā ar budžetu, finansiāli 

atbalsta pedagogu dalību kursos, meistarklasēs, semināros. 

Pedagoga darba kvalitātes vērtējums izvirzīts kā viens no pedagoga profesionālās 

pilnveides nepieciešamību raksturojošiem kritērijiem. 

Vērtējuma līmenis –  LABI 

 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana 

Skolā ir noteiktas attīstības prioritātes, ir izstrādāts Attīstības plāns 2020. – 2022. gadam. 

Ņemot vērā gada prioritātes, tiek izstrādāti mācību gada galvenie uzdevumi – darba plāns, mācību 

un audzināšanas plāns, kā arī katra mēneša kalendārais plāns. Ar Skolas attīstības prioritātēm 

iepazīstināti pedagogi, darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki. Darba plāns tiek izvietots skolas 

informatīvajā stendā. 

Katra mācību semestra noslēgumā metodisko komisiju vadītāji veido un sniedz atskaiti par 

nodaļas darbu, piedalīšanos konkursos, koncertos, pasākumos. 
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Pedagoģiskās padomes sēdē pedagogi vērtē un analizē skolas darbu, tā stiprās puses un 

izsaka priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Katra mācību semestra sākumā skolas vadība sadarbībā ar Metodisko komisiju vadītājiem 

sastādīta Skolas darba plānu. Kalendārā gada ietvaros Skolas vadība sadarbībā ar Metodisko 

komisiju vadītājiem plāno iestādes budžetu - materiāli tehnisko resursu atjaunošanai un 

papildināšanai, kā arī mācību materiālu un mācību līdzekļu iegādei. Budžeta plānošanā iesaistās 

ikviens pedagogs, rudenī aizpildot anketu par sava darba tālāko redzējumu, dalību kursos, 

nepieciešamo mācību materiālu iegādi, izglītojamo dalību konkursos, materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošanu. Anketas tiek apkopotas un izvērtētas Metodisko komisiju sēdēs un iesniegtas Skolas 

direktorei, lai plānotu budžetu nākamajam gadam.  

Vērtējuma līmenis –  LABI 

 

 

 

 

 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība 

Skolas darbību nosaka 2016. gada 12. jūlijā (prot. Nr. 9., 4.p.) Iecavas novada domes 

apstiprināts Iecavas Mūzikas un mākslas skolas Nolikums jaunā redakcijā un citi skolas iekšējie 

normatīvie akti, kuri izstrādāti un izskatīti Pedagoģiskajā padomē.  

Skolā ir izveidota Pedagoģiskā padome, darbojas Skolas padome. Visas sēdes tiek 

protokolētas. Sēdēs skolas vadība informē par plānoto un paveikto. Aktuālākā informācija 

izvietota informatīvajos stendos un Skolas mājas lapā. Izglītības iestādē pedagoģiskā procesa 

sekmīgai organizēšanai ir nepieciešamā dokumentācija. Skolas dokumenti atbilst dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas prasībām, tie sakārtoti atbilstoši apstiprinātajai lietu 

nomenklatūrai, kas tiek saskaņota Jelgavas Zonālajā valsts arhīvā. Pastāvīgi un ilgstoši glabājamās 

lietas tiek apkopotas un nodotas glabāšanā  arhīvā.  

Skolas vadība sadarbībā ar metodisko komisiju vadītājiem plāno, organizē izglītības 

iestādes darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Direktore pārrauga skolas pedagoģisko 

un saimniecisko personālu. Direktores vietniece izglītības jomā atbilstoši amata aprakstam 

pārrauga un organizē skolas pedagoģisko darbu, analizē mācību sasniegumus, piedalās stundu 

vērošanā, vada metodisko komisiju darbu. 
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Skolas vadība pārzina katra pedagoga spējas un kompetenci un katru mācību gadu pārskata 

un aktualizē pedagogu pienākumu sadali. 

Ar katru darbinieku ir noslēgts Darba līgums, kura neatņemama sastāvdaļa ir amatu 

apraksts. Visiem Skolas darbiniekiem ir pieejama informācija par Skolas darba struktūru, 

pienākumiem, pakļautību un atbildības jomām. To nosaka darbinieku amatu apraksti un darba 

kārtības noteikumi. Skolā ir optimāls darbinieku skaits. 

Direktore veic individuālas pārrunas ar katru pedagogu, uzklausot pedagogu viedokli un 

ieteikumus Skolas darba veiksmīgai organizēšanai un plānošanai. 

2016. gadā izstrādāta un apstiprināta Prēmiju un piemaksu piešķiršanas kārtība. Pedagogu 

vērtēšana notiek 2 reizes gadā 3 komisijas locekļu sastāvā (direktors, direktora vietnieks izglītības 

jomā un MK vadītājs), iekļaujot 16 vērtēšanas kritērijus.  

Skolas vadība plāno un regulāri seko līdzi pedagogu tālākizglītošanās procesam un viņu 

profesionālajai pilnveidei. Atalgojuma un motivācijas sistēma pedagogiem: sociālās garantijas, ko 

paredz novada apstiprinātā kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju novada pašvaldības 

izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām 

garantijām. Piemaksas par papildus darbu tiek maksātas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 

„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Iecavas novada domes “Pedagogu darba samaksas 

noteikumiem”. 

Pedagogi katru gadu tiek sveikti novada Skolotāju forumā. Tradicionāli novada mērogā 

tiek svinēta Starptautiskā skolotāju diena.  

Skolā kopā strādā 47 darbinieki: 34 pedagogi un 13 tehniskie darbinieki.  

Vērtējuma līmenis –  ĻOTI LABI 

 

 

4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

Skolai ir veiksmīga sadarbība ar iestādes dibinātāju – Iecavas novada domi, Iecavas novada 

pašvaldību, Izglītības nodaļu. Pašvaldība finansē skolas uzturēšanu, finansē algas daļai skolas 

pedagogu un visiem tehniskajiem darbiniekiem. Pašvaldība nosaka vecāku līdzfinansējuma 

apmēru. 2013. gadā izstrādāti Iecavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 „Par Iecavas 

novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Iecavas Mūzikas un mākslas skola” 

līdzfinansējumu”. Noteikumi dod iespēju daļēji vai vispār atbrīvot izglītojamos no vecāku 

līdzfinansējuma maksas par sasniegumiem valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, kā arī 
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daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātās ģimenes. Ja skolā mācās 2 bērni, par otru bērnu vecākiem 

līdzfinansējuma maksa jāmaksā 50 % apmērā no noteiktās maksas. 

 Skolai izveidojusies laba sadarbība arī ar citām Iecavas novada izglītības iestādēm (Iecavas 

vidusskola, Iecavas pamatskola, pirmsskolas izglītības iestādes “Dartija” un “Cālītis”, Iecavas 

Sporta skola “Dartija” un Zālītes speciālā internātpamatskola). Veidojot Skolas stundu sarakstus 

un pasākumu plānus, direktores vietniece mācību darbā sazinās ar citām izglītības iestādēm, lai 

saskaņotu skolas darba plānu un vienotos ar citām skolām par piedalīšanos skolas rīkotajos 

pasākumos.  

 Skolas izglītošanas funkcija iet roku rokā ar kultūras dzīves veidošanas funkciju, kas 

rezultējas labā sadarbībā ar Iecavas Kultūras namu, Iecavas Jauniešu centru un dienas centru 

“Iecavnīca”. Daži Skolas pasākumi tiek veidoti Iecavas Kultūras namā. Arī Iecavas Kultūras nams 

regulāri aicina Iecavas Mūzikas un mākslas skolas izglītojamos un pedagogus uzstāties savos 

rīkotajos pasākumos.     

Skola veiksmīgi sadarbojas ar Kultūras ministriju, Izglītības un Zinātnes ministriju, 

LNKC, ar reģionālo metodisko centru – Jelgavas Mūzikas vidusskolu, IKVD. 

Izveidojusies laba sadarbība ar Iecavas novada nevalstiskajām organizācijām – Iecavas 

sieviešu klubu „Liepas”, „RaDam”, īstenojot projektus mūzikas un mākslas jomā.  

Skolas izglītojamie un pedagogi labprāt piedalās konkursos un festivālos ne tikai Latvijā, 

bet arī ārzemēs. 

Skolas sadarbības un prestiža veicināšanai, un atpazīstamībai Latvijā, Skolas vadība 

sadarbībā ar pedagogiem Skolas telpās rīko dažādus konkursus un festivālus (Zemgales reģiona 

mūzikas skolu audzēkņu konkurss Vispārējās klavierēs, Klavierēs; Latvijas mazpilsētu un lauku 

mūzikas skolu Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle-Kokles spēle audzēkņu konkurss, 

Latvijas klasiskās ģitārspēles konkurss “Latvijas gada ģitārists”; Zemgales reģiona mūzikas skolu 

2. klavierspēles klases audzēkņu festivāls "Latvijas simtgadi gaidot", Vizuāli plastiskās mākslas 

konkurss “Radošais atlikums”,  Solfedžo un mūzikas teorijas konkurss). 

Skolas rīkotajos konkursos, festivālos un koncertos tiek aicināti piedalīties izglītojamie un 

viņu pedagogi no dažādām mūzikas un mākslas skolām Latvijā un ārzemēs.  

Skola ir Iecavas novada mūzikas un mākslas dzīves veidotāja. Skolas koncertus, 

organizētās Vizuāli plastiskās mākslas programmas darbu skates apmeklē novada iedzīvotāji kā 

arī kaimiņu novadu iedzīvotāji. Mūzikas un mākslas izglītība ir mūsdienu izglītības neatņemama 

sastāvdaļa, kas paplašina izglītojamo redzesloku un bagātina garīgo pasauli. 

Vērtējuma līmenis –  ĻOTI  LABI 

http://www.iecavasmms.lv/images/konkursi/nolikums_2_klavierspeles_festivals_2018.doc
http://www.iecavasmms.lv/images/konkursi/nolikums_2_klavierspeles_festivals_2018.doc


IECAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

41 

 

 

 

5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais) 

 

 2016./2017. mācību gadā uzsākta profesionālās ievirzes izglītības programmas Saksofona 

spēle īstenošana. 

 2017./2018. mācību gadā uzsākta profesionālās ievirzes izglītības programmas Čella spēle 

īstenošana. 

 Skola regulāri raksta projektus VKKF, lai uzlabotu skolas materiāltehnisko bāzi un 

paplašinātu programmu iespējas (2017. gadā VKKF konkursā skolai iegādāta Grafikas 

spiede profesionālās ievirzes izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla pilveidei. 

2018. gadā VKKF konkursā iegādāts 4/4 čells.) 

 2017. gadā Skola uzsāka īstenot apjomīgus koncertprojektus, kuros piedalās arī lielākā daļa 

skolas pedagogu un darbinieku. Tā ir īpaša iespēja skolas izglītojamajiem uzstāties kopā 

ar saviem pedagogiem – profesionāliem mūziķiem. (Pirmais koncertprojekts notika 

2017. gada 10. novembrī Iecavas Kultūras namā piedaloties 14 skolas pedagogiem, katras 

nodaļas izglītojamajiem un aicinātiem māksliniekiem.) 

 2018./2019. m.g.skolā uzsākta profesionālās ievirzes izglītības programmas Dejas pamati 

īstenošana. 

 2018. gadā skola turpina īstenot apjomīgus koncertprojektus, šoreiz to veltot Latvijas 

simtgadei. Koncerts “Ar mīlestību Latvijai” notika Iecavas Kultūras namā 2018. gada 2. 

novembrī, piedaloties skolas pedagogiem, izglītojamajiem, kā arī vienlaicīgi bija iespēja 

apskatīt Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu darbu izstādi. 

 

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 

Skolas turpmākā attīstība atspoguļota Skolas attīstības plānā 2020.-2022. gadam, kurā 

izvirzītas prioritātes: 

 nostiprināt Skolas kā profesionālas ievirzes kultūrizglītības centra pozīcijas, 

veicināt Skolas popularitāti novadā un ārpus tā; 

 veicināt dzīvotspējīgu, progresīvu Skolas attīstību;  

 veicināt izglītojamo piedalīšanos koncertos un konkursos, pilveidojot uzstāšanās 

prasmes; 
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 profesionālās ievirzes izglītības programmas „Deja” akreditācija un īstenošana; 

 pastāvīgi papildināt skolas instrumentus un aprīkojumu balstoties uz primārajām 

vajadzībām un budžeta iespējām. 

 

Mācību saturs 

Nr.  
Uzdevumi Novērtēšanas kritēriji Laiks 

Kontrole un 

pārraudzība 

1. 

Aktualizēt un pilnveidot 

mācību programmu saturu. 

Katru gadu pārskata un 

aktualizē Mācību 

programmas, pēc 

nepieciešamības. 

2020.-

2022. g. 

Direktors, 

direktora vietn. 

māc.darbā 

 

2. 
Īstenot pāreju programmā 

“Vizuāli plastiskā māksla” no  

piecgadīgās uz septiņgadīgo 

apmācības programmu. 

Tiek īstenota profesionālās 

ievirzes programma "Vizuāli 

plastiskā māksla" ar 

īstenošanas ilgumu setiņi 

gadi.  

2022.g. Direktora vietn. 

māc.darbā, 

Vizuāli 

plastiskajā 

mākslā 

Mācīšana un mācīšanās 

 

1. 

Turpināt atbalstīt pedagogu 

tālākizglītošanos un sekot līdzi 

jaunākajām mācīšanas metožu 

izmaiņām. 

Turpina nodrošināt 

pedagogu iespējas dažādiem 

tālākizglītības kursiem. 

2020.-

2022. g. 

Direktors, dir. 

vietn. māc. d. 

 

2. Veicināt izglītojamo zināšanu 

un prasmju attīstību un  to 

pielietošanu ārpusskolas 

aktivitātēs. 

Tiek veicināta izglītojamo 

dalība Skolas koncertos, 

izstādēs, festivālos 

zibakcijās. Izglītojamie 

pielieto savas prasmes 

ģimenes lokā un ārpus 

Skolas. 

2020.-

2022. g. 

Pedagogi 

 

 

3. 

Turpināt pilnveidot sadarbību 

ar vecākiem, lai attīstītu 

izglītojamo patstāvīgā darba 

sagatavošanas prasmes, 

vingrināšanos mājās. 

Izglītojamajiem un 

vecākiem tiek skaidrots 

mājas darba plāns un 

uzdevumi.  

2020.-

2022. g. 

Pedagogi, 

direktora vietn. 

māc.darbā 
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Pedagogi aicina vecākus 

piedalīties nodarbībās.  

Skola rīko informatīvas un 

izglītojošas vecāku sapulces  

 

4. 

Sekot līdzi izmaiņām un 

reformām profesionālās 

ievirzes izglītības sistēmā, 

izvērtēt tās un īstenot. 

Tiek atbalstīta pedagogu 

dalība meistarklasēs, kursos, 

semināros. 

2020.-

2022. g. 

Direktors, 

direktora vietn. 

māc.darbā 

 

 

 

Izglītojamo sasniegumi 

 

 

 

1. 
Sekmēt izglītojamo un viņu 

vecāku līdzdalību 

pedagoģiskajā procesā. 

Izglītojamie un vecāki 

apzinās savu līdzatbildību 

mācību sasniegumos.  

Izglītojamajiem un 

vecākiem ir skaidri 

vērtēšanas kritēriji. 

Regulāri tiek veiktas 

nepieciešamās izmaiņas 

Skolas vērtēšanas kritērijos, 

publicētas. 

2020.-

2022. g. 

Direktora vietn. 

māc. darbā, 

pedagogi 

 

 

 

2. 

Turpināt motivēt pedagogus 

sagatavot izglītojamos 

dažādiem konkursiem. 

Skola atbalsta pedagogu un 

izglītojamo vēlmi piedalīties 

konkursos, nodrošina ar 

transportu, apmaksā dalības 

maksu. 

Izglītojamo sasniegumi tiek 

atspoguļoti skolas 

mājaslapā, internetvietnē 

facebook un Skolas 

informācijas stendā. 

2020.-

2022. g. 

Direktors, 

direktora vietn. 

māc.darbā 

 

3. 

Optimizēt kvantitātes un 

kvalitātes līdzsvaru piedaloties 

dažādos konkursos. 

Tiek izvērtētas izglītojamā 

spējas un sagatavotība 

konkursam.  

2020.-

2022. g. 

Direktora 

vietn.māc.darbā 
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Atbalsts izglītojamajiem 

 

 

1. 

Paralēli tehniskajām prasmēm 

pilnveidot un attīstīt 

izglītojamo uzstāšanās 

prasmes. 

 

Pedagogi stundās runā par 

skatuves kultūru, uzvedību, 

vizuālo tēlu. Skola organizē 

nelielus koncertus, dodot 

iespēju regulāri uzstāties 

ikvienam izglītojamajam. 

2020.-

2022. g. 

Pedagogi 

 

2. 

Aicināt vieslektorus, kas 

runātu par uzstāšanās 

prasmēm, skatuves kultūru, 

vadītu mentālos treniņus, 

vingrinājumus. 

Tiek aicināti vieslektori, 

organizētas meistarklases 

uzstāšanās prasmju attīstībai. 

2020.-

2022. g. 

Direktora 

vietn.māc.darbā, 

metodisko 

komisiju 

vadītāji 

 

 

3. 

Turpināt paaugstināt 

izglītojamo motivāciju mācību 

sasniegumu uzlabošanā un 

paaugstināšanā. 

Organizēt ikgadējo laureātu 

godināšanas pasākumu. 

2020.-

2022. g. 

Direktora vietn. 

māc. darbā, 

pedagogi 

4. 

Turpināt organizēt 

viesmākslinieku koncertus. 

Tiek organizēti 

viesmākslinieku koncerti. 

2020.-

2022. g. 

Direktora 

vietn.māc.darbā, 

metodisko 

komisiju 

vadītāji 

 

 

 

Skolas vide 

 

 

1. 

Paplašināt skolas garderobi. 

Paplašināta, labiekārtota un 

pārskatāmākā skolas 

garderobe. 

2021.g. Direktora vietn. 

saimnieciskajā 

darbā. 

 

2. 
Veidot drošu un estētisku 

Skolas vidi. 

Tiek anketēti izglītojamie un 

vecāki, rezultāti apspriesti 

pedagoģiskajās un Skolas 

padomes sapulcēs. 

2020.-

2022. g. 

Direktors 
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3. 

Veicināt radošu neformālo vidi 

izglītojamiem ārpus stundu 

laikā.  

Iekārtot skolas vidi, lai arī 

ārpus stundu laika 

izglītojamie varētu radoši 

izpausties. 

Organizēti pasākumi, 

darbības izglītojamajiem 

dažādu Valsts svētku, 

atzīmējamo dienu ietvaros. 

2020.-

2022. g. 

Direktors, 

direktora vietn. 

māc.darbā 

pedagogi 

 

4. 

Uzlabot sitaminstrumentu 

kabineta skaņas izolāciju. 

Uzlabota Sitaminstrumentu 

kabineta skaņas izolācija. 
2021.m.g. 

Direktora vietn. 

saimnieciskajā 

darbā. 

Resursi 

1. Mērķtiecīga un racionāla 

skolas personāla un 

materiāltehnisko resursu 

izmantošana. 

Nodrošināts pedagoģiskais 

personāls, skolas resursi tiek 

izmantoti racionāli. 

2020.-

2022. g. 

Direktors 

2. Sekot līdzi skolas 

materiāltehniskās bāzes un 

inventāra nolietojumam, plānot 

tā atjaunināšanu un  

papildināšanu. 

Skolas materiāltehniskās 

bāzes atjaunošana tiek 

plānota un īstenota atbilstoši 

iespējām un prasībām. 

2020.-

2022. g. 

Direktors, 

direktora vietn. 

saimnieciskajā 

darbā. 

3. 

Turpināt papildināt mācību 

grāmatu un mācību līdzekļu 

krājumus. 

Skolas mācību grāmatu un 

līdzekļu papildināšana  tiek 

plānota un īstenota atbilstoši 

iespējām un pedagogu 

prasībām. 

2020.-

2022. g. 

Metodisko 

komisiju 

vadītāji, 

pedagogi 

4. Turpināt nodrošināt Skolas 

kolektīvus ar 

koncertapģērbiem. 

Jaunu koncerttērpu 

pasūtīšana un radīšana 

atbilstoši nepieciešamībai. 

2020.-

2022.g. 

Pedagogi 

 

Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

1. 
Turpināt plānveidīgu Skolas 

darba pašvērtēšanu. 

Katru gadu aktualizēts 

Skolas pašvērtējuma 

ziņojums. 

2020.-

2022. g. 

Direktors 
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2. 

Turpināt aktīvi sadarboties ar 

Iecavas novada pašvaldību. 

Turpinās sadarbība ar 

Iecavas pašvaldības 

iestādēm, uzņēmumiem, 

organizācijām. 

2020.-

2022. g. 

Direktors 

 

 

3. 

Turpināt analizēt Skolas 

procesus 

Mācību gada noslēgumos 

tiek veikta izglītojamo un 

vecāku anketēšana, regulāri 

notiek Skolas padomes 

sapulces. 

2020.-

2022. g. 

Direktors, 

direktora vietn. 

māc.darbā 

 

 

 

4. 

Veicināt sadarbību un 

sadraudzību ar citām 

profesionālās ievirzes izglītības 

iestādēm, rīkojot konkursus, 

koncertus, festivālus.  

Skola organizē un 

izglitojamie piedalās arī citu 

izglītības iestāžu rīkotos 

konkursos, izstādēs, 

festivālos, zibakcijās. 

Tiek atbalstīta dalība un 

rīkoti dažādi Sadraudzības 

koncerti, pasākumi. 

2020.-

2022. g. 

Direktors, 

direktora vietn. 

māc. darbā, 

pedagogi 

 

5. Attīstības plāna izstrāde 

nākamajam periodam. 

Izstādāts Attīstības plāns 

nākamajam periodam.  

Jaunu mērķu izstrāde, 

plānošana. 

2022. g. Direktors, 

direktora vietn. 

māc. darbā 

 

 

 

 

 

Direktores p.i. Gatis Priekulis  


