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AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS 

par izglītības iestādes Cēsu 1. pamatskola turpmāk – iestāde) darbības kvalitātes vērtēšanas 

rezultātiem 

ar izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem 

  

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2012.gada 3.februāra rīkojumu Nr.3-23/ 10, 

„Par ekspertu komisijas izveidi” 
     

Vērtēšanas norises laiks iestādē: no 2012.gada 27.februāra līdz 2.martam 

Ekspertu komisijas sastāvs 

Ekspertu 

komisijas 

vadītājs 

Aivars Mednis Gulbenes vidusskola direktors 

Eksperts Ināra Puķīte Jelgavas Mūzikas vidusskola direktora vietniece 

Eksperts Andris Ceļmalnieks Daugmales pamatskola direktors 

I. Vispārīgā informācija  

Iestādes nosaukums: Cēsu 1. pamatskola 

Iestādes juridiskā adrese: Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

Iestādes reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā 4412900314 

Iestādes vadītājs: direktore Anna Būre 
                                  (amats, vārds, uzvārds) 

Iestādes dibinātājs: Cēsu novada pašvaldība 

Izglītības programmas: 

Izglītības programmas 

nosaukums / Profesionālās 

kvalifikācijas nosaukums 

(kvalifikācijas līmenis) 

 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas vietas 

adrese (ja atšķiras 

no juridiskās 

adreses) 

Licence 

Izglītojamo 

skaits 
Valoda 

Nr. 

Izdošanas 

datums / 

derīguma 

termiņš  

(no - līdz) 

Profesionāli orientētā 

virziena pamatizglītības 

programma 

21014111  V-2472 05.07.2010. 321 Latviešu 

Izglītojamo skaits iestādē (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās) 321  

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

Jomas un kritēriji: 
Vērtējuma līmenis 

Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

1. mācību saturs – iestādes īstenotās 

izglītības programmas 
  X  

2. mācīšana un mācīšanās: 

2.1. mācīšanas kvalitāte 

  
X  

2.2. mācīšanās kvalitāte   X  

2.3. vērtēšana kā mācību procesa 

sastāvdaļa 

  
X  

3. izglītojamo sasniegumi: Jomā IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI 
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3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas 

darbā 

kritēriji 

3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

tiek vērtēti aprakstoši 
3.2. izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

4. atbalsts izglītojamiem: 

4.1. psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts un 

izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

  

X  

4.2. atbalsts personības veidošanā    X 

4.3. atbalsts karjeras izglītībā   X  

4.4. atbalsts mācību darba 

diferenciācijai 

  
X  

4.5. atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

Kritērijs neattiecas uz Cēsu 1.pamatskolu un  netiek 

vērtēts ar līmeni. 

4.6. sadarbība ar izglītojamā ģimeni;    X 

5. iestādes vide: 

5.1. mikroklimats 

 
  X 

5.2. fiziskā vide   X  

6. iestādes resursi: 

6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi 

 
 X  

6.2. personālresursi    X 

7. iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana: 

7.1. iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

 

 X  

7.2. iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

 
 X  

7.3. iestādes sadarbība ar citām 

institūcijām 

 
  X 

Kopsavilkumā:   11 5 

 

III. Iestādes darba / izglītības programmas īstenošanas stiprās puses 

Kritērijs Iestādes stiprās puses 

2. MĀCĪŠANA UN 

MĀCĪŠANĀS: 

2.1. mācīšanas 

kvalitāte  

Daudzveidīgu mācību metožu un metodisko paņēmienu izmantošana, kas 

atbilst izglītojamo vajadzībām, mācību priekšmeta specifikai un saturam.  

2.3. vērtēšana kā 

mācību procesa 

sastāvdaļa 

Skolā ieviesta e – klases mācību dokumentācijas uzskaites sistēma, kas 

ļauj ērti un operatīvi sekot izglītojamo sekmēm, mācību sasniegumiem 

un kavējumiem.  

Īpaši Cēsu 1.pamatskolai izgatavotas skolēnu dienasgrāmatas 

4. ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMIEM: 

4.2. atbalsts 

personības veidošanā 

Skolā veiksmīgi organizēts skolēnu pašpārvaldes darbs.  

Visi skolas izglītojamie var attīstīt savas muzikālās spējas dažādos 

muzikālos kolektīvos pieredzējušu pedagogu vadībā. 

4.6. sadarbība ar 

izglītojamā ģimeni 
Mērķtiecīga un radoša pieeja vecāku iesaistīšanai skolas dzīves norisēs. 

5. IESTĀDES VIDE: 

5.1. mikroklimats 

Pārdomāti, veiksmīgi plānoti un īstenoti pasākumi skolas tēla 

veidošanā. 
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Labestīga un atbalstoša skolas vide, kurā katrs izglītojamais jūtas 

novērtēts.. 

6. IESTĀDES 

RESURSI: 

6.2. personālresursi 

Skolas pedagogi ir nozīmīgs atbalsts vietējās sabiedrības kultūras 

dzīvē un izglītošanā 

7. IESTĀDES 

DARBA 

ORGANIZĀCIJA, 

VADĪBA UN 

KVALITĀTES 

NODROŠINĀŠANA: 

7.3. iestādes sadarbība 

ar citām institūcijām 

Ir izveidojusies laba sadarbība ar Cēsu novada pašvaldību un Izglītības 

nodaļu.  

Skolas muzikālo kolektīvu ieguldījums pilsētas un novada kultūras 

dzīvē. 

 

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

 

Kritērijs Ieteikumi 

1. MĀCĪBU SATURS 

– iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

Uzlabot skolas mājas lapas administrēšanu, nodrošinot operatīvāku 

informācijas apmaiņu e-vidē.  

4. ATBALSTS 

IZGLĪTOJAMIEM: 

4.1. psiholoģiskais 

atbalsts, 

sociālpedagoģiskais 

atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana 

(drošība un darba 

aizsardzība) 

Izvērtēt koriģējošās vingrošanas nodarbību nodrošināšanu skolas 

izglītojamajiem ar stājas traucējumiem. 
Nodrošināt iespējas skolas izglītojamajiem izmantot sociālā pedagoga 

pakalpojumus.  

5. IESTĀDES VIDE: 

5.1. fiziskā vide 

Veikt skolas sporta zāles remontu. 

6. IESTĀDES 

RESURSI: 

6.1. iekārtas un 

materiāltehniskie 

resursi 

Nodrošināt izglītojamos ar vecumam un augumam atbilstošām 

mēbelēm klavierspēles individuālo nodarbību norisei. 

 

Akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums 

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

akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas 

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

sniedz priekšlikumu par  
 

(vajadzīgo atzīmēt ar x) 

 

 izglītības iestādes Cēsu 1. pamatskola  
                                                                           (izglītības iestādes nosaukums) 

Izglītības iestādes dibinātājs Cēsu novada pašvaldība 

Izglītības iestādes juridiskā adrese Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

Reģistrācijas numurs Izglītības 

iestāžu reģistrā 
4412900314 
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 akreditāciju uz sešiem gadiem 
                         (termiņš ar vārdiem)  

 akreditācijas atteikumu 

 

 izglītības programmu  

 
Izglītības programmas nosaukums / 

Profesionālās kvalifikācijas 

nosaukums 

 

Izglītības 

programmas kods / 

Izglītības 

klasifikācijas kods 

 

Īstenošanas 

vietas adrese 

(ja atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence 

Nr. Izdošanas 

datums / derīguma 

termiņš 

(no - līdz) 

Profesionāli orientētā virziena 

pamatizglītības programmas  
21014111  V-2472 05.07.2010. 

 

akreditāciju uz 6 gadiem  
                             (termiņš ar vārdiem)  

 akreditācijas atteikumu  
                                                                 

Ekspertu komisijas vadītājs paraksts Aivars Mednis  

Eksperts paraksts Ināra Puķīte 

Eksperts paraksts Andris Ceļmalnieks 

2012. gada 8. marts, Rīga   

 

 


