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1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums  

 
Profesionālā izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola” (turpmāk – PIKC LMMDV vai skola) ir valsts dibināta Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijas padotībā esoša profesionālās vidējās izglītības iestāde, kurai divas 

struktūrvienības, kurās īsteno: 

struktūrvienība “Liepājas Dizaina un mākslas skola" (turpmāk – LDMS), kura 

īsteno: profesionālās vidējās izglītības programmas mākslas un dizaina jomā, 13 

programmas, kurās uzņem izglītojamos pēc pamatizglītības ( ar īstenošanas laiku 4 gadi), 

kā arī 12 programmas pēc vidējās izglītības (īstenošanas laiks 2 gadi); 

Apakšstruktūrvienību mākslas profesionalās ievirzes izglītības programmu, līdztekus 

vispārējās pamatizglītības ieguvei (ar īstenošanas laiku 7 gadi) un profesionālās ievirzes 

izglītības programmu, līdztekus vidējās izglītības ieguvei (ar īstenošanas laiku 3 gadi). 

struktūrvienība “Emiļa Melngaiļa Mūzikas skola" (turpmāk – EMLMS), kura 

īsteno: profesionālās vidējās izglītības programmas mūzikas jomā, 31 programmas, kurās 

uzņem izglītojamos pēc pamatizglītības (ar īstenošanas laiku 4 gadi), kā arī 16 programmas 

pēc vidējās izglītības (īstenošanas laiks 3 gadi); 

Apakšstruktūrvienību 10 mūzikas profesionalās ievirzes izglītības programmas, 

līdztekus vispārējās pamatizglītības ieguvei (ar īstenošanas laiku 6 gadi) un 4 izglītības 

programmas (ar īstenošanas laiku 8 gadi), kā arī interešu izglītības programmas. 

Ar 2016. gada 1. septembri tika izveidota Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola, reorganizējot un apvienojot Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolu 

(turpmāk – EMLMV) un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolu (turpmāk – LDMV). 

PIKC LMMDV direktore ir Inga Auziņa. 2016. gada 17. novembra Ministru kabineta sēdē 

tika pieņemts lēmums par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu 

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai, kas stājās spēkā ar 2017. gada 1. janvāri 

(Ministru kabineta rīkojums Nr.681, 17.11.2016. “par profesionālās izglītības kompetences 

centra statusa piešķiršanu “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai”). 

  2016. gadā tika izveidota PIKC LMMDV Attīstības un investīciju stratēģija 

2015.- 2020. gadam, kurā tiek definēti attīstības virzieni, infrastruktūras attīstība un 

modernizēšanai pieejamo resursu prognoze 2014.–2020. plānošanas periodā. 

PIKC LMMDV ne tikai Kurzemes reģiona ietvaros, bet arī nacionālā un starptautiskā 

līmenī nodrošina: 

 kvalitatīvu un izcilību veidojošu profesionālās izglītības procesu, atbilstoši Eiropas 

augstāko izglītības iestāžu prasībām, sekmējot izcilību;  

 izglītojamo konkurētspēju darba tirgū Eiropā un mainīgajā darba vidē; 

 starpnozaru izglītības un radošo industriju attīstību veicinošu izglītības programmu 

izveidi un esošo programmu satura pilnveidi atbilstoši darba tirgus prasībām un 

reģionālajām vajadzībām; 

 pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanu un pilnveidi atbilstoši nozaru attīstībai; 

 reģionālā metodiskā centra funkcijas; 

 mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un izcilību veicinošas vides pieejamību; 

 kultūrizglītības resursu (cilvēkresursu, tehnoloģiju, vides un finanšu) koncentrāciju 

un efektīvu pārvaldību; 

 radošas ekonomikas izaugsmi mūžizglītības kontekstā; 

 nacionālās identitātes stiprināšanu un integrāciju kultūrizglītības kontekstā, veidojot 

radošu un saliedētu sabiedrību, vienlaikus ievērojot koncepcijā definēto PIKC 

LMMDV specializāciju – inovatīvu starpnozares izglītības programmu izveide 

kultūras un radošajā industrijā, kā arī tradicionālajā mākslā un mūzikā.  
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PIKC LMMDV kultūrizglītības satura pieprasījumu ietekmē arī atrašanās Liepājas 

pilsētā, kas ir pilsēta ar stabilām mākslas un izglītības saknēm un senām kultūras tradīcijām. 

Skola sadarbojas arī ar Liepājas Domi, Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi un Liepājas 

pilsētas Izglītības pārvaldi dažādu jautājumu risināšanā un projektu īstenošanā. Skolas 

attīstības plānošana ir cieši saistīta ar Liepājas pilsētas un reģiona attīstību.  To lielā mērā 

ietekmē arī māksliniecisko vienību esamība pilsētā - Liepājas simfoniskais orķestris, 

Liepājas Teātris, Nacionālo Bruņoto spēku orķestris, Koncertzāle Lielais dzintars, Liepājas 

leļļu teātris, Liepājas biedrības nams un citas kultūras industrijas, Liepājas Universitāte, 

citu augstskolu filiāles un sadarbība ar 22 profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas 

skolām Kurzemē rada darba tirgus apstākļus profesionāliem visu nozaru māksliniekiem, 

prakses vietas PICK LMMDV izglītojamajiem, kā arī tālākas izglītības iespējas. Turklāt 

PIKC LMMDV ir vienīgais kultūrizglītības centrs, kas ietver mūzikas, mākslas un dizaina 

programmu īstenošanu un nodrošina mūzikas un mākslas sinerģijas procesu gan īstenotās 

kultūrizglītības, gan arī radošo iniciatīvu ietvaros. 

PIKC LMMDV sastāvā iekļautā LDMV ir vecākā valsts mākslas vidusskola Latvijā 

(dibināta 1926. gadā) un vienīgā mākslas vidusskola Kurzemes reģionā. Līdz ar to arī PIKC 

LMMDV uz šo brīdi ir vienīgā Kurzemes reģiona profesionālās kultūrizglītības iestāde, kur 

iespējams apgūt vidējo profesionālo izglītību mākslās un dizainā 13 radošo industriju 

izglītības programmās: Apģērbu dizains, Multimediju dizains, Arhitektūra, Ādas 

izstrādājumu dizains, Keramikas izstrādājumu dizains, Tekstilizstrādājumu dizains, Koka 

izstrādājumu dizains, Metāla izstrādājumu dizains, Interjera dizains, Reklāmas dizains, 

Vizuālā tēla stilists, Māksla (grafika, glezniecība), Foto dizains. 

Savukārt EMLMV, kas dibināta 1922. gadā, līdz apvienošanai bija vienīgā vidējās 

izglītības iestāde mūzikas jomā Dienvidkurzemē. Tai ir neatsverama nozīme kultūras apritē, 

attīstībā un izglītībā visā Latvijā un atpazīstama ar spilgtām mūzikas tradīcijām un 

personībām. Mūzikas nozarē PIKC LMMDV īsteno profesionālās vidējās izglītības 

programmas: Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle, 

Sitaminstrumentu spēle, Vokālā mūzika, Diriģēšana, Mūzikas vēsture un teorija, Populārā 

un džeza mūzika un Mūzikas projektu vadība un profesionālās ievirzes izglītības 

programmas. 2015. gada novembrī daļa EMLMV pāriet uz jaunām un mūsdienīgām mācību 

telpām Lielajā dzintarā.  

     Pēdējos trijos mācību gados kopējais izglītojamo skaits visās īstenotajās izglītības 

programmās bijis sekojošs, skatīt 1.1. tabulu. 

1.1. tabula  

Izglītojamo skaits 

Mācību 

gads  
 

Mākslas jomā Mūzikas jomā Kopā 

Profesionālā 

vidējā izglītības 

izglītojamo 

skaits 

Profesionālās 

ievirzes izglītības 

izglītojamo skaits 

Profesionālā 

vidējā izglītības 

izglītojamo 

skaits 

Profesionālās 

ievirzes izglītības 

izglītojamo skaits 

2017./2018. 198 192 79 339 808 

2016./2017. 191 200 72 327 790 

2015./2016. 194 210 58 369 831 

 

     2017./2018. mācību gadā profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības 

programmas apgūst 808 audzēkņi. Mūzikas jomā profesionālās vidējās izglītības 
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programmās mācās 79 audzēkņi un profesionālās ievirzes izglītības programmās mācās 339 

audzēkņi. Savukārt mākslas jomā audzēkņu skaits ir līdzīgs gan profesionālās ievirzes 

izglītības programmās – 192 audzēkņi, gan profesionālās vidējās izglītības programmās – 

198 audzēkņi. PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” izglītojamo skaits 

un sadalījums pa izglītības programmām uz 01.10.2017, skatīt 1.2. un 1.3.tabulas. 

1.2.tabula 

Struktūrvienība „Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skola” 
Izglītības programmas 33… 35b… 20v… 

Taustiņinstrumentu spēle 3  96 

Stīgu instrumentu spēle 8  91 

Pūšaminstrumentu spēle 16 2 83 

Sitaminstrumentu spēle 2  21 

Vokālā mūzika 8 1 50 

Diriģēšana 5   

Mūzikas vēsture un teorija 2 1  

Mūzika 19 5  

Mūzikas projektu vadība 7   

Kopā: 70 9 341 

Pavisam kopā: 420 

1.3.tabula 

Struktūrvienība „Liepājas Dizaina un mākslas skola” 
Izglītības programmas 33… 35b… 20v… 

Apģērbu dizains 17 5 - 

Arhitektūra  18 0 - 

Ādas izstrādājumu dizains  11 2 - 

Foto dizains  12 - - 

Interjera dizains  15 2 - 

Keramikas izstrādājumu dizains  2 1 - 

Koka izstrādājumu dizains  7 0 - 

Mākslas  10 0 - 

Metāla izstrādājumu dizains  12 0 - 

Multimediju dizains  25 3 - 

Reklāmas dizains  22 1 - 

Tekstila izstrādājumu dizains  7 5 - 

Skaistumkopšanas pakalpojumi 13 0 - 

Tēlotājmākslas pamati - - 0 

Vizuālās mākslas un dizaina pamati - - 186 

Kopā: 171 19 186 

Pavisam kopā: 376 

 

     2017./2018. mācību gadā profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības 

programmās strādā 131 pedagogs, no tiem 12 koncertmeistari, kopā pedagoģiskā procesā ir 

iesaistīti 144 pedagoģiskie darbinieki (skatīt 1.4. tabulu). Skolas pedagogi ir augsti 

kvalificēti ar atbilstošu izglītību un pieredzi profesionālajā darbā, 81 pedagogiem ir 

Maģistra grāds. 
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 1.4. tabula 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” pedagogu skaits un 

sadalījums pa mākslas un mūzikas jomām 2017./2018.m.g.  

Vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu 

pedagogu skaits 

Mākslas jomā Mūzikas jomā Kopā 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

pedagogu 

skaits 

Profesionālās 

ievirzes izglītības 

pedagogu skaits 

Profesionālās 

vidējās 

izglītības 

pedagogu 

skaits 

Profesionālās 

ievirzes izglītības 

pedagogu skaits 

19 47 

7+9 pedagogi 

no profesionālā 

vidējās 

izglītības Kopā:  

16 pedagogi 

23 

35+32 pedagogi 

no profesionālās 

vidējās izglītības 

Kopā: 

67 pedagogi 

131 

Koncertmeistari un ilustratori: 13 

Pavisam kopā: 144 

 

             Ievērojot profesionālās kvalifikācijas pilnveides koncepciju un katras izglītības 

programmas specifiku, skolā bieži tiek organizēti un īstenoti pedagogu tālākizglītības kursi 

un meistarklases, skatīt 1.5. tabulu. 

1.5. tabula 

LMMDV realizēto tālākizglītības kursu un meistarklašu kopējais skaits iepriekšējos divos 

mācību gados  

Gads Kursu skaits Izsniegto apliecību skaits 

2017./18.m.g.  39 līdz šim brīdim 578 līdz šim brīdim 

2016./17.m.g.  39 634 

KOPĀ: 78 1212 

 

         Kursos aktīvi iesaistās un savu profesionālo kvalifikāciju pilnveido ne tikai EMLMV 

pedagogi, bet arī Liepājas reģiona mūzikas skolu un citu Latvijas mūzikas skolu pedagogi.  

               Skola regulāri sadarbojas ar 22 Liepājas reģiona mūzikas un mākslas skolām, 

piedāvājot reģiona skolotājiem meistarklases, veidojot metodiskās apvienības, organizējot 

konkursus, festivālus, skates, kopīgus koncertprojektus. Iepriekšējā mācību gadā notikuši 

44 tālākizglītības kursi un kopīgi ar reģiona skolām īstenotie pasākumi. (Skatīt pielikumu 

Nr. 1. PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola īstenotās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides programmas 2016./2017. mācību gadā.) 
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2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi  
 

Skolas misija - Veicināt radoša pienesuma potenciālu Latvijas un pasaules 

kontekstā un nodrošināt kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību mūzikas, mākslas un dizaina 

jomās, kas ir balstīta uz izcilības veidošanos, akcentējot multimediālo un skaņu tehnoloģiju 

lomu mūzikas un mākslas nozaru sinerģijā. 

Skolas vīzija - Nacionālā un starptautiskā līmenī konkurētspējīgs profesionālās 

izglītības kompetences centrs, kas rada konkurētspējīgu izcilību, īstenojot augsti kvalificētu 

mācībspēku, tehnoloģiski inovatīvu, metodiski daudzveidīgu mācību un radošo procesu 

sadarbībā ar izglītojamajiem, viņu vecākiem, augstskolu mācībspēkiem, darba devējiem, 

nozaru profesionāļiem, pašvaldības un valsts institūcijām. PIKC LMMDV kā reģionālās 

nozīmes metodiskais un kultūrizglītības centrs ar savu darbību sniedz ieguldījumu un 

pilnveido kultūrizglītības, mākslas un radošo industriju kvalitāti un daudzveidību, kā arī 

kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību visas sabiedrības interesēs. 

Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot kultūrizglītības procesu, kas 

nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un normatīvajos aktos 

noteikto profesiju standartu apguvi, kā arī profesionālās ievirzes izglītības 

programmu standartos noteikto mērķu sasniegšanu.  

      Pamatmērķu sasniegšanai skolas darbībā ietilpst sekojoši uzdevumi: 

1. nodrošināt iespēju iegūt kvalitatīvu profesionālo vidējo un profesionālās ievirzes 

izglītību mūzikas, mākslas un dizaina, un ar to saistītās nozarēs; 

2. sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai augstākas pakāpes izglītības iestādēs; 

3. sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus; 

4. izkopt izglītojamo prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt pašizglītībai 

un karjeras izvēlei; 

5. izvēlēties izglītības procesam atbilstošas mūsdienīgas darba metodes un formas; 

6. pilnveidot izglītības programmu mācību saturu un tehnisko aprīkojumu; 

7. sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi; 

8. sadarboties ar darba devējiem, nozares speciālistiem un organizācijām.  

  Izvērtējot PIKC LMMDV stiprās un vājās puses (skatīt, pielikumu Nr.2 PIKC 

LMMDV SVID analīzi), tika izstrādāts PIKC LMMDV rīcības plāns 2015. – 2020. gadam. 

Kā attīstības iespēju galvenie resursi ir: mākslas un mūzikas sinerģijas iespējas, profesionāli 

pedagogi, izglītības kvalitāte, aktīva un efektīva sadarbība ar pašvaldību un tās iestādēm, 

profesionālajām nozares organizācijām un darba devējiem, skolas tradīcijas un reģionālais 

pieprasījums (Lielais dzintars, Liepājas teātris, Liepājas simfoniskais orķestris, NBS 

bigbends, Liepājas Muzejs u.c.), nozares profesionāļu līdzdalība, aktīva mākslinieciskā un 

koncertdarbība, starptautiskā sadarbība. Plānojot savu attīstību un mācību programmu 

aktualizāciju nākotnē, kas pamatots ar esošo programmu un augstāko izglītības iestāžu 

piedāvājumu PIKC LMMDV plāno aktualizēt esošās mācību programmas, kā arī izveidot 

jaunu starpdisciplināru izglītības programmu Skaņu tehnoloģijas un mākslas un dizaina 

izglītības programmas, Tīmekļa vietnes komunikācijas dizains un Video operators. 

Vienlaikus plānojot un mērķtiecīgi attīstot PIKC LMMDV cilvēkresursus, t.sk. motivējot 

nozaru profesionāļu piesaisti. PIKC LMMDV ir izstrādājusi izvērstu PIKC LMMDV 

cilvēkresursu attīstības plānu, iesaistoties kā sadarbības partneris darbības programmas 

Izaugsme un nodarbinātība 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa Nodrošināt profesionālās 

izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences 

pilnveidi projektā. Skolas attīstība ir balstīta uz sadarbības ar nozares augstskolām 

attīstīšanu un vienotu stratēģisku attīstības virzienu definēšanu, lai nodrošinātu izglītības 
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kvalitātes pēctecību visos izglītības līmeņos. Sadarbībā ar nozares augstskolām tiek plānota 

nozares profesionāļu koncentrēšana reģionā: sadarbībā ar JVLMA un LMA organizēt 

studentu pedagoģisko prakšu norisi PIKC LMMDV. Sekojoši sadarbībā ar pašvaldību 

motivēt jaunos pedagogus, māksliniekus un mūziķus pēc prakšu īstenošanas turpināt savu 

profesionālo darbību Liepājā, t.sk. strādājot par pedagogiem PIKC LMMDV. Savukārt lai 

veicinātu PIKC LMMDV audzēkņu vēlmi un spējas tupināt izglītību savā specialitātē 

augstskolās, PIKC LMMDV cieši sadarbojas ar JVLMA un LMA gan izvirzīto prasību 

vienotas izpratnes nodrošināšanai, gan audzēkņu atbilstošā sagatavošanā, t.sk. analizē 

iespējas iestājpārbaudījumu sagatavošanas kursu organizēšanā visam Kurzemes reģionam.  

Bez sadarbības stiprināšanas, izglītības programmu modernizēšanas un izglītojamo 

piesaistes politikas īstenošanas, PICK LMMDV kā mūsdienīgai un modernai nacionālas 

nozīmes izglītības iestādei nepieciešams nodrošināt atbilstošu infrastruktūru (normatīvo 

aktu prasībām un plānotajam audzēkņu skaitam atbilstošu mācību un administratīvo telpu 

platību, sporta infrastruktūru, dienesta viesnīcu, sakārtotu, droši un mācību programmu 

specifikai piemērotu vidi). Plānotā infrastruktūra, kā arī materiāltehniskais nodrošinājums 

un IKT atbilstoši katras izglītības programmas specifikai.  
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3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde 
 

Struktūrvienībā “Liepājas Dizaina un mākslas skola" 2014. gadā 2. aprīlī mākslas 

un dizaina jomā tika akreditēta Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola un deviņas 

profesionālās vidējās izglītības (33) programmas un profesionālās ievirzes izglītības 

programma 20V. Akreditācija tika piešķirta līdz 2020. gada 1. aprīlim šādām izglītības 

programmām: 

33214111 Apģērbu dizains (kvalifikācija- apģērbu dizaina speciālists); 

33581011 Arhitektūra (kvalifikācija- arhitektūras tehniķis); 

33214101 Ādas izstrādājumu dizains (kvalifikācija- materiālu dizaina speciālists); 

33214031 Interjera dizains (kvalifikācija- interjera dizaina speciālists); 

33214051 Koka izstrādājumu dizains (kvalifikācija- materiālu dizaina speciālists); 

33214071 Metāla izstrādājumu dizains (kvalifikācija-materiālu dizaina speciālists); 

33214121 Multimediju dizains (kvalifikācija- multimediju dizaina speciālists); 

33815001 Skaistumkopšanas pakalpojumi (kvalifikācija- vizuālā tēla stilists); 

33214061 Tekstilizstrādājumu dizains (kvalifikācija-materiālu dizaina speciālists). 

Profesionālās vidējās izglītības (35b) programmas - 2014. gada 23. aprīlī. 

Akreditācija tika piešķirta līdz 2020. gada 1. aprīlim šādām izglītības programmām: 

35b214111 Apģērbu dizains (kvalifikācija- apģērbu dizaina speciālists); 

35b581011 Arhitektūra (kvalifikācija- arhitektūras tehniķis); 

35b214031 Interjera dizains (kvalifikācija- interjera dizaina speciālists); 

35b211011 Mākslas (kvalifikācija- ilustrators), līdz 23.09.2016; 

35b214071 Metāla izstrādājumu dizains (kvalifikācija-materiālu dizaina speciālists); 

35b214121 Multimediju dizains (kvalifikācija- multimediju dizaina speciālists); 

35b815011 Skaistumkopšanas pakalpojumi (kvalifikācija- vizuālā tēla stilists); 

35b214061 Tekstilizstrādājumu dizains (kvalifikācija- materiālu dizaina speciālists); 

35b214 041 Reklāmas dizains (kvalifikācija- vizuālās reklāmas dizaina speciālists), 

līdz 23.09.2016  

2014. gada 22. decembrī mākslas un dizaina jomā tika akreditēta Liepājas Dizaina 

un mākslas vidusskola un tās profesionālās vidējās izglītības programmas (33 un 35b), kā 

arī profesionālās ievirzes izglītības programma 20V un 30V. Akreditācija tika piešķirta uz 

sešiem gadiem līdz 2020. gada 21. decembrim šādām izglītības programmām: 

33214081 Keramikas izstrādājumu dizains (kvalifikācija – materiālu dizaina 

speciālists)  

35b214081 Keramikas izstrādājumu dizains (kvalifikācija – materiālu dizaina 

speciālists) 

35b214101 Ādas izstrādājumu dizains (kvalifikācija- materiālu dizaina speciālists); 

35b214051 Koka izstrādājumu dizains (kvalifikācija- materiālu dizaina speciālists); 

20V21100 Vizuālās mākslas un dizaina pamati 

30V21100  Tēlotājmākslas pamati 

2014. gada akreditācijas komisijas ieteikumi ir ieviesti vai daļēji ieviesti, par ko ir 

informēts IKVD, skatīt 3.1. tabulu. 
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3.1. tabula 

2014. gada akreditācijas komisijas ieteikumi un to izpilde 

Kritērijs/joma un 

ieteikums  

Izpilde (izpildīts, daļēji izpildīts, neizpildīts) 

6.1. Vēlamas 

plašākas darba telpas 

tehnoloģisko procesu 

atdalīšanai. 

Nepieciešama 

atsevišķa telpa 

glazēšanai, ģipša 

darbnīcas 

paplašināšana un tās 

tehnisko resursu 

modernizēšana. 

Ieteicama neliela 

izmēra laboratorijas 

elektriskā krāsns 

keramikas provēm. 

(keramikas 

izstrādājumu dizaina 

izglītības 

programmā). 

Esošā skolas, tai skaitā Keramikas izstrādājumu izglītības programmas, 

infrastruktūra pagaidām ir nepietiekama, lai iekārtotu plašākas darba 

telpas tehnoloģisko procesu norisei. Visas mācību procesam 

nepieciešamās tehnoloģiskā procesa darbības šobrīd ir iespējamas. 

ERAF projektam aktivitātē - darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto 

profesionālās izglītības iestāžu skaitu" (MK noteikumi Nr. 249), kura 

ietvaros keramikas izglītības programmai tiek plānotas atbilstošas, 

kvalitatīvas mācību telpas ar mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi. 

Projekta realizācijas termiņš līdz 2019. gada beigām. 

2017. gadā keramikas izstrādājumu dizaina izglītības programmai tika 

papildināta materiāli tehniskā bāze ar Rohde firmas keramikas krāsniņa 

TE-MCC+; Slab Roller KITTEC  RM1 Plasta rullējamais galds; 

 

 

 

 

 

Ieteikums daļēji izpildīts 

6.2. Vēlama aktīvāka 

darbība 

profesionālajā 

izaugsmē - izstādes, 

simpoziji, 

meistarklases 

(keramikas 

izstrādājumu dizaina 

izglītības 

programmā- KeID). 

2017./2018. mācību gada sākumā, septembrī, Daugavpils Māla 

mākslas centra un Daugavpils Marka Rotko mākslas centra 

izsludinātajā starptautisko keramikas konkursā  "ATMIŅU LĀDE” 

tika pieteikti 3 KeID audzēkņu darbi, no kuriem  viens –K.Māliņas 

darbs "Atmiņu rēta" tika izstādīts II Latvijas starptautiskā keramikas 

biennālē Daugavpilī 

2016./2017.mācību gadā Liepājas MMDV notika vieslektores 

keramiķes S. Ābelītes meistarklase 

KeID audzēknu darbu izstādes Grobiņas mākslas un mūzikas skolā-

2017., 2018.gada marts 

2015./2016. mācību gadā, Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas 

katedras diplomanda J. Liemaņa bakalaura darba izstāde "Dabas 

studijas 4D" 

2015. g.  aprīlī un maijā skolas zālē bija apskatāma starptautiski atzīto 

keramiķu – I. Skujas un M. Breidenas personālizstāde "Aci pret aci". 

15. maijā pasākuma "Zelta griezums" konferencē mākslinieces 

uzstājās ar lekciju "SkujaBraden: pagātne, tagadne, nākotne". 

2015. g. aprīlī LDMV zālē keramiķa Ē. Vasiļevska un digitālo mediju 

mākslinieces I. Kaulas personālizstāde "Adam – sarkanā zeme 

 

      Izglītības programmas profesionālo mācību priekšmetu skolotājas 

Vinetas Trumpenieces profesionālā izaugsme:  

-  dalība Liepājas mākslinieku rudens kopizstādēs LMVM-2016., 

2017.gads 

-         dalība LMMDV audzēkņu un pasniedzēju darbu izstādē "Impulsi 

materiālos" Kuldīgā, L. Rezevskas muzeja Izstāžu zālē-2017.gada 
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maijs-jūnijs 

-        Raku dedzinājuma meistarklases vadīšana izglītības programmas 

reklāmas pasākumu ietvaros : Saldus, Liepāja- 2018.gada 

septembris,oktobris,novembris 

-         dalība KKC organizētajos porcelāna liešanas un veidošanas 

kursos Kuldīgā Sanitas Ābelītes vadībā-2018.gada februāris-martsdalība 

konferencē "Rucava iz senatnes. Rucavas podniecība" - Rucava, 

2015.gada aprīlis; 

-        dalība un radošas aktivitātes "Līvas ciema svētkos"'- iegūts 

balvojums "Līvas ciema meistarstiķis 2015."un "Līvas 

ciema meistarstiķis 2016." - Liepāja, 2015.gada maijs,2016.gada 

maijs;  

-        dalība Imanta Klīdzēja Naborigami dedzinājuma meistarklasē  - 

Salacgrīva, 2015.gada augusts; 

-         dalība keramikas simpozijā Lietuvā, Alītā- 2016.gada augusts 

-         Raku dedzinājuma meistarklases vadīšana karjeras dienu 

ietvaros - Liepāja, 2015.gada oktobris      

Ieteikums izpildīts 

 

7.2. Izglītības 

iestādes iekšējo 

normatīvo 

dokumentu izstrādē 

balstīties uz ārējo 

normatīvo aktu 

prasībām. Savā 

darbībā ievērot 

Latvijas valsts 

izglītības jomu 

reglamentējošos 

likumus un citus ar 

iestādes darbību 

saistītos noteikumus, 

sekot līdzi izmaiņām, 

ievērot tos un 

izpildīt. Skolas 

padomes darbībā 

ievērot Izglītības 

likuma 31. pantu 

2016. gadā, skolām apvienojoties, tika aktualizēti un pārstrādāti iekšējie 

normatīvie dokumenti atbilstoši ārējiem normatīviem aktiem.  

2015. gadā Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolā ir izstrādāti izglītības 

iestādes iekšējie normatīvie dokumenti, kas balstīti uz ārējo normatīvo 

aktu prasībām. Tiek ievēroti Latvijas valsts izglītības jomu 

reglamentējošie likumi un citi ar iestādes darbību saistīti noteikumi, skola 

seko līdzi izmaiņām, ievēro tās un izpilda. Reglamentējošie noteikumi 

pieejami skolas tīmekļa vietnē. 

Skolas padomes reglaments ir izstrādāts, ievērojot Izglītības likuma 31. 

pantu. Skolas padomi veido: izglītojamo vecāku (aizbildņu) pārstāvji, 

izglītojamie, izglītības iestādes pedagogi un citu darbinieku deleģēti 

pārstāvji: struktūrvienības vadītājs mākslas izglītības programmās, 

struktūrvienības vadītājs mūzikas izglītības programmās, projektu 

vadītājs, izglītības metodiķis izglītības programmās. 

Skolas padomes reglaments pieejams skolas tīmekļa vietnē: 

http://lmmdv.edu.lv/pictures/dokumenti/Skolas-padomes-reglaments.pdf 

  

 

                                                                                   Ieteikums izpildīts 

 

2016. gada 2. jūnijs mākslas un dizaina jomā akreditēja šādas profesionālās vidējās 

izglītības programmas līdz 2022. gada 1. jūnijam: 

33 214 04 1 Reklāmas dizains (kvalifikācija- vizuālās reklāmas dizaina speciālists); 

33 211 01 1 Mākslas (kvalifikācija- ilustrators). 

2018. gada maijā/jūnijā mākslas un dizaina jomā nepieciešama pirmreizējā 

akreditēšana profesionālās vidējās izglītības (33) programmai: 

33 214 13 1 Foto dizains (kvalifikācija - foto dizaina speciālists) 

 

http://lmmdv.edu.lv/pictures/dokumenti/Skolas-padomes-reglaments.pdf
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Mūzikas jomā 2017. gada 9. jūnijā tika akreditēta profesionālās vidējās izglītības 

programma Mūzikas projektu vadība (kods 33 345 23 1; kvalifikācija- mūzikas 

pasākumu organizators); akreditācijas termiņa beigas - 2023. gada 9. jūnijs. IKVD ir 

informēts par ieteikumu izpildīšanu vai daļēju ieviešanu, skatīt 3.2. tabulu. 

3.2. tabula 

2017. gada akreditācijas komisijas ieteikumi un to izpilde 

Kritērijs/joma un ieteikums  Izpilde (izpildīts, daļēji izpildīts, neizpildīts) 

1.Virzīties mūzikas 

menedžmenta dažādības 

lielākā izvērsumā. 

Izglītojamiem sniegt 

zināšanas, lai spētu orientēties 

ne tikai klasiskās un 

laikmetīgās mūzikas jomā, 

bet arī populārajā un it īpaši 

starpdisciplināru projektu 

jomā. 

Mūzikas projektu vadības programmas izglītojamajiem tiek 

sniegtas plašas un visaptverošas zināšanas gan akadēmiskās 

mūzikas jomā – mācību priekšmeta “Akadēmiskās mūzikas 

vēsture un stilistika” ietvaros, gan arī populārās mūzikas jomā. – 

mācību priekšmeta “Mūsdienu mūzikas žanri un virzieni” 

ietvaros. Turklāt, kopš skolu apvienošanas un PIKC “Liepājas 

Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” izveides ir 

paplašinājušās iespējas audzēkņiem sevi pierādīt arī 

starpdisciplināru projektu īstenošanas jomā. Audzēkņi mācību 

priekšmetu “Mūzikas projektu vadība” un “Pasākumu 

organizācijas metodika” ietvaros apgūst ne vien mūzikas 

projektu īstenošanas pamatprincipus, bet arī piedalās dažādu 

kultūras projektu īstenošanā. Notiek aktīvs darbs pie projekta 

“Liepāja skan!” īstenošanas, kas ietver arī video un skaņas rullīšu 

veidošanu. Nepieciešamās prasmes viņi apgūst arī mācību 

priekšmetā “Skaņu ieraksti” u.c. Nākotnē tiek plānota audzēkņu 

aktīva iesaiste visdažādākajos skolas un pašvaldības projektos. 

Ieteikums izpildīts 

1.Izstrādāt mācību priekšmetu 

programmas un tēmu 

sadalījumu visos 

profesionālajos mācību 

priekšmetos, nodrošinot gan 

starppriekšmetu saikni, gan 

izglītības programmas mērķu 

sasniegšanu, ievērojot 

profesijas standartā noteikto. 

Ir izstrādātas mācību priekšmetu programmas un tēmu 

sadalījums tiem mācību priekšmetiem, kuri tiek apgūti pašreizējā 

brīdī. Mācību priekšmetiem, kuru apguve plānota nākamajos 

mācību gados, programmas un tēmu sadalījums tiks izstrādāts 

līdz brīdim, kad sāksies to apguve. Tas tiek darīts tādēļ, ka 

līdzšinējā pieredze rāda, ka labāks rezultāts sasniedzams, ja 

attiecīgā mācību priekšmeta pedagogi paši izstrādā mācību 

priekšmetu programmas. Tiek aktīvi strādāts pie starppriekšmetu 

saiknes izveides – šis jautājums tiek regulāri apspriests 

metodiskās komisijas sanāksmēs.  

 

Ieteikums daļēji izpildīts 

2.3.Savlaicīgi plānot un 

veidot izglītības programmas 

“Mūzikas projektu vadība” 

profesionālās kvalifikācijas 

eksāmena saturu, vērtēšanas 

kārtību, utt. 

Šobrīd ir gatavs profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura 

projekts, tiek strādāts pie tā precizēšanas, kā arī pie vērtēšanas 

kārtības kritēriju izstrādes un precizēšanas. Darbs notiek 

metodisko sanāksmju ietvaros.  

 

Ieteikums daļēji izpildīts 

3.2.Nepieciešama izglītojamo 

sasniegumu mācību 

priekšmetā “Matemātika” 

pastiprināta pārraudzība, 

uzlabojot mācību 

sasniegumus gan ikdienas 

Tiek veikts pastiprināts atbalsts ne tikai mācību priekšmetā 

“Matemātika”, bet visos vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos, kuros tiek kārtoti valsts centralizētie eksāmeni. 

Tika iegādātas digitālās planšetes, izveidots pieslēgums 

skolotajiem un izglītojamajiem uzdevumiem.lv, apmācīti 

pedagogi, lai pilnveidotu apmācības kvalitāti. Konkrēti mācību 
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darbā, gan valsts 

pārbaudījumos. 

priekšmetā “Matemātika”, lai tiktu uzlaboti mācību sasniegumi, 

ir veikta pedagogu maiņa. Valsts centralizētajos eksāmenos, 

salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, mācību sasniegumi 

“Matemātikā” ir uzlabojušies: 2015./2016.mācību gadā vidējais 

vērtējums bija 16%, 2016./2017.mācību gadā – 24%. 

Ieteikums izpildīts 

6.2.Atsevišķu pedagogu 

nepietiekamības situācijās 

vēlams vērsties augstākās 

izglītības iestādēs, piemēram, 

Latvijas Kultūras akadēmijā, 

kultūras menedžmenta 

maģistrantūrā, tādējādi 

piesaistot kvalificētus 

pedagogus Nodrošināt 

izglītības pēctecīgumu - 

profesionālās vidējās 

izglītības līmenī ievērot 

prasības, lai iestātos 

augstākās izglītības iestādē, 

kā arī ieinteresēt tālākai 

mācību turpināšanai. 

Izglītības pēctecīgums ir nodrošināts – pārskatot programmā 

ietverto mācību priekšmetu saturu, tas pielāgots dažādu 

attiecīgās jomas augstākās izglītības iestāžu piedāvāto studiju 

programmu iestājeksāmenu prasību veiksmīgai izpildei. 

Jautājums par pedagogu nepietiekamību šobrīd tiek risināts, 

izmantojot pieejamos resursus, turpmāk tiek plānots aktīvāk 

pievērsties pedagogu piesaistei, vēršoties augstākās izglītības 

iestādēs.  

 

 

 

Ieteikums daļēji izpildīts 

6.2. Piesaistīt trūkstošos 

mūzikas pārvaldības 

speciālistus (arī vieslekciju 

veidā), lai izglītojamiem būtu 

labs balanss starp teorētiskām 

mācībām un praktiķu 

reālajiem ieteikumiem. 

Ņemot vērā akreditācijas komisijas ieteikumus, 2017. gadā īpaši 

pastiprināta uzmanība tika pievērsta dažādu mūzikas pārvaldības 

speciālistu piesaistei. Tika organizētas dažādas vieslekcijas un 

meistarklases, kuru ietvaros audzēkņiem bija iespēja uzklausīt 

praktiķu pieredzi un ieteikumus. PIKC LMMDV viesojās Elita 

Mīlgrāve, stāstot par mūzikas ierakstu industriju, Aivars 

Hermanis – par mūzikas projektu vadību, kā arī citi vadoši un 

pieredzes bagāti mūziķi un mākslinieki, kuri dalījās savā 

pieredzē projektu īstenošanā – tai skaitā arī Uldis Marhilēvičs, 

Zigmārs Liepiņš u.c. Arī turpmāk tiek plānots īpašu uzmanību 

pievērst šim jautājumam, sniedzot audzēkņiem iespēju uzklausīt 

dažādus pieredzes stāstus.  

 

Ieteikums izpildīts 

 

2017./2018.mācību gadā EMLMV atkārtota akreditācija ir jāveic sekojošām izglītības 

programmām: 

Pūšaminstrumentu spēle (kods 33 212 03 1; kvalifikācija – mūziķis flautists, ansambļa 

vadītājs); 

Mūzika (kods 33 212 09 1; kvalifikācija – mūziķis ģitārists, ansambļa vadītājs); 

Mūzika (kods 35b 212 09 1; kvalifikācija – dziedātājs, ansambļa vadītājs). 
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4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma 

līmeni atbilstošajos kritērijos  

        4.1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programma 

 
Skolā tiek īstenotas profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības 

programmas, izglītības programmas ir izveidotas atbilstoši profesiju standartiem, balstoties 

profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas nozaru ekspertu ieteikumiem, 

kvalifikācijas prakšu vadītāju, darba devēju, augstākās izglītības iestāžu iestājeksāmenu 

prasībām un mūzikas, mākslas un dizaina attīstības aktuālajām tendencēm.  

2016. gadā pirms apvienošanas tika salāgoti un veikti grozījumi profesionālās 

izglītības programmu mācību plānos, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 8. marta 

noteikumiem Nr.144 „Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 

211 „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības 

standartu”, kuri tika saskaņoti ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Mācības notiek 

latviešu valodā, pēc nepieciešamības tiek izmantotas arī citas saziņas valodas.  

2016. gadā kopā ar speciālistiem tika izstrādāta jauna izglītības programma Foto 

dizains, atbilstoši profesijas standartiem un darba tirgus pieprasījumam. Foto dizaina 

programmā audzēkņu skaits ir stabils un programma ir pieprasīta. Skolas audzēkņi 

fotografē un filmē netikai skolas pasākumus, bet arī Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes 

organizētos pasākumos. 

Mācību saturs tiek pilnveidots, aktualizējot mācību programmas, lai mācību darbā 

nodrošinātu pēctecību, pāreju no ievirzes izglītības uz profesionālo vidējo izglītību, kā arī 

sagatavotu izglītojamos studijām augstskolās, salāgojot teoriju un praksi. 

Izglītības programmas ir izveidotas ar mērķi, lai absolventi varētu iestāties augstākas 

izglītības iestādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs un lai veiksmīgi iekļautos darba vidē. Veicot 

absolventu aptauju 2017. gada augustā/septembrī varam secināt, ka mākslas jomā apmēram 

50 procentu absolventu studē augstskolās, ap 20 procentu strādā savā profesijā, bet 15 

procenti strādā citā profesiju jomā. Mūzikas jomā 70 procenti studē augstskolās un 23 

procenti strādā. Skola lepojās ar saviem absolventiem, kuri studē gan vietējās, gan 

starptautiskās augstskolās, un, kas ir, veiksmīgi uzsākuši uzņēmējdarbību (sīkāka 

informācija sadaļā: Atbalsts karjeras izglītībā). 

2016./2017. mācību gada laikā tika nodibināta sadarbība ar Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras izveidoto Liepājas biznesa inkubatoru un sniegtu iespēju iegūt atbalstu 

savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, absolvējot LMMDV. Visiem kvalifikācijas darbu 

autoriem tika dota iespēja uzsākt dalību Liepājas biznesa inkubatorā pirmsinkubācijas 

posmā, lai sekmīgi uzsāktu savu uzņēmējdarbību. 

 Izstrādājot un realizējot izglītības programmas, skola sadarbojās ar profesionālām 

organizācijām, augstskolām, darba devējiem un pašvaldības organizācijām: Izglītības 

ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo kultūras centru, Liepājas Domi, 

Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldi un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi, Liepājas 

Universitāti, Latvijas mākslas un mūzikas augstskolām. Skolai ir veiksmīga sadarbība 

radošo industriju uzņēmumiem, kuros tiek nodrošinātas izglītojamo prakses vietas, skatīt 

Pielikumā Nr.3 Uzņēmumu/komersantu saraksts, kas nodrošina Liepājas Dizaina un 

mākslas vidusskolas izglītojamos ar darba tirgus prasībām atbilstošām prakses vietām. 

Struktūrvienības “Emiļa Melngaiļa Mūzikas skola” izglītojamiem jau vairākus gadus tiek 

nodrošinātas prakses vietas Liepājas simfoniskajā orķestrī (Skatīt pielikumu Nr.4).  

 Skola realizē plašu mūzikas, mākslas un dizaina jomā izglītības programmu 

piedāvājumu no profesionālas ievirzes izglītības līdz profesionālai vidējai izglītībai. 
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Struktūrvienība “Liepājas Dizaina un mākslas skola" profesionālās vidējās izglītības programmas (īstenošanas ilgums - 4 gadi) 
 Izglītības programmas 

nosaukums 

Piešķiramā kvalifikācija Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2015. gada 

1. janvārī 

Izglītojamo 

skaits 

2016. gada 

1. janvārī 

Izglītojamo 

skaits 

2017. gada 

1. janvārī 

Izglītojamo 

skaits 

2018. gada 

1. janvārī 

Nr. Datums 

1. Apģērbu dizains Apģērbu dizaina 

speciālists 

33 214 11 1 P-16078 16.10.2017. 02.04.2014.-

01.04.2020. 

25 24 21 17 

2. Arhitektūra  Arhitektūras tehniķis 33 581 01 1 P-16081 16.10.2017. 02.04.2014.-

01.04.2020. 

19 20 17 18 

3. Ādas izstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

33 214 10 1 P-16077 16.10.2017. 02.04.2014.-

01.04.2020. 

3 5 9 11 

4. Interjera dizains  Interjera dizaina 

speciālists 

33 214 03 1 P-16071 16.10.2017. 02.04.2014.-

01.04.2020. 

21 19 16 15 

5. Keramikas 

izstrādājumu dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

33 214 08 1 P-16076 16.10.2017. 22.12.2014.-

21.12.2020. 

4 3 2 2 

6. Koka izstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

33 214 05 1 P-16073 16.10.2017. 02.04.2014.-

01.04.2020. 

6 5 8 7 

7. Mākslas  Ilustrators 33 211 01 1 P-16070 16.10.2017. 19.08.2016.- 

01.06.2022. 

1 6 7 10 

8. Metāla izstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

33 214 07 1 P-16075 16.10.2017. 02.04.2014.-

01.04.2020. 

11 12 12 12 

9. Multimediju dizains Multimediju dizaina 

speciālists 

33 214 12 1 P-16079 16.10.2017. 02.04.2014.-

01.04.2020. 

24 27 28 25 

10. Reklāmas dizains  Vizuālās reklāmas 

dizaina speciālists 

33 214 04 1 P-16072 16.10.2017. 02.06.2016.- 

01.06.2022. 

19 22 20 22 

11. Skaistumkopšanas 

pakalpojumi  

Vizuālā tēla stilists 33 815 00 1 P-16082 16.10.2017. 02.04.2014.-

01.04.2020. 

4 4 14 13 

12. Tekstilizstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

33 214 06 1 P-16074 16.10.2017. 02.04.2014.-

01.04.2020. 

15 17 7 7 

13. Foto dizains  Foto dizaina 

speciālists 

33 214 13 1 P-16080 16.10.2017.

  

 - - 5 12 

Kopā: 152 164 166 171 
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Struktūrvienība “Liepājas Dizaina un mākslas skola" profesionālās vidējās izglītības programmas (īstenošanas ilgums - 2 gadi) 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Piešķiramā kvalifikācija Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2015. gada 

1. janvārī 

Izglītojamo 

skaits 

2016. gada 

1. janvārī 

Izglītojamo 

skaits 

2017. gada 

1. janvārī 

Izglītojamo 

skaits 

2018. gada 

1. janvārī 

Nr. Datums 

Apģērbu dizains Apģērbu dizaina 

speciālists 

35b 214 11 1 P-16091 16.10.2017. 23.04.2014.-

01.04.2020. 

3 3 4 5 

Arhitektūra  Arhitektūras tehniķis 35b 581 01 1 P-16093 16.10.2017. 23.04.2014.-

01.04.2020. 

0 0 1 - 

Ādas izstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

35b 214 10 1 P-16090 16.10.2017. 22.12.2014.-

01.04.2020. 

1 2 1 2 

Interjera dizains  Interjera dizaina 

speciālists 

35b 214 03 1 P-16084 16.10.2017. 23.04.2014.-

01.04.2020. 

3 1 - 3 

Keramikas 

izstrādājumu dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

35b 214 08 1 P-16089 16.10.2017. 22.12.2014.-

21.09.2020. 

2 1 1 1 

Koka izstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

35b 214 05 1 P-16086 16.10.2017. 22.12.2014.-

02.04.2020. 

1 2 1 - 

Mākslas  Ilustrators 35b 211 01 1 P-16083 16.10.2017. 19.08.2016.-

01.06.2022. 

7 5 - - 

Metāla izstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

35b 214 07 1 P-16088 16.10.2017. 23.04.2014.-

01.04.2020. 

1 2 - - 

Multimediju dizains 

 

Multimediju dizaina 

speciālists 

35b 214 12 1 P-16092 16.10.2017. 23.04.2014.-

01.04.2020. 

2 1 3 3 

Reklāmas dizains  Vizuālās reklāmas 

dizaina speciālists 

35b 214 04 1 P-16085 16.10.2017. 19.08.2016.-

01.06.2022. 

1 1 2 1 

Skaistumkopšanas 

pakalpojumi  

Vizuālā tēla stilists 35b 815 00 1 P-16094 16.10.2017. 23.04.2014.-

01.04.2020. 

3 3 - - 

Tekstilizstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

35b 214 06 1 P-16087 16.10.2017. 23.04.2014.-

01.04.2020. 

1 0 3 5 

Kopā: 25 21 16 20 
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Struktūrvienība „Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skola” profesionālās vidējās izglītības programmas (īstenošanas ilgums - 4 gadi) 

 
Izglītības programmas 

nosaukums 

Piešķiramā 

kvalifikācija 

Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojam

o skaits 

2015. gada 

1. janvārī 

Izglītojam

o skaits 

2016. gada 

1. janvārī 

Izglītojamo 

skaits 

2017. gada 

1. janvārī 

Izglītoja

mo skaits 

2018. 

gada 1. 

janvārī 

Nr. Datums 

Taustiņinstrumentu spēle Mūziķis pianists, 

koncertmeistars 

33 212 01 1 P-16110 17.10.2017. 16.05.2022. 2 2 3 3 

Taustiņinstrumentu spēle Mūziķis 

akordeonists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 01 1 P-16111 17.10.2017. 16.05.2022. 0 1 1 0 

Stīgu instrumentu spēle Mūziķis vijolnieks 33 212 02 1 P-16112 17.10.2017. 16.05.2022. 2 1 1 2 

Stīgu instrumentu spēle – 

čella spēle 

Mūziķis čellists 33 212 02 1 P-16114 17.10.2017. 16.05.2022. 1 1 1 2 

Stīgu instrumentu spēle – 

alta spēle 

Mūziķis altists 33 212 02 1 P-16113 17.10.2017. 16.05.2022. 1 1 1 1 

Stīgu instrumentu spēle – 

kontrabasa spēle 

Mūziķis 

kontrabasists 

33 212 02 1 P-16115 17.10.2017. 16.05.2022. 2 1 0 0 

Stīgu instrumentu spēle – 

ģitāras spēle 

Mūziķis ģitārists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 02 1 P-16116 17.10.2017. 16.05.2022. 3 4 4 3 

Pūšaminstrumentu spēle – 

flautas spēle 

Mūziķis flautists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 03 1 P-16117 17.10.2017.  1 0 1 2 

Pūšaminstrumentu spēle – 

klarnetes spēle 

Mūziķis klarnetists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 03 1 P-16118 17.10.2017. 16.05.2022. 1 1 1 4 

Pūšaminstrumentu spēle – 

saksofona spēle 

Mūziķis saksofonists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 03 1 P-16121 17.10.2017. 16.05.2022. 3 3 5 2 

Pūšaminstrumentu spēle – 

trompetes spēle 

Mūziķis trompetists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 03 1 P- 16122 17.10.2017. 16.05.2022. 4 2 3 5 

Pūšaminstrumentu spēle – 

obojas spēle 

Mūziķis obojists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 03 1 P-16119 17.10.2017. 16.05.2022. 1 1 1 1 

Pūšaminstrumentu spēle – 

fagota spēle 

Mūziķis fagotists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 03 1 P-16120 17.10.2017.  1 0 0 0 

Pūšaminstrumentu spēle – 

trombona spēle 

Mūziķis trombonists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 03 1 P-16123 17.10.2017. 16.05.2022. 1 2 2 3 
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Sitaminstrumentu spēle Mūziķis 

sitaminstrumentālists

ansambļa vadītājs 

33 212 04 1 P-16126 17.10.2017. 16.05.2022. 3 3 3 1 

Diriģēšana Kormeistars, kora 

dziedātājs 

33 212 05 1 P-16127 17.10.2017. 16.05.2022. 5 3 4 5 

Vokālā mūzika Dziedātājs 33 212 06 1 P-16128 17.10.2017. 16.05.2022. 5 4 9 6 

Mūzikas vēsture un teorija Mūziķis, mūzikas 

teorijas speciālists 

33 212 07 1 P-16129 17.10.2017. 16.05.2022. 3 2 2 3 

Mūzika - dziedāšana Dziedātājs, ansambļa 

vadītājs 

33 212 09 1 P-16140 17.10.2017. 16.05.2022. 2 5 3 6 

Mūzika  Mūziķis pianists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 09 1 P-16131 17.10.2017. 16.05.2022. 1 2 3 2 

Mūzika – 

sitaminstrumentu spēle 

Mūziķis 

sitaminstrumentālists

, ansambļa vadītājs 

33 212 09 1 P-16139 17.10.2017. 16.05.2022. 0 2 2 6 

Mūzika – saksofona spēle Mūziķis saksofonists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 09 1 P-16136 17.10.2017. 16.05.2022.   2 2 

Mūzika – ģitāras spēle Mūziķis ģitārists, 

ansambļa vadītājs 

33 212 09 1 P-16132 17.10.2017.  0 0 1 1 

Mūzika – kontrabasa spēle Mūziķis 

kontrabasists, 

basģitārists ansambļa 

vadītājs 

33 212 09 1 P-16133 17.10.2017.     1 

Mūzikas projektu vadība Mūzikas pasākumu 

organizētājs 

33345231 P-16130 17.10.2017. 16.05.2022. - 6 6 7 

      41 46 56 68 
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Struktūrvienība „Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skola” profesionālās vidējās izglītības programmas (īstenošanas ilgums - 3 gadi) 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Piešķiramā kvalifikācija Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo 

skaits 

2015. gada 

1. janvārī 

Izglītojamo 

skaits 

2016. gada 

1. janvārī 

Izglītojamo 

skaits 

2017. gada 

1. janvārī 

Izglītojamo 

skaits 

2018. gada 

1. janvārī 

Nr. Datums 

Vokālā mūzika Dziedātājs 35b 212 06 1 P-16155 18.10.2017. 02.05.2019. 3 1 1 0 

Pūšaminstrumentu spēle 

– saksofona spēle 

Mūziķis saksofonists, 

ansambļa vadītājs 

35b 212 03 1 P-16153 18.10.2017. 02.05.2019. 1 1 1 1 

Pūšaminstrumentu spēle 

– obojas spēle 

Mūziķis obojists, 

ansambļa vadītājs 

35b 212 03 1 P-16152 18.10.2017. 02.05.2019. 0 0 1 1 

Diriģēšana Kormeistars, kora 

dziedātājs 

35b 212 05 1 P-16154 18.10.2017.  1 0 0 0 

Mūzikas vēsture un 

teorija 

Mūziķis, mūzikas 

teorijas speciālists 

35b 212 07 1 P-16156 18.10.2017. 02.05.2019. 1 1 1 1 

Mūzika - klavierspēle Mūziķis pianists, 

ansambļa vadītājs 

35b 212 09 1 P-16141 18.10.2017. 02.05.2019. 1 1 1 0 

Mūzika – kontrabasa 

spēle 

Mūziķis kontrabasists, 

basģitārists, ansambļa 

vadītājs 

35b 212 09 1 P-16143 18.10.2017. 02.05.2019. 1 1 1 0 

Mūzika – ģitāras spēle Mūziķis ģitārists, 

ansambļa vadītājs 

35b 212 09 1 P-16142 18.10.2017. 02.05.2019. 1 1 1 3 

Mūzika - dziedāšana Dziedātājs, ansambļa 

vadītājs 

35b 212 09 1 P-16150 18.10.2017.  0 0 1 3 

Kopā: 9 6 8 9 
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Struktūrvienība “Liepājas Dizaina un mākslas skola" mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmas  

un  

struktūrvienība „Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skola” mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmas  
Izglītības programmas nosaukums Kods Licence Akreditācijas 

termiņš 

Izglītojamo skaits 

2015./2016. m.g. 

Izglītojamo skaits 

2016./2017. m.g. 

Izglītojamo skaits 

2017./2018. m.g. Nr. Datums 

   

Vizuālās mākslas un dizaina 

pamati: 

- Materiālu dizaina pamati 

- Multimediju mākslas 

pamati 

- Modes dizaina pamati 

- Tēlotājmākslas pamati 

20V211001 P-16068 16.10.2017. 15.09.2016.-

21.12.2020. 

210 200 192 

Tēlotājmākslas pamati 30V 211 00 P-16069 16.10.2017. 15.09.2016.-

21.12.2020. 

Klavierspēle 

Akordeona spēle 

Vijoļspēle 

Čella spēle 

Ģitāras spēle 

Flautas spēle 

Klarnetes spēle 

Saksofona spēle 

Obojas Spēle 

Fagota spēle 

Mežraga spēle 

Trompetes spēle 

Trombona spēle 

Sitaminstrumentu spēle 

Kora klase 

20V212011 

20V212011 

20V212021 

20V212021 

20V212021 

20V212031 

20V212031 

20V212031 

20V212031 

20V212031 

20V212031 

20V212031 

20V212031 

20V212031 

20V212031 

 

20V212041 

20V212061 

P-16095 

P-16096 

P-16097 

P-16098 

P-16099 

P-16100 

P-16101 

P-16102 

P-16103 

P-16104 

P-16105 

P-16106 

P-16107 

P-16108 

P-16109 

 

 

 

16.10.2017. 

 

 

 

16.05.2022. 

369 332 343 



21 

 

 

Mākslas un dizaina jomās skola organizē tikšanos ar darba devējiem arhitektūras, 

interjera, koka, metāla, apģērba dizaina jomā, kur diskusijās tika uzklausīti, un pēc tam 

ieteikumi tika ieviesti, aktualizējot izglītības programmas, mācību programmas, apmācības 

metodes. Reklāmas dizains šogad devās mācību braucienā par iespējamām darba un prakses 

vietām: SIA “Advertex”, A/S “Antalis”, “Olsen &Partnes”, SIA “Esplenāde”, tipogrāfija 

“Zemgus”, audioierakstu studuja, izdevniecība “Dienas žurnāli”. 

Mūzikas jomas profesionālās vidējās izglītības programmu pieprasījumu darba tirgū 

nosaka daudzpusīgā pilsētas kultūras dzīve. Izglītojamie jau mācību laikā prakses ietvaros 

var iepazīties ar iespējamajām darba vietām, tādējādi izprotot un izmēģinot savas prasmes 

turpmākajā darba tirgū. Akadēmiskās mūzikas instrumentālo izglītības programmu (stīgu 

un pūšaminstrumentu) audzēkņiem par nozīmīgāko un pieprasītāko vietu darba tirgū 

pamatoti var uzskatīt Liepājas Simfonisko orķestri, kurā sastāvā muzicē liela daļa bijušo 

skolas absolventu. Nozīmīga prakses ieguves joma ir izglītojamo iesaistīšanās radošos 

projektos ar LMMDV Melngaiļskolas bigbendu un regulārajos džeza brīvas improvizācijas 

vakaros (Jam session) Lielajā dzintarā. 

 Profesionālajos mācību priekšmetos mācību priekšmetu standarti nav izstrādāti, 

tāpēc skolas pedagogi ieguldījuši zināšanas un prasmes mācību priekšmetu satura izveidē, 

balstoties uz profesiju standartu prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas 

nozaru ekspertu ieteikumiem, darba devēju, augstākās izglītības iestāžu iestājeksāmenu 

prasībām un mūzikas, mākslas un dizaina attīstības aktuālajām tendencēm. Daudzi skolotāji 

ir attiecīgās jomas speciālisti. Savukārt vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogi, 

izstrādājot mācību priekšmetu programmas, vadās pēc mācību priekšmetu standartiem un 

paraugprogrammām. Programmas apstiprina skolas direktors.  

Katra mācību gada sākumā pedagogi izstrādā tematiskos plānus kārtējam mācību 

gadam, mācību līdzekļu izmantojumu, metodiskos paņēmienus, vērtēšanas formas analizē 

metodiskajās sanāksmēs. Pedagogi veic mācību satura korekcijas, balstoties uz izglītojamo 

grupas mācību sasniegumiem un iepriekšējā perioda izvērtējumu. Skolas administrācija 

piedalās mācību procesa izvērtēšanā, veicina un organizē mācību satura un metožu 

aktualizāciju, pieaicinot dažādus vieslektorus un nozares profesionāļus. Metodisko 

komisiju un skolotāju pedagoģiskās padomes sēdēs tiek analizēti mācību satura jautājumi, 

problēmas, izvirzot to risināšanas veidus. Skolas padomes sēdēs un skolas konventā tiek 

diskutēts par skolas perspektīvām, iespējām, un tiek izvirzīti jauni priekšlikumi nākotnei.  

Katru mācību semestri uzsākot, tiek izstrādāts pārskatāms Stundu saraksts, kas 

veidots saskaņā ar apstiprināto mācību plānu un slodzi, tas atbilst licencētajām izglītības 

programmām, normatīvo aktu prasībām noteiktajām prasībām. Par izmaiņām stundu 

sarakstā informācija pieejama skolā un e-vidē, kā arī tiešsaistē e-klases žurnālā. 

Mācību process noris, izmantojot skolas aprīkojumu, instrumentus un 

datortehnoloģijas, izglītojamiem ir pieejami arī: fotoaparāti, kameras, grafiskās planšetes 

u.c. aparatūra, ja tas nepieciešams kāda uzdevuma izpildei, skolas bibliotēkas resurss un 

materialitehniskā bāze atbilstoši katrai izglītības programmai un vecumam. 

Skolotāji, organizējot mācību procesu, balstās uz izglītojamo dažādajiem zināšanu un 

spēju līmeņiem un diferencē mācību uzdevumus, pievēršot uzmanību audzināšanas 

jautājumiem – darba un saskarsmes kultūrai. Pedagogi veiksmīgi plāno mācību satura 

apguves secību un tam paredzēto laiku.  

Turpināt aktualizēt izglītības un mācību programmu saturu, atbilstoši laikmetam un 

mūsdienu tirgus prasībām. Izveidot inovatīvas starpnozaru izglītības programmas kultūras, 

dizaina un radošajās industrijās, kā arī tradicionālajā mūzikā un mākslā. 

Vērtējums: ļoti labi 
 

http://www.facebook.com/
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4.2. Mācīšana un mācīšanās 

 

        4.2.1. Mācīšanas kvalitāte 

        

 Izglītības iestāde nodrošina kvalitatīvu mācību satura apguvi visās īstenotajās 

izglītības programmās. Skola kopš 2007./2008. mācību gada izmanto skolvadības sistēmu 

E-žurnālu. E-klases žurnāli tiek aizpildīti atbilstoši skolas izstrādātiem iekšējiem 

noteikumiem par Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un Kavējumu 

reģistrēšanas kārtība un metodiskie norādījumi e-žurnāla aizpildīšanai. Žurnāla iespējas 

nodrošina mācību satura atspoguļojumu, vērtējumu un stundu kavējumu uzskaiti. Pēc 

nepieciešamības pedagogi sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un stipendiju piešķiršanas 

komisiju reizi mēnesī, analizējot mācību sasniegumus, kavējumu iemeslus un veicot 

atbalsta pasākumus izglītojamo nokavētā, neapgūtā atgūšanai. E-klases administratore 

regulāri uzrauga žurnāla aizpildīšanas disciplīnu. 

Audzināšanas darbs ir cieši saistīts ar izglītojošo darbu, katrā stundā un dažādajos 

skolas pasākumos, kas atspoguļojas LMMDV audzināšanas un darba plānā. Skolas 

audzināšanas darba kārtība nosaka, ka katra skolotāja un audzinātāja mērķis ir veicināt 

izglītojamo vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei 

un konkurējošai darba videi, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un 

lojalitāti izglītības iestādei un Latvijas valstij. Audzināšanas darbs mūzikas jomā ir sadalīts 

pa kursiem, savukārt mākslas jomā audzināšanas darbs ir pa izglītības programmām, 

ievērojot to specifiku.  

Skolotāji, sadarbojoties mācību uzdevuma ietvaros, spēj nodrošināt daudzpusīgu 

pieeju un izglītojamā prasmju un zināšanu attīstību. Par aktuālo nozarē visi pedagogi 

informē izglītojamos, mudina apmeklēt koncertus, izstādes un pasākumus, skolā tiek 

rīkotas meistarklases un lekcijas, koncerti, izstādes un tikšanās ar nozares speciālistiem. 

Skola rīko mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, izstāžu apmeklējumus Rīgā un citas 

aktivitātes.  

Foto dizaina izglītības programmas izglītojamie kopā ar skolotajiem ir apmeklējuši 

izstādes:  

- Aigara Hibrena personālizstāde “Personības”, Liepājas muzejā, 2017;  

- Gustava Sagorksi personālizstāde “Sonia”, Liepājas muzejā, 2017;  

- Valta Kleina personālizstāde “11”, Liepājas muzejā, 2018;  

- Dubultizstāde: Ieva Epnere “Dzīvo atmiņu jūra”, Kristaps Epners “Vingrinājumi” 

Lielais dzintars, 2017;  

- Huberta Stankeviča 90 g. dzimšanas dienai veltīta viņa darbu izstāde “Mi”, Liepājas 

muzeja “Liepāja okupāciju režīmos”, 2018 

Mācību braucienā uz Rīgas izstādem notika arī tikšanās ar autoriem vai kuratoriem:  

- Laikmetīgās mākslas izstāde, Purvīša balva, Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, 

2017;  

Fotoizstādes: 

- Kārlis Bergs “RE, KO DIEVS SADARĪJIS”, personālizstāde, Latvijas Fotogrāfijas 

muzejs, 2018;  

- Rafals Milahs “Džentelmeņu pirmais maršs”, personālizstāde, ISSP galerija, 2018, 

ar tikšanos un stāstījums par galeriju un autora ieceri;  

- Toms Harjo “PATIESĪBĀ”, personālizstāde, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, 

2018, ar autora stāstījumu par izstādi;  
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- Laikmetīgās mākslas izstādes, Fēliks Kalmensons “NO ĶERMEŅA, KO 

IZTĒRĒJU”, personālizstāde, Kim? Laikmetīgās mākslas centrs, 2018;  

- Indrese Šerpītīte un Lina Lapelīte “ZEMDZIESMA”, duo izstāde, Kim? 

Laikmetīgās mākslas centrs, 2018.  

Izglītojamajiem bija iespēja piedalīties pie A. Rēdmanes meistarklasē par modes 

fotogrāfiju, 2017. Foto nodaļas dalība ārpus stundu aktivitātes:  

- LMMDV Atvērto durvju diena, inscenēta cietuma uzņemšana ar fotografēšanu un 

pasu izgatavošanu, 2017;  

- LMMDV Frankofonijas pasākuma foto stūrītis, organizēšana un vadīšana, 2017;  

- Priekules Bērnu mākslas skolas darba procesa foto fiksāža skolas bukleta izveidei, 

2018. 

Skolotāju darba rezultāts (kvalitāte) un pielietojamās metodes atspoguļojas skatēs, 

ieskaitēs un starpskatēs, skolotāji neformālās sanāksmēs dalās pedagoģiskajā pieredzē. 

Skolotāji veic sava darba pašnovērtēšanu, metodiskajās sanāksmēs analizē mācību 

uzdevumus un darba rezultātus, vienojoties par nepieciešamajiem uzlabojumiem (skatīt 

attēlu, Metodisko apvienību struktūru). Mācību gada beigās pedagogi veic savas 

profesionālās un pedagoģiskās darbības pašnovērtējumu. 

Izglītības metodiķi, struktūrvienību vadītāju vietnieki un metodisko komisiju vadītāji 

hospitē mācību stundas un sniedz nepieciešamo atbalstu skolotājiem un izglītojamajiem un 

viņu vecākiem, īpaši jaunajiem pedagogiem, kuriem ir neliela pedagoģiskā pieredze.  

Ikviens skolotājs izmanto skolā pieejamos mācību līdzekļus, bibliotēkas krājumus, 

jauniegādātās iekārtas un IT tehnoloģijas. Skolotāji veido un uzkrāj metodiskos materiālus, 

izdales materiālus, digitālos mācību līdzekļus, lai dažādotu mācīšanas paņēmienus. 

Izglītības iestādes vadība, administratīvie darbinieki un pedagogi kvalitatīva mācību 

procesa realizēšanai pielieto sekojošas formas, līdzekļus un metodes: 

 daudzveidīgas, inovatīvas un efektīvas mācību metodes; 

 skaidri formulēti, loģiski plānoti un sasniedzami mācību stundas mērķi;  

 mācību stundas mērķim atbilstošu mācību līdzekļu un aprīkojuma izvēle un 

pielietošana; 

 jaunāko IT līdzekļu un materiālu izmantošana mācību procesā; 

 labvēlīgas emocionālās vides nodrošināšana; 

 radošo spēju un prasmju attīstīšana; 

 regulāra mācību sasniegumu vērtēšana un tās izskaidrojums; 

 mācību satura un mācību vielas plānošana atbilstoši izglītojamo individuālajām 

spējām un izglītības programmas mērķiem; 

 piedalīšanās koncertos, konkursos, vietējos un starptautiskos projektos; 

 mācību priekšmetu satura saikne ar reālo dzīvi un mūsdienu aktualitātēm. 

Skola veic Kurzemes reģiona metodisko darbu ar profesionālās ievirzes mūzikas un 

mākslas skolām. Dalās pieredzē, organizē meistarklases reģiona skolotājiem, veido 

informatīvus karjeras pasākumus audzēkņiem, iesaistās skašu, valsts konkursu un 

noslēguma darbu izvērtēšanā. Metodiskajā darbā skola sadarbojās ar Latvijas Nacionālo 

Kultūras centru, kurā tiekamies Latvijas mākslas, dizaina un mūzikas profesionālās vidējās 

vidusskolas un kompetenču centri un profesionālās ievirzes skolas un pārrunājam 

aktualitātes nozarē. 
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Mākslas joma kvalifikācijas prakses tiek organizētas saskaņā ar kvalifikācijas prakses 

programmu, Kvalifikācijas prakses norises un novērtējuma kārtību un citiem 

reglamentējošiem dokumentiem, par tās kārtību izglītojamie tiek instruēti. Mākslas jomā 

1.kursā izglītojamie dodas plenēra praksē, 2.,3. kursā specializācijas praksē, bet 4. kursā 

kvalifikācijas praksē. Kvalifikācijas prakses vadītājs (nozīmēts no skolas) sadarbojas ar 

darba devēju prakses vadītāju uzņēmumā, noslēdzot trīspusējo līgumu. Skolā ir sadarbības 

partneru uzskaite (datu bāze) prakšu organizēšanai, iespēju robežās šī sadarbība tiek 

paplašināta. 

Pēc prakses katrs izglītojamais veido prakses pārskatu, kurā tiek atspoguļoti veiktie 

uzdevumi un raksturota praktikantu apmierinātība. Prakses laikā tiek vērtētas izglītojamā 

prasmes, raksturojumā un prakses grāmatiņā atspoguļojas vērtējums.  

Pēc prakses, arī pēc profesionālo mācību priekšmetu skatēm notiek pārrunas ar 

potenciālajiem darba devējiem un prakses vadītajiem no darba vides par profesionālo 

sagatavotību un nepieciešamajiem uzlabojumiem tālākajā mācību darbā.  

Izglītojamajiem un skolotājiem katru mācību gadu ir iespējas piedalīties skolas 

realizētajos starptautiskajos projektos, piemēram: ES Erasmus+ mobilitātes projektos 

skolas sadarbības partnerskolās: Igaunijā, Somijā, Lielbritānijā, Portugālē, Itālijā, Francijā, 

Beļģijā, Grieķijā, Austrijā apgūstot jaunas tehnoloģijas un iemaņas savā izvēlētajā 

profesijā, prezentējot savu skolu un Latviju, kā arī pilnveidojot svešvalodu un profesionālās 

prasmes. Pēc realizētās prakses katrs dalībnieks saņem Eiropā atzītu sertifikātu – Europass 

Mobility un sagatavo prakses darba prezentāciju interesentiem skolā.  

Pirms došanās uz starptautisku mācību praksi visi prakses dalībnieki tiek apdrošināti. 

Profesionālas ievirzes izglītības programmās apmācības process, uzdevumi un 

mācību metodes ir atbilstošas vecuma īpatnībām. Mākslas profesionālas ievirzes 

izglītības izcilākie sasniegumi ir 2016./2017 mācību gadā: 

1. H.Roziņš, M.Heidemane 1. vieta Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes 

Valsts konkursa 3. kārtā (jaunākajā grupā) 2017. 

2. T.Lauva 2. vieta 2. vieta Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Wave  on wave 

– 2017” Klaipēdā 

3. A.Zaicevs 1. vieta Starptautiskajā bērnu un jauniešu glezniecības un grafikas 

konkursā “Saules krasts-Brīnums” 2017. 

4.T.Lauva, A.Plāciņa, E.Rieksta, L.Valančauska, M.Vigule, 

M.Heidemane Atzinības UNESCO Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss  “water, blue 

gold” 2017. 

5. E.Kalns, E.Siliņa Atzinības XVI Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Es 

dzīvoju pie jūras" (piedalījās 3482 darbi no 28 valstīm) 2017. 

Mūzikas jomā profesionālajā ievirzē 2016./2017.mācību gadā īpaši sasniegumi ir 

skolas Meiteņu korim (vadītājs A. Kontauts), kas ieguva, Grand Prix Starptautiskā koru 

konkursā “Slovakia Cantat”. Starp individuāliem izpildītājiem ir jāatzīmē E. K. Elere 

(ped.I.Dreimane), kura ieguva Galveno balvu starptautiskā vokālistu konkursā “Sudraba 

zvani” Daugavpilī un 1.vietu valsts konkursa, ka arī  ģitāristu panākumi konkursos: 1.vieta 

II Starptautiskajā jauno ģitāristu konkursa “Dolce Chitara” -  audzēknis K. Kupčs 

(ped.M.Kupčs), 1.vieta konkursā “Latvijas gada ģitārists” – audzēkne A. Denysenko 

(ped.A.Miezītis). Ar panākumiem no V Starptautiskajā mūzikas skolu akordeona spēles 

audzēkņu – solistu konkursa Limbažos atgriežas  audzēkņi V. Ginzikevičs un V. Zuboviča 

(ped.D.Stekjāne un L.Rozentāle) sīva konkurencē iegūstot 2. un 3. godalgotas vietas. XXII 

Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā 

JVLMA 1.vietu ieguva audzēknis R. Kolerts (ped.T.Jansons).IV Starptatiskajā 

klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkursā 1.vietu ieguva 

audzēkne A. Jansone (ped.T.Volinska). 2016./2017.mācību gads bija veiksmīgs arī 
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kameransambļiem. D. Eičinas un K. Grīnfeldes  klavieru duets ieguva 1.vieta IV 

Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkursā 

(ped.D.Hiršsone). Vēl jāatzīmē Zēnu kora iegūta 1.pakāpe Liepājas izglītības iestāžu zēnu 

koru un 5.-9.klašu skatē (ped.I.Balode), Junioru benda iegūts 1.pakāpes Diploms Latvijas 

izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu 

festivāla – konkursā “No baroka līdz rokam” finālā (ped.J.Ivuškāns) un Pūtēju orķestra 

panākumi: 1.pakāpes diploms par koncertprogrammu, 1.pakāpes diploms finālkonkursā un 

1.pakāpes diploms ar izcilību defilē finālkonkursā VIII Latvijas Izglītības iestāžu pūtēju 

orķestra salidojumā. Dedalizēta informācijas par struktūrvienības „Emiļa Melngaiļa 

Liepājas Mūzikas skola” izglītojamo dalība nacionālos un starptautiskos konkursos un 

festivālos 2016./2017.m.g. un struktūrvienības „Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola” 

izglītojamo dalība nacionālos un starptautiskos konkursos Mākslā 2016./2017.m.g. skatīt 

5.Pielikumā. 

Skolas mājaslapā http://lmmdv.edu.lv/metodiskie-materiali ir publiskoti daļa 

metodisko materiālu. Angļu valodas skolotāja S. Matvejeva ir iesaistīta darbā pie jaunā 

projekta "Skola 2030" kompetenču izglītības ieviešanas svešvalodu skolotājiem Liepājas 

pilsētas mērogā, kur darbojas kā pilsētas koordinators svešvalodu jomā.  

Angļu valodā un citos vispārizglītojošajos mācību priekšmetos mācību procesā, 

izmanto jaunākās tehnoloģijas, un aplikācijas, inovācijas izglītības pasaulē, lai skolēni 

nākotnē būtu gatavi darba tirgū izmantot iegūtās zināšanas svešvalodā, prezentējot, 

pārliecinot, pārdodot savu produktu, daloties savās idejās. Kā obligāta sastāvdaļa mācību 

stundās tiek iekļautas publiskās runas prasmju attīstības nodarbības, prezentāciju prasmju 

attīstība, debatēšanas pamatprincipi, blogu rakstīšana, video reportāžas, darbs ar 

akadēmiskiem tekstiem, ieskats biznesa angļu valodā, it īpaši sagatavojot savu CV, 

motivācijas vēstules utt. 

Pilnveidot un nodrošināt reģionālā metodiskā centra funkcijas. 

Sekot līdzi un ieviest jauno uz kompetencēm balstīto apmācību un profesionālajos 

mācību priekšmetos - modulāro pieeju. 

Turpināsies darbs pie kompetentu skolotāju nodrošinājuma un vieslektoru piesaistes. 

Jāsekmē skolotāju iesaistīšanos tālākizglītības pasākumos, un iegūto zināšanu ieviešanu 

mācību darbā.  Skolotāji pilnveidojot pašvērtējuma iemaņas, dažādos mācību materiālus un 

darba metodes. Pilnveidot pedagogu zināšanas un digitālās pratības darbā ar 

jauniegādātajām planšetēm.  

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

         4.2.2. Mācīšanās kvalitāte 

 

Izglītības iestādē klātienes mācību process tiek organizēts plānveidīgi un 

mērķtiecīgi, kā arī regulāri un sistemātiski e-klases žurnālā tiek ievietota aktuālā 

informācija. Izglītojamie jebkurā laikā var griezties pie skolotājiem, audzinātājiem vai 

administrācijas. Skolā, katru mācību gadu, visi izglītojamie tiek iepazīstināti ar skolas darbu 

reglamentējošiem dokumentiem tai skaitā ar iekšējās kārtības noteikumiem, izglītojamo 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, kurus visi pielieto mācību procesā. Tīmekļa vietnē 

http://lmmdv.edu.lv/dokumenti ir pieejami dokumenti gan izglītojamajiem, gan viņu 

vecākiem. 

Mācību darbs norit skaitliski nelielajās grupās mākslas jomā un individuāla apmācība 

mūzikas jomā, izmanto individuālu pieeju katram izglītojamajam skolotāji var 

pārliecināties par prasību izpratni, individuālo izaugsmi un laicīgi reaģēt uz problēmām 

http://lmmdv.edu.lv/metodiskie-materiali
http://lmmdv.edu.lv/dokumenti
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situācijām. Pedagogi izmanto skolas piedāvātās iespējas plānot individuālo darbu ar 

audzēkņiem (konsultācijas), lai sniegtu atbalstu, gan izglītojamajiem ar mācību grūtībām, 

gan arī talantīgajiem jauniešiem. Izglītojamie, plānojot un, izvērtējot savu darbu, uzņemas 

līdzatbildību par mācību procesa norisi un individuālo izaugsmi. Lai izprastu uzdevumu 

pēctecību vai atjaunotu zināšanas, skolēni gatavo paraugu mapes, metodiskās mapes /arī 

internetvietnē utt. Izglītojamajiem skolā ir pieejama bibliotēka ar plašu speciālās-

profesionālās literatūras un periodikas piedāvājumu, piecas datorklases interneta resursu 

izmantošanai un grafisko programmu jomā. Mūzikas jomā 2017. gadā tika ievērojami 

papildināti fonotēkas krājumi un izveidota skaņu ierakstu studija. Atbilstoši Foto dizaina 

izglītības programmai arī tika papildināta jaunākā literatūra ar aktuālajām grāmatām un 

nepieciešamajām tehnoloģijām. 

Gandrīz visi izglītojamie aktīvi piedalās mācību procesā, prot plānot un izvērtēt savu 

darbu, aktīvi izmanto skolas piedāvātos resursus (informācijas tehnoloģijas un bibliotēkā 

pieejamās grāmatas un periodiku). Izglītojamie izmanto interneta resursus – 

mākoņdatošanas vietnē www.onedrive.com, uzdevumi.lv, macibuvideo.lv, interaktīvos 

apmācību diskus u.c.). 

Izglītojamo kavējumi būtiski ietekmē mācību rezultātus. Kavējumu iemeslus 

analizē programmas audzinātājs, kā arī stipendiju piešķiršanas komisija. E-klases 

administratore regulāri sadarbojas ar grupu audzinātājiem, lai skaidrotu kavējumu iemeslus, 

sadarbojas ar izglītojamā vecākiem. Nepieciešamības gadījumā notiek individuālas 

pārrunas ar izglītojamo un vecākiem, iesaistās skolas administrācija, un ir iespēja apmeklēt 

skolas psihologa konsultācijas. 

Profesionālajā ievirzē atskaitīto skaits ir lielāks, jo bieži vien mazajam bērnam ir 

blakus nodarbes un vēl nav nostiprinājusies interešu izvēle. Profesionālā vidējā izglītībā 

atskaitīto īpatsvars ir vairāk 1., 2. kursā, bieži ir veselības problēmas, vai jauniešiem vecāki 

dzīvo ārzemēs, skatīt 4.2.2. 1. tabulu. 

4.2.2. 1. tabula 

PIKC LMMDV atskaitītie 2016./2017.m.g. 

 

Mākslas jomā Mūzikas jomā 

Profesionālā 

vidējā 

izglītība  

Profesionālās 

ievirzes 

izglītība 

 

Profesionālā 

vidējā 

izglītība  

Profesionālās 

ievirzes 

izglītība  

Audzēkņu skaits (kopā): 191 200 72 332 

Atskaitītie audzēkņi kavējumu un 

nesekmības dēļ / nepareizas 

karjeras izvēles dēļ 

8 5,00% 10 5,00% 5 6,94% 23 6,93% 

Profesionālā vidējā izglītībā no 263 audzēkņiem, kopā ir atskaitīti 13 audzēkņu, t.i. 

4,94 %. Profesionālā ievirzes izglītībā no 532 audzēkņiem, kopā ir atskaitīti 33 audzēkņu, 

t.i. 6,20 %. Kopā ir atskaitīti kavējumu un nesekmības dēļ vai nepareizas karjeras izvēles 

dēļ 46 audzēkņi, t.i. 5,79% no visiem 795 izglītojamajiem, kas atbilst Ministru kabineta 

noteikumiem „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un 

anulēšanas kārtība mākslā, mūzikā vai dejā” (2.2.3. ne vairāk, kā astoņi procenti no 

izglītojamiem, kuri mācās attiecīgajā izglītības iestādē, ir atskaitīti nepietiekama mācību 

sasniegumu vērtējuma vai neattaisnotu mācību kavējumu vai nepareizas karjeras izvēles 

dēļ). 

Mācību gada noslēgumā katras izglītības programmas metodiķis kopā ar 

skolotājiem veido izglītības programmu pašvērtējumu, kurā analizē paveikto, cēloņus un 

sekas un izvirza nākamajam mācību gadam nepieciešamos uzlabojumus. LMMDV mākslas 

struktūrvienībā izglītojamo apguves līmenis ir optimāls, arī skolas vidējais vērtējums 

http://www.onedrive.com/
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pēdējo 5 gadu laikā ir stabils, virs 6,82 (skatīt attēlu 4.2.2.1.). 

4.2.2.1. att. Mākslas struktūrvienības vidējais vērtējums 2012/2013.m.g. – 2017./2018.m.g 

 

Var secināt, ka pirmajā semestrī ir augstāki vidējie sekmju radītāji.  

 Izglītojamie ļoti aktīvi piedalās skolas un ārpusskolas organizētajos pasākumos, kas 

ir pieejami vietējā reģiona iedzīvotājiem un pilsētas ciemiņiem. Izstādes un koncertdarbība 

notiek arī citās Latvijas pilsētās un starptautiskā mēroga pasākumos. Audzēkņi prot un 

labprāt strādā grupās, darbojas ansambļos, muzikālos un radošos kolektīvos. Skatīt 

pielikumu Nr.6 par Informācija par PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola” dalību kultūras dzīvē, organizējot publiskus kultūras pasākumus 

2016./2017.mācību gads. 

 Turpmāk jāveicina mākslas un mūzikas jomu mijiedarbība, stimulējot radošo 

daudzveidību. Jāturpina atbalstīt audzēkņu iniciatīvu pasākumos. Turpmāk jāpilnveido 

sadarbība ar izglītojamajiem un vecākiem, lai samazinātu kavējumu skaitu, attīstītu 

motivāciju un pašdisciplīnas prasmes. Aktivizēt mācīšanās procesu, izmantojot interaktīvās 

mācību metodes un laikmetīgās informācijas tehnoloģijas. 

 

 

Vērtējums: labi 

 

           4.2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa  

 

  Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un kritēriji ir 

izklāstīti skolas izstrādātajā “Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un kārtība 

Kavējumu reģistrēšanas kārtība un metodiskie norādījumi e-žurnāla aizpildīšanai”, ar kuru 

izglītojamie un vecāki tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā un tiek īstenoti mācību 

iestādes ikdienas darbā, mācību procesa laikā tiek sniegts mācību sasniegumu vērtējuma 

skaidrojums (LMMDV izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir pieejama 

http://lmmdv.edu.lv/dokumenti). 

Vērtēšanas procesā iekļauj pārrunas, skolēnu pašvērtējumu, diskusijas un skolotāja 

vērtējumu individuālajos un grupas darbos. Izglītojamie mācību procesa laikā apgūst 

pašvērtēšanas un savstarpējās vērtēšanas prasmes, kas veicina izpratni par pašpilnveidi un 

http://lmmdv.edu.lv/dokumenti
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motivē izglītojamos augstākiem mācību sasniegumiem. Iegūto zināšanu un prasmju 

vērtēšana notiek sistemātiski gan stundās, gan skatēs. Ieskaišu un kontroldarbu rezultāti un 

raksturīgākās kļūdas tiek pārrunātas, individuālās kļūdas darbos tiek atzīmētas, un norādīti 

kļūdīšanās cēloņi. Vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni atbilst izglītojamo 

vecumam, individuālajām spējām, mācību priekšmeta specifikai, izvirzītajam mērķim un 

mācību priekšmetu programmām. Metodiskajās komisijās tiek pārrunāta un pilnveidota 

vērtēšanas un mācību metožu efektivitāte. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanā tiek 

īstenoti un ievēroti sekojoši faktori: 

 vērtējumu metožu, uzskaites un sistemātiskuma pārraudzība; 

 savlaicīga pārbaudes veidu (mācību koncertu, skašu, ieskaišu, semestra un 

noslēguma eksāmenu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu) plānošana un 

izglītojamo informēšana par prasībām un to saturu; 

  izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumu rezultātu apkopošana un analīze; 

 secinājumi, paredzamie uzdevumi un jaunu mērķu izvirzīšana izglītojamo mācību 

sasniegumu uzlabošanai; 

 uzslavas metodes pielietošana (pateicības audzēkņiem un viņu vecākiem par labām 

un teicamām sekmēm). 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumi atspoguļojas e-žurnālā, sekmju izrakstos vai 

grāmatiņās, eksāmenu, mācību koncertu un skašu protokolos. Vērtējumi e-klases žurnālā ir 

pieejami gan izglītojamajiem, gan izglītojamo vecākiem, kur ir iespēja nepieciešamības 

gadījumā, sazināties ar konkrēto skolotāju vai var vērsties pie skolas administrācijas. 

Profesionālā vidējā izglītībā stipendiju komisijas sanāksmē katru mēnesi tiek izskatīti katra 

izglītojamā mēneša mācību sasniegumi un kavējumi skolas mērogā.  Audzēkņi, kuri ir 

sekmīgi un neattaisnotu iemeslu dēļ nekavē skolu, saņem paaugstināto stipendiju, bet, ja ir 

novērotas mācību problēmas, tiek ierosinātas izglītojamo pārrunas ar skolas administrāciju, 

pirmreizēji tikai ar izglītojamo, atkārtoti pieaicinot izglītojamā vecākus. Katru semestri 

noslēdzot, izglītojamajiem tiek izsniegtas liecības ar vērtējumu un lēmumu par pārcelšanu. 

Mākslas jomā katru mācību gadu uzsākot, tiek izstrādāts un apstiprināts mācību gada 

grafiks. Izglītojamie mācību gadu uzsākot, iegūst informāciju par starpskašu, skašu, 

eksāmenu un stipendiju piešķiršanas komisijas sanāksmju laiku. Profesionālajos mācību 

priekšmetos semestru un mācību gada darbu rezultātus veido skolēnu pašvērtējums, 

skolotāju un komisijas vērtējums. Pēc skatēm skolēnu mācību darba rezultātus var novērtēt 

vecāki.  

Skatēs un kvalifikācijas eksāmena vērtēšanā tiek pieaicināti attiecīgās jomas  

speciālisti no darba vides vai augstskolām. Kopā ar pedagogiem, kam ir pieredze 

atbilstošajā profesionālajā jomā, un ar pieaicinātiem speciālistiem vērtē un analizē mācību 

rezultātus, ko izmanto izglītības programmas satura uzlabošanai, turpmāko uzdevumu 

definēšanai un vērtēšanas procesa pilnveidei.  

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas tiek izstrādātas skolā, ņemot vērā 

Latvijas Nacionālā kultūras centra 2017. gada1.decembra rīkojuma Nr. 227, 228 “Par 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu apstiprināšanu” attiecīgās jomas 

pielikumus un iepriekšējo gadu kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas komisijā pieaicinātos 

speciālistu no darba vides vai augstskolām ieteikumus 

(http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/profesionalas-kvalifikacijas-eksameni/). 

Kvalifikācijas darbu vadītāji un skolas administrācija regulāri piedalās Latvijas Nacionālā 

kultūras centra organizētajos profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izvērtējuma semināros, 

piedaloties diskusijās par veiksmēm darbos, kā arī analizējot nepieciešamos uzlabojumus 

turpmākajā darbībā, kopā tiek izstrādātas kvalifikācijas eksāmenu programmas, kas pozitīvi 

ietekmē kvalifikācijas eksāmena vērtēšanu. 

http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/profesionalas-kvalifikacijas-eksameni/
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas un vērtēšanas komisijas tiek 

saskaņotas ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Profesionālās kvalifikācijas darba 

vadītāju apstiprina skolas direktors.  

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens mākslas un dizaina jomā tiek organizēts divās 

daļās, kas pēc vērtēšanas komisijas atzinuma ir labākais variants, jo kvalifikācijas darba 

procesā izglītojamais, pedagogi un skolas administrācija uzklausa norādes par 

nepieciešamiem uzlabojumiem. Ceturtajam kursam, reizē ar instruktāžu par kvalifikācijas 

eksāmena norisi un vērtēšanas kritērijiem, tiek sagatavots un izdalīts kvalifikācijas darba 

izstrādes un vērtēšanas grafiks. 

Profesionālajā ievirzē mākslā noslēguma darbus vērtē neatkarīga žūrijas komisija no 

profesionālās vidējās izglītības un ar pieaicinātu žūrijas komisijas priekšsēdētāju no citas 

mākslas profesionalās ievirzes skolas. Mācību gada sākumā izglītojamie tiek iepazīstināti 

ar skolas virstēmu, noslēguma darba saturu, vērtēšanas kritērijiem un izstrādes grafiku. 

Mācību procesa laikā tiek organizētas noslēguma darba starpskates un tiek vērtēts 

noslēguma darba izstrāde pa posmiem. 

Skola lepojas, ka profesionālajā ievirzē mākslā noslēguma darbus izglītojamajiem 

noslēguma darba izstrādē ir plašas izvēles iespējas:  

Materiālu dizaina pamatos izglītojamie var izvēlēties stikla, ādas, koka, tekstila, 

metāla u.c.  materiālus; 

Modes dizaina pamatos – var izvēlēties rotu, aksesuāru apģērbu un tēla veidošanu; 

Multimediju mākslas pamatos - var izvelēties grafisko dizainu, foto, video, animāciju; 

Tēlotājmākslas pamatos - var izvēlēties grafiku, tēlniecību, zīmēšanu, glezniecību. 

Skolām apvienojoties tika izstrādāta vienota vērtēšanas kārtība. Skolai ir laba sadarbība gan 

ar Kultūrizglītības centru, gan ar nozares ekspertiem. Profesionālajos mācību priekšmetos 

semestra darbus izvērtē vienota vērtēšanas komisija. Izglītojamiem ir iespēja uzlabot 

vērtējumus noteiktā laikā. 

Jāveicina izglītojamo prasmes sistemātiski analizēt paveikto mācību procesā, 

nebaidīties mācīties no kļūdām vai neveiksmēm, apzināties savas spējas un attīstīt tās, 

strādāt ar pašdisciplīnu. Turpināt sadarbību ar nozaru ekspertiem un darba devējiem. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.3. Izglītojamo sasniegumi 

 

      4.3.1.Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā 

 

        Mācību process tiek virzīts uz to, lai ikviens izglītojamais iegūtu nepieciešamās 

zināšanas un prasmes gan vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos, kas 

atbilst valsts un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu prasībām. Izglītojamo sasniegumi 

visos mācību priekšmetos par iepriekšējo mēnesi tiek apkopoti katra mēneša otrajā otrdienā 

un izskatīti stipendiju piešķiršanas komisijas sēdēs šīs nedēļas ceturtdienā. Regulāri, vienu 

reizi mēnesī, par nesekmīgajiem audzēkņiem un neattaisnotiem stundu kavētājiem tiek 

pieņemti lēmumi, kuru izpildei seko audzinātāji un skolas administrācijas pārstāvji. Mācību 

semestra beigās pedagoģiskā padome nosaka pēcpārbaudījumu termiņu audzēkņiem, 

kuriem ir nepietiekams vērtējums kādā no mācību priekšmetiem.  

Mākslas un dizaina jomā profesionālā vidējā izglītībā mācību priekšmeti ir sadalīti pa 

blokiem: Vispārizglītojošo, speciālo, profesionālo mācību priekšmetu bloki. 

Foto dizainu audzēkņus vairāk interesē, un padodas izvēlētā profesionālā joma, un tādēļ 

lielāka motivācija nepieciešama, lai uzlabotu zināšanas vispārizglītojošajos mācību 

priekšmetos, skatīt 4.3.1.1. attēlu. 

 
4.3.1.1. att. Foto dizaina vidējie vērtējumi 2016./2017.m.g. pa mācību priekšmetu blokiem 

 

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu bloks - latviešu valoda, literatūra, svešvalodas (angļu, 

franču, krievu val.), matemātika, informātika, dabas zinības, Latvijas un pasaules vēsture, 

kultūras, mākslas un dizaina vēsture, ekonomika, sports (no kopējā apjoma ap 60%). 

Izglītojamo mācību sasniegumi ir atkarīgi no pamatskolu priekšzināšanām un prasmēm 

mācīties. Mācību process tiek organizēts nelielās grupās, kas ļauj nodrošināt individualāu 
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pieeju izglītojamajiem un kas savukārt palīdz aizpildīt pamatzināšanu ,,robus” un uzlabot 

mācību sasniegumus. 

Speciālo mācību priekšmetu bloks – zīmēšana un skicēšana, gleznošana un koloristika, 

maketēšana un veidošana (no kopējā apjoma ap 10%). Daļa izglītojamo iepriekš ir 

mācījušies mākslas profesionālā ievirzes izglītībā un ir pamatzināšanas šajos mācību 

priekšmetos, bet daļai nav šādu zināšanu un praktisko iemaņu, tāpēc pedagogiem ļoti 

svarīgi izvēlēties atbilstošas mācību metodes, lai mācību darbs atbilstu abām grupām. 

Profesionālo mācību priekšmetu bloks – kompozīcija un projektēšana, grafiskais dizains, 

izstrādājumu tehnoloģijas, materiālmācības un citi atbilstošās specialitātes mācību 

priekšmeti (no kopējā apjoma ap 30%); Ar šiem mācību priekšmetiem visi izglītojamie 

sastopas pirmo reizi, bet šeit palīdz audzēkņu motivācija un interese par izvēlēto nozari. 

Izglītojamo mācību sasniegumu apguves līmeņus analizējam jau no izglītojamo 

iestāšanās skolā (no 2014. gada), t.i. trīs gadu griezumā, skatīt 4.3.1.2. attēlu. 

4.3.1.2. att. LDMV izglītojamo mācību sasniegumu analīze 

 

Analizējot 2016/.2017. m.g. eksāmena rezultātus, diagrammā ir redzams, ka 

izglītojamo mācību sasniegumi ir noturīgi, vēsturē mācību sasniegumi ir paaugstinājušies, 

bet latviešu valodā nedaudz kritušies. Audzēkņi zināšanu pielietojumu vairāk saredz 

valodām, kas ir svarīgs faktors laika ieguldījumam mācību priekšmeta apgūšanai.  

Turpināt darbu pie audzēkņu mācīšanās prasmju attīstīšanas un atbildību par sava 

darba rezultātiem. Jāveicina pedagogu sadarbība starp mācību priekšmetu blokiem. 

Jāstiprina vispārizglītojošais mācību priekšmetu bloks pārejai uz komepenču izglītību un 

jauno standartu izpildi. Jāturpina izglītojamajiem skaidrot centralizēto eksāmenu rezultātu 

nozīmi iestājai augstākās izglītības iestādēs. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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LDMV izglītojamo sasniegumu salīdzinājums iestājoties, gala 
vērtējums, eksāmena vērtejumi LDMV  un Valstī 

2016./2017.m.g.

Iestajoties (beidzot 9.klasi)
LDMV gala vērtējums  3.kursā
LDMV eksamena rezultati  2016./17.m.g.
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4.3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos 

 

Profesionālo vidējo izglītības programmu audzēkņu vidējie sasniegumi Centralizētajos 

eksāmenos (turpmāk teksta – CE) pēdējos 3 mācību gados, skatīt 4.3.2.1 tabulu: 

2014./15.m.g. LDMV - 51,2%, E.Melngaiļa Mūzikas vidusskola - 54,8% 

2015./16.m.g. LDMV - 50,2%, E.Melngaiļa Mūzikas vidusskola - 48,7% 

2016./17.m.g. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola - 50,41% 

4.3.2.1 tabula 

CE rezultātu salīdzinājums pa gadiem LDMV, EMLMV 2014./15.m.g., 2015./2016.m.g. un 

pēc apvienošanas LMMDV 2016./17.m.g. 

 

Angļu 

valoda 
Matemātika Vēsture 

Latviešu 

valoda 

Vidējie 

sasniegumi 

LDMV 2014./15.m.g. 55,67% 39,39% 54,03% 52,10% 51,2% 

EMLMV 2014./2015.m.g. - - 54% - 54,8% 

LDMV 2015./16.m.g. 60,01% 30,81% 50,42% 58,68% 50,2% 

EMLMV 2015./2016.m.g. 63% 16% 54% 56% 48,7% 

LMMDV 2016./17.m.g. 63,97% 29,28% 49,85% 57,25% 50,41% 

 

Audzēkņi regulāri uzrāda labu sniegumu angļu valodā, latviešu valodā un vēsturē. Krietni 

zemāki rezultāti ir matemātikā, kas pēdējos trīs gados ir pazeminājušies par10,11%, līdzīgi 

kā tas notiek visā valstī matemātikas eksāmenā (par 8,7%). Regulāri virs valsts vidējā 

vērtējuma esam latviešu valodā un vēsturē, skatīt 4.3.2.2. tabulu. 

4.3.2.2. tabula 

LMMDV 2016./2017 mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātu apkopojums 

(pēc VISC datiem)  

Eksāmens Kopvērtējums 

% izglītības 

iestādē 

Kopvērtējums 

% pēc tipa 

(profesionālās 

izglītības 

iestādes) 

Kopvērtējums 

% pēc 

urbanizācijas 

(Republikas 

pilsētas) 

Kopvērtējums 

valstī 

Latviešu valoda 57,3 42,1 48,8 50,9 

Matemātika 29,3 19,6 34,7 34,9 

Latvijas un 

pasaules vēsture 

49,9 38,5 40,1 41,5 

Angļu valoda 64 46,1 56 59,7 

 

Tabulā redzam, ka LMMDV iepriekšējā mācību gada valsts centralizēto eksāmenu 

rezultātu kopvērtējums Latviešu valodā, Angļu valodā un Latvijas un pasaules vēsturē ir 

vidēji augstāks nekā citās profesionālās izglītības iestādēs un valstī kopumā. Matemātikas 

eksāmena rezultātu kopvērtējums ir zemāks nekā valstī, bet salīdzinoši augstāks par 

kopvērtējumu citās Latvijas profesionālajās vidusskolās.  

LMMDV vispārizglītojošos mācību priekšmetus apgūst ar samazinātu stundu skaitu 

nedēļā salīdzinoši ar vispārizglītojošajām vidusskolām, tomēr, salīdzinot eksāmena 

rezultātus ar Liepājas pilsētas skolām, esam spējuši iegūt labus rezultātus un starp Liepājas 

pilsētas profesionālām vidusskolām esam pirmajā vietā, skatīt 2017. gada skolu reitingus 

http://www.konkurss.lv/da_eks/meklet.php, skatīt 4.3.2.1. attēlu. 

http://www.konkurss.lv/da_eks/meklet.php


34 

 

 

 

 

4.3.2.1. att. Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingi 2017. gadā  

 

Arī starp mākslas un dizaina vidusskolām mūsu sasniegumi ir labi, bet vēl ir, kur tiekties, 

skatīt 4.3.2.3. tabulu. 

                                                                         4.3.2.3. tabula 

Latvijas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu iegūto rezultātu salīdzinājums CE 2017. gadā 
 Skola Vid.rez. 

1. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola 66,87% 

2. Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola 60,07% 

3. PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” 58,68% 

4. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola 56,69% 

5. Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola 55,52% 

6. PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 50,41% 

7. PIKC “Rīgas dizaina un mākslas vidusskola” 49,82% 

8. Jelgavas Mūzikas vidusskola 49,21% 

9. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola  45,73% 

10. Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola 45,63% 

11. Rīgas Mūzikas internātvidusskola 44,67% 

12. Valmieras Mākslas vidusskola 42,11% 

 Lai uzlabotu mācību rezultātus, ir veikta viena pedagoga nomaiņa matemātikā, 

darbā ir pieņemtas angļu valodas skolotāja un latviešu valodas skolotāja, kuras strādā 

līdztekus iepriekšējām skolotājām. Skola ir iegādājusies PROF licences portālā 

uzdevumi.lv, ko skolotāji un audzēkņi izmanto mācību procesā. Šajā mācību gadā iegādātas 

planšetes angļu valodas, latviešu valodas un matemātikas kabinetos, lai varētu mācību 

stundās pielietot mūsdienīgākas mācību darba metodes. Lielākā daļa vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu skolotājas apmeklējušas kursus, lai iegūtu prasmes strādāt ar 

modernajām tehnoloģijām. 
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Valsts profesionālās kvalifikācijas eksāmeni (turpmāk PKE) un valsts 

centralizētie pārbaudījumi vispārizglītojošajos mācību priekšmetos tiek plānoti un 

norisinās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Eksāmenu dokumentācija noformēta 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Katru mācību gadu Profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu  rezultāti tiek analizēti, un pieņemti lēmumi turpmākās darbības 

pilnveidošanai. Kvalifikācijas darba kompetences vērtējuma iegūšanas procesā 

izglītojamie izmanto pašvērtēšanas pieredzi, kvalifikācijas darba vadītāja, vērtēšanas 

komisijas ieteikumus un eksperta komentārus. Izglītojamie un skolotāji ar PKE obligāto 

dokumentāciju un instrukcijām tiek iepazīstināti mācību gadu uzsākot un atkārtoti, pēc 

aktualizācijas. Skola regulāri uzrauga gatavošanos PKE, pēc nepieciešamības tiek sniegts 

atbalsts gan skolotājiem kvalifikācijas darbu vadītājiem, gan izglītojamajiem. Skola 

lepojās, ka pēc attiecīgās jomas speciālistu vērtējuma valsts kvalifikācijas eksāmena 

sasniegumi ir noturīgi teicamā un ļoti labā līmenī, skatīt 4.3.2.4. tabulu. 

4.3.2.4. tabula 

 

Struktūrvienība “Liepājas Dizaina un mākslas skola" profesionālās vidējās izglītības 

programmās  

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

 
Dati no http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/ 

 

Pēc ekspertu ieteikuma pēdējos gados pastiprināta uzmanība tiek pievērsta, 

teorētiskās daļas izstrādei, jo daudzi jaunieši ir praktiķi un viņiem sagādā grūtības 

aprakstīt savu idejisko, pētniecisko un praktisko darbību. Vienmēr pēc kvalifikācijas 

Izglītības programmas 

nosaukums 

Piešķiramās 

kvalifikācijas 

nosaukums 

Vidējais vērtējums izglītības iestādē 

2016./2017. 

gads 

2015./2016. 

gads 

2014./2015. 

gads 

2013./2014. 

gads 

2012./2013. 

gads 

2011./2012. 

gads 

Apģērbu dizains Apģērbu dizaina 

speciālists 

9 8 9 8 8 8 

Arhitektūra  Arhitektūras 

tehniķis 

9 8 8 8 8 9 

Ādas izstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

9 10 - 8 8 7 

Interjera dizains  Interjera dizaina 

speciālists 

9 8 9 8 8 9 

Keramikas 

izstrādājumu dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

10 - - - - 9 

Koka izstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

9 9 9 7 8 9 

Mākslas  Ilustrators 9 8 9 8   

Metāla izstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

- 8 9 9 9 9 

Multimediju dizains 
(2013.,2012.g. Audiovizuālā 

māksla) 

Multimediju dizaina 

speciālists 

9 9 9 9 9 9 

Reklāmas dizains  Vizuālās reklāmas 

dizaina speciālists 

9 9 9 8 9 9 

Tekstilizstrādājumu 

dizains  

Materiālu dizaina 

speciālists 

8 10 10 8 8 9 

Skaistumkopšanas 

pakalpojumi  

Vizuālā tēla stilists 9 9 - 8 8 9 

http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/profesionalas-kvalifikacijas-eksameni/
http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/profesionalas-kvalifikacijas-eksameni/
http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/
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eksāmena tiek organizētas diskusijas, lai precizētu uzlabojamās jomas. Iepriekšējā 

mācību gadā Latvijas mērogā tika izvērtētas Reklāmas dizaina izglītības programmas, 

izanalizējot ekspertu ieteikumus, pieņēmām darbā pedagogu no darba vides, pārstrādājām 

akcentus mācību programmās, un tika organizēts seminārs Reklāmas dizaina 

pedagogiem. Tika pieņemts lēmums kvalifikācijas darba projektus eksāmena pirmajā daļā 

prezentēt digitāli, un PKE otrā daļa noslēgsies ar izstādi un modes skati. 

Retos gadījumos veselības problēmu dēļ vai ģimenes sarežģījumu dēļ kāds 

izglītojamais nekārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, skatīt 4.3.2.5. tabulu.  

 

4.3.2.5. tabula 

Struktūrvienība “Liepājas Dizaina un mākslas skola" profesionālās vidējās 

izglītības programmās 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtojošo skaits 

 
Gads Izglītojamo skaits, 

kas pieteikti 

profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenam 

Izglītojamo skaits, 

kas kārtoja 

profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenu 

Uz profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenu 

neieradušos skaits 

2016./2017. gads 41 41 0 

2015./2016. gads 45 45 0 

2014./2015. gads 36 36 0 

 

Atrisinot personīgās problēmas, bieži šie izglītojamie atgriežas pēc gada un veiksmīgi 

nokārto kvalifikācijas eksāmenus. 

 

2016/.20117. m.g. profesionālā ievirzes mākslas izglītībā 18 noslēguma darbi pirmo 

reizi prezentēti 3 specialitātēs: 

1. Modes dizaina pamati – 4 darbi, kopvērtējums – 9,25 (8; 10; 9; 10;).  

2. Materiālu dizaina pamati – 6 darbi, kopvērtējums – 10 (10; 10; 10; 10; 10; 10;). 

3. Multimediju mākslas pamati – 8 darbi, kopvērtējums – 9,12 (8; 10; 8; 10; 8; 10; 10;9;) 

Lepojamies, ka pieaicinātā vērtēšanas komisija ļoti atzinīgi novērtēja noslēguma 

darbus un atzina, ka varam būt paraugi Latvijas mērogā. Kā Kurzemes reģiona metodiskais 

centrs analizējām citu profesionālās ievirzes izglītības noslēguma darbu izstrādi, apjomu, 

vērtēšanu. Mūsu pedagogi piedalās darba grupā, kurā izstrādās vienotas rekomendācijas par 

noslēguma darbiem Latvijas profesionālas ievirzes izglītības iestādēm. 
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Mūzikas jomā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļi ir, atzinīgi 

novērtējuši pēdējo trīs gadu absolventu programmas un to sniegumu kvalifikācijas 

eksāmenos, skatīt 4.3.2.6. tabulu. 

 4.3.2.6. tabula 

Struktūrvienība „Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skola” mūzikas profesionālās 

vidējās izglītības programmās  

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti 

Izglītības programmas 2017.m.g. 2016.m.g. 2015.m.g. 

Taustiņinstrumentu spēle 8 balles - 8 balles 

Stīgu instrumentu spēle 8 balles - 9,6 balles 

Pūšaminstrumentu spēle 8 balles - 6,8 balles 

Sitaminstrumentu spēle 7 balles 7 balles - 

Diriģēšana 8 balles - 7,8 balles 

Vokālā mūzika 8,3 balles - 7,5 balles 

Mūzikas vēsture un teorija - - 8 balles 

Mūzika (Populārā un 

džeza) 

8 balles 
- 

- 

 

Struktūrvienība „Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skola” mūzikas profesionālās 

vidējās izglītības programmās 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtojošo skaits 
Gads Izglītojamo skaits, kas 

pieteikti profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenam 

Izglītojamo skaits, kas 

kārtoja profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenu 

Uz profesionālās 

kvalifikācijas 

eksāmenu neieradušos 

skaits 

2017. gads 13 13 0 

2016. gads 1 1 0 

2015. gads 16 16 0 

 

Pārsvarā visās izglītības programmās vērtējums ir saglabājies iepriekšējā līmenī 

(“8” balles; ļoti labi). Mazliet tas ir pasliktinājies izglītības programmā Stīgu instrumentu 

spēle, bet uzlabojies izglītības programmās Diriģēšana, Vokālā mūzika un 

Pūšaminstrumentu spēle. 

Turpināt profesionālu speciālistu piesaisti skolai, lai uzlabotu mācību sasniegumus 

un informētu par jaunumiem nozarē, gan mācību procesā, gan lekcijās un meistarklasēs. 

Uzlabot izglītojamo sekmes VISC eksāmenos. 

 

 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.4. Atbalsts izglītojamajiem  

 

4.4.1. Psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts 

        

LMMDV audzēkņiem ir pieejama psihologa un karjeras konsultanta palīdzība. No 

2016./2017.mācību gada skolā strādā psihologs, kurš nepieciešamības gadījumā sniedz 

konsultācijas. Izglītojamie un viņu vecāki ir informēti par iespējām iegūt psihologa 

konsultācijas. Īpašu uzmanību psihologs velta audzēkņiem ar mācīšanās un uzvedības 

problēmām.  

Labs mikroklimats stundā labvēlīgi ietekmē zināšanu apguvi. Ja skolēniem ir 

radušās psiholoģiskas vai sociāla rakstura problēmas, skolotāji sniedz emocionālu vai 

psiholoģisku atbalstu, meklē iespējas to atrisināšanā. Nozīme ir klases audzinātāju, mācību 

priekšmetu skolotāju un izglītības programmas vadītājas sarunām ar vecākiem par skolēnu 

prasmju novērtēšanu un atbilstošu lēmumu pieņemšanu. Metodiskajās komisijas sēdēs tiek 

lemts, kuri skolēni mācību apguvei var izmantot skolēnu mācību darba pagarinājumu.  

Iestājoties skolā, visi izglītojamie iesniedz ārsta izziņu par veselības stāvokli. 

Izglītības iestāde lielākoties ir informēta par izglītojamo veselības un psiholoģiskajām 

problēmām, kā arī individuālajām un sociālpedagoģiskajām vajadzībām, kas tiek ņemtas 

vērā mācību procesā un citus ar to saistītos pasākumos. Ir atsevišķi gadījumi, ka vecāki 

iepriekš nav informējuši skolu par problēmām, bet individuālu pārrunu rezultātā tiek 

noskaidrots nepieciešamais atbalsts. Skola, nepieciešamības gadījumā, sadarbojas ar 

pašvaldību un atbildīgajām institūcijām. Atsevišķos gadījumos par uzvedības pārkāpumiem 

administrāciju informē pedagogi, nepieciešamības gadījumā uz pārrunām tiek izsaukti 

izglītojamo vecāki vai citi iesaistītie. 

Audzēkņiem tiek organizēti Adaptācijas nedēļas un dažādi grupu saliedēšanas 

pasākumi, un arī paši izglītojamie organizē skolotājiem dažādus pasākumus, kā piemēram 

1. septembris, Skolotāju diena. Skola organizē pasākumus atkarību profilaksei (policijas 

darbinieku lekcijas) un veselības veicināšanai (dažādas lekcijas, Sporta dienas).  

Šajā mācību gadā LMMDV ir iesaistījusies projektā SAM 8.3.4.,,Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kurā tika apzinātas izglītojamo 

vajadzības. Projekta ietvaros tika piešķirts atbalsts papildus konsultācijām, individuālajiem 

mācību līdzekļiem, individuālajiem lietošanas priekšmetiem, ēdināšanai, naktsmītnēm un 

sabiedriskajam transportam. Līdz šim atbalstu saņēmuši trīspadsmit audzēkņi, saņemot 

atbalstu vienā vai vairākās pozīcijās. Deviņiem mākslas skolas audzēkņiem tika iegādāti 

individuālie mācību līdzekļi - kartoni, papīri, otas un krāsas, kas sekmē audzēkņu izaugsmi 

mākslas profesionālajos priekšmetos. Šie ir tikai daži audzēkņi, kas saņēmuši atbalstu, bet 

jau ar mācību gada otro semestri ir iesniegti jauni atbalsta plāni un pašlaik atbalsta plāni ir 

apstiprināti vēl deviņiem audzēkņiem. Audzēkņi kuri jau ir saņēmuši atbalstu, to ļoti 

novērtē.  

Apzinātas un plānveidīgas darbības rezultātā skolā izveidojies harmonisks 

mikroklimats ar īpašu auru un tradīcijām. Nav vērojama nekāda veida vardarbība audzēkņu 

vidū. 

Turpināt veicināt sadarbību ar izglītojamiem un vecākiem, lai izglītojamie un vecāki 

nekautrētos un ietu pie skolas psihologa.  Strādāt ar izglītojamo motivāciju, iemācīt 

pašdisciplīnu, novērtēt sistemātisku darbu, attīstīt sadarbības prasmes. 

 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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   4.4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)  

 

 Izglītības iestādē, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir izstrādāta, un pastāv noteikta 

kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība skolā un tās organizētajos pasākumos. Skolā 

ir izstrādāti, un izglītojamie un skolas personāls ir iepazīstināts ar iekšējās kārtības, darba, 

ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem, un zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās. 

Izglītojamiem ir pieejama informācija, kā nepieciešamības gadījumā sazināties ar 

palīdzības dienestiem. Katra stāva gaitenī ir norādes par rezerves izeju un evakuācijas plāns 

ugunsgrēka gadījumā. Audzinātāji iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības un drošības 

noteikumiem divas reizes gadā, par ko liecina izglītojamo paraksti instruktāžas lapās.  Visās 

skolas struktūrvienībās atrodas medicīniskās aptieciņas. Izglītojamie, pedagogi un skolas 

personāls zina, kā rīkoties nelaimes gadījumā, un zina, kā tiek organizēta pirmās palīdzības 

sniegšana.  

Visiem pasākumiem ir izstrādāti drošību reglamentējoši normatīvi akti, telpās 

izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija. 

Pie dienesta ieejas Lielajā dzintarā diennakti dežūrē apsargs, kā arī skolās Alejas 

iela 18, Toma iela 23/25, Ausekļa iela 11/15 un Kungu iela 21a drošību nodrošina skolas 

dežuranti un pedagogi. Izglītojamie jūtas droši skolas telpās un tās teritorijā. 

  2014. gada septembrī visi skolas darbinieki piedalījās pirmās palīdzības sniegšanas 

un drošības mācībās. Lielākā daļa skolotāju un vecāko kursu izglītojamie ir apmācīti pirmās 

palīdzības sniegšanā (skolotāji un izglītojamie pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas 

apgūst, arī mācoties autoskolā). No 2015. gada visi skolas darbinieki piedalījās 

tālākizglītības programmā Bērnu tiesību aizsardzībā. 2016. g. janvārī skolas darbinieki un 

izglītojamie tika instruēti par ugunsdrošību, kā arī tika veiktas apmācības ugunsdzēšanā. 

2017. gada jūnijā   visi skolas darbinieki un pedagogi piedalījās  profesionālās kompetences 

pilnveides programmā   Bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

 Visās skolas struktūrvienībās ir nozīmētas personas   pirmās palīdzības sniegšanai. 

Sporta skolotāji 2017. gada augustā  ir aktualizējuši un saņēmuši apliecību pirmās 

palīdzības sniegšanā ar   mērķis ir nodrošināt  un sniegt  pirmo palīdzību sporta nodarbībās 

un sporta sacensībās. Atbilstoši   2016. gada 19.aprīļa MK noteikumiem 

Nr. 238  “Ugunsdrošības noteikumi” visām skolas struktūrvienībām ir izstrādāti 

ugunsdrošības noteikumi un ne retāk kā divas reizes gadā skolas darbinieki un izglītojamie 

tiek instruēti par ugunsdrošību skolā un vienu reizi gadā - 2017. gada februāri  -  tika veiktas 

praktiskās  apmācības ugunsdzēšanā ar Liepājas pilsētas un rajona brīvprātīgo 

ugunsdzēsēju biedrības pārstāvju klātbūtni. 

 Visām skolas struktūrvienībām ir izstrādāti  un noteikti darba vides riska izvērtēšanas 

faktori un ar tiem iepazīstināti visi skolas darbinieki un pedagogi. 

 Profesionālajos mācību priekšmetos ir iekļautas tēmas par darba drošību un izvērtē 

darbavietu drošības riskus un, nepieciešamības gadījumā, veic uzlabojumus. 

 Priecē fakts, ka LMMDV nav notikuši nelaimes gadījumi. 

 Turpināt darbu pie drošības risku apzināšanas un to novēršanas. Veicināt izglītojamo un 

pedagogu līdzatbildību par drošības pasākumiem mācību procesā un pasākumos. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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4.4.3. Atbalsts personības veidošanā 

 

 Skolā darbojas audzēkņu pašpārvalde, kura mērķtiecīgi plāno un organizē 

daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus, un piedalās izglītības iestādes padomes darbā. 

LMMDV pašpārvaldes prezidents pārstāv mūsu skolu Liepājas Skolēnu domē, ko koordinē 

Liepājas Jauniešu māja. Izglītojamie ir iesaistīti stipendiju piešķiršanas komisijas darbā, kā 

arī brīvi var izteikt ierosinājumus skolas mācību procesa un vides uzlabošanai. Tika 

izveidota e-pasta adrese; ierosinajumi@lmmdv.edu.lv, uz kuru var sūtīt jautājumus vai 

ierosinājumus mācību procesa uzlabošanai. Pašpārvaldes sēžu laikā jaunieši veic 

personības pilnveidošanos ar neformālās izglītības metodēm (tikšanās, kultūras pasākumu 

apmeklēšana, diskusijas, simulāciju spēles u.c.), izstrādā priekšlikumus skolas darbības 

uzlabošanai un organizē pasākumus saskaņā ar skolas audzināšanas un darba plānu: 

Iesvētības, Skolotāju dienas, 11. novembra Balto kreklu diena un piedalās Lāpu gājienā, 

Ziemassvētku un Valentīna dienas balles u.c. organizē neatkarīgas izstādes un nelielus 

koncertus. Muzeju nakts un skolas prezentācijas pasākumos pilsētā un citur Latvijā un 

Eiropā. Skola veicina izglītojamo personības izaugsmi, atbalstot viņu dalību konkursos, 

izstādēs un citos pasākumos. Skatīt 6.pielikumu Informācija par PIKC “Liepājas Mūzikas, 

mākslas un dizaina vidusskola” dalību kultūras dzīvē, organizējot publiskus kultūras 

pasākumus. Pēc pasākumiem notiek pārrunas izvērtējot saturu, sagatavošanās procesu un 

norisi, lai turpmāk ņemtu vērā ,,plusus” un ,,mīnusus”.  

 2017. gadā tika izstrādāta LMMDV audzināšanas darba kārtība. Audzināšana tiek 

virzīta uz sociālās un kultūras pieredzes ieguvi, izglītojamo emocionālā intelekta attīstību 

un pašregulāciju, vērtību sistēmas veidošanos un tikumu izkopšanu (vērtībizglītošanu) 

attiecību veidošanai, sadarbībai, pilsoniski atbildīgai un veiksmīgai dzīvei sabiedrībā. 

Audzināšana ir cieši saistīta ar pašaudzināšanu (pašizziņu un pašpilnveidi). Audzinātāji, 

plānojot audzināšanas stundu pārrunas un organizējot pasākumu, ņem vērā izstrādāto 

audzināšanas darba kārtību.  

 Skola veicina audzēkņu personības un profesionalitātes izaugsmi, atbalstot viņu 

dalību konkursos, olimpiādēs, izstādēs, meistarklasēs, starptautiskos projektos, 

koncertdarbības veikšanā. Par izglītojamo panākumiem konkursos, festivālos un citos 

pasākumos tiek informēts skolas kolektīvs, sniegta informācija presē, skolas mājaslapā un 

sociālos tīklos. Labākos audzēkņus un pedagogus aicina pie direktores uz pieņemšanu 

apbalvo ar atzinības rakstiem, balvām un paaugstinātām stipendijām. Skatīt 5.pielikumu 

„Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skolas” un „Liepājas Dizaina un mākslas skolas” 

izglītojamo dalība nacionālos un starptautiskos konkursos un festivālos 2016./2017.m.g.  

Liepājas pilsētā ir plašs interešu izglītības piedāvājums, taču tikai neliela daļa 

audzēkņu iesaistās šajās nodarbībās, jo skolas mācību process ir ļoti laikietilpīgs. 

Izglītojamie izmanto iespēju ar radošām izpausmēm nodarboties mācību darbnīcās, iespēju 

robežās konsultāciju stundu laikā. Skolas multifunkcionālo zāli izmanto dažādām 

ārpusskolas aktivitātēm plašai auditorijai. Izglītojamie regulāri apmeklē izstādes 

muzejos/mākslas galerijās un citus pasākumus Liepājā un citur.  

Skola lepojas ar ļoti aktīvu dalību kultūras dzīvē, organizējot publiskus kultūras 

pasākumus un ar plašām iespējām izglītojamo dalība nacionālos un starptautiskos 

konkursos un festivālos, kā arī ar iegūtajām godalgotām vietām un atzinībām. 

Sekmēt un atbalstīt audzēkņu piedalīšanos konkursos un olimpiādes. Turpināt 

darbu pie mākslas un mūzikas jomu mijiedarbības, veidojot kopīgas tradīcijas. 

Vērtējums: ļoti labi 

mailto:ierosinajumi@lmmdv.edu.lv
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          4.4.4. Atbalsts karjeras izglītībā 

 

Karjeras izglītība ir svarīga izglītības procesa sastāvdaļa. Tā skolā kalpo kā sākums 

mērķtiecīgai darbībai savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā, tā ir svarīga 

audzināšanas programmas sastāvdaļa. Skolā darbojas pedagogs – karjeras konsultants.  

Karjeras izglītības mērķis ir stiprināt audzēkņos karjeras vadības prasmes. Tās 

vienas no vadošām individuālām prasmēm, kas palīdz plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt 

savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai, lai ikkatrs 

spētu uzņemties atbildību par savas karjeras attīstības vadību mūža garumā. Prasme 

mācīties, sociālās, pilsoniskās un starpkultūru prasmes, kā arī iniciatīvas un 

uzņēmējdarbības gars ir nepieciešams, lai cilvēks būtu motivēts mācībām, mērķtiecīgi sevi 

pilnveidotu un spētu atrast un saglabāt darbu. Galvenie karjeras konsultanta uzdevumi: 

palīdzēt audzēkņiem pilnveidot sevi:  

- izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses,  

- izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu karjeru,  

- attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru,  

- analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, 

mērķus, personīgās īpašības, sasniegumus. 

 Lai sasniegtu rezultātu, tiek veiktas individuālas konsultācijas, sniegta audzēkņiem 

nepieciešamā informācija, sniegts atbalsts tālākā dzīves ceļa veidošanā absolvējot 

LMMDV. Tāpat svarīgs uzdevums ir audzēkņu motivācijas saglabāšana, norādīt uz karjeras 

iespējām izvēlētajā profesijā, saskatīt iespējas, sniegt informāciju par to, kur un kā iegūt 

vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību. Tāpat būtiski ir sagatavot audzēkņus pārejai 

no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām mācībām/citu darbu. 

  Karjeras konsultanta darbs LMMDV nav atraujams no kopējās izglītības dzīves 

apkārtnē. Tiek pastāvīgi atjaunotas zināšanas karjeras izglītības pasākumos, piemēram, 

Valsts izglītības attīstības aģentūras seminārā „Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju 

joma karjeras izaugsmei”, izglītības vadītāju, darbinieku forumā “Iespēju tilts”. LMMDV 

audzēkņi iesaistās Liepājas izglītības pārvaldes koordinētā Karjeras nedēļas pasākumā, Ēnu 

dienās, Liepājas Skolēnu domes darbībā, kas attīsta karjerai nepieciešamās komunikāciju 

un sadarbības prasmes. 

  Kā svarīgs karjeras izglītības virziens minama aktīva darbība citu izglītības iestāžu 

skolēnu informēšanā par karjeras iespējām, LMMDV pārstāvēta reģionālos karjeras 

izglītības un uzņēmējdarbībai veltītos pasākumos: “Ražots Liepājā”’, “Skola skolā”, “Kur 

mācīties tālāk?”, kā arī atsevišķos karjeras pasākumos izglītības iestādēs. LMMDV regulāri 

organizē iespējas interesentiem apmeklēt skolu, iepazīt mācību apstākļus, izglītības 

iespējas. Tiek organizēts “Atvērto durvju dienas” pasākums (skatīt, pielikumu Nr.7  PIKC 

LMMDV Karjeras atbalsta pasākumi un aktivitātes ). 

  2016./2017. mācību gada laikā tika nodibināta sadarbība ar Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūras izveidoto Liepājas biznesa inkubatoru, lai skolas audzēkņos stiprinātu 

uzņēmējdarbības spējas un sniegtu iespēju iegūt atbalstu savas uzņēmējdarbības 

uzsākšanai, absolvējot LMMDV. Kā pirmais solis sadarbībai tikai izveidots “Absolventa 

komplekts” iespēju saraksts konsultāciju, skolas inventāra, mācībspēku, bibliotēkas un 

fonotēkas izmantošanai un Erasmus+ programmu dalības saņemšanai pēc LMMDV 

absolvēšanas. Kā viena no iespējām veidota ciešā sadarbībā ar Liepājas biznesa inkubatoru 

– tā pārstāvis piedalās audzēkņu kvalifikācijas darbu aizstāvēšanā un sniedz savu vērtējumu 

idejas komercializācijai, kā arī labākajiem darbu autoriem dota iespēja bez iepriekšēja 

konkursa uzsākt dalību Liepājas biznesa inkubatorā pirmsinkubācijas posmā un, sekmīgi 

darbojoties, uzsākt savu uzņēmējdarbību. 
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  Vislielākais atbalsts ir nepieciešams un tiek sniegts profesionālās ievirzes izglītības 

programmu audzēkņiem, jo skolas darbībai un attīstībai ir ļoti svarīgi nodrošināt pēc 

iespējas lielāku audzēkņu skaitu profesionālajā vidējā izglītībā. Šādu atbalstu stundās 

sniedz pedagogi, kā arī skola šādiem mērķiem organizē dažādus pasākumus. Mūzikas jomā: 

piedalīšanās karjeras dienu pasākumos pilsētas skolu jaunatnei; skolas prezentācijas 

koncertu organizēšana reģiona mūzikas skolās; skolas simfoniskā orķestra un citu 

kolektīvu, ansambļu un solistu koncerti Liepājā un citās pilsētās; profesionālās ievirzes 

audzēkņu tematiski koncerti pirmsskolas izglītības iestādēs; tikšanās un pārrunas ar vecāko 

klašu audzēkņu vecākiem. 

 Katru mācību gadu skolā notiek JVLMA prezentācijas pasākums, kurā vidusskolas 

audzēkņi gūst informāciju par studiju iespējām šajā augstskolā. Skola atbalsta izglītojamo 

piedalīšanos starptautiskos projektos – audzēkņu simfoniskajā orķestrī Darmštatē un Vācu 

– skandināvu mūzikas dienās. Vidusskolas spējīgākajiem un centīgākajiem audzēkņiem 

tiek dota iespēja muzicēt Liepājas simfoniskā orķestra sastāvā, lai varētu paaugstināt savu 

meistarību un attīstīt profesionālo karjeru. 

Savukārt mākslas jomā profesionālās vidējās izglītības izglītojamajiem ir iespēja 

tikties ar LMA mācību spēkiem un apmeklēt profesionāļu izstādes gan Liepājā, gan braucot 

mācību ekskursijās. Pie mums no LMA lekcijās un meistarklasēs ciemojās A.Bikše, 

E.Ģībiete, A.Vītoliņš, A.Naumovs, S.Zariņa, E. Drāzniece u.c. 

Mākslas jomā 2016. gada 28. janvārī IKVD ar mūsu skolu ir noslēdzis deleģēšanas 

līgumu par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences 

novērtēšanu mūsu izglītības programmās. 

Audzēkņi regulāri tiek informēti par karjeras iespējām – dažāda veida mācību 

ekskursijas, tikšanās un informācija e-vidē (www.niid.lv, www.eirokonsultants.lv, 

www.profesijupasaule.lv, www.eurodesk.lv). Lai operatīvi izplatītu informāciju, mūsu 

skolai ir izveidota lapa sociālajā vietnē www.facebook.com, kā arī mājas lapa 

http://lmmdv.edu.lv/  

Skola seko absolventu tālākai karjerai, organizē izglītojamo tikšanos ar 

absolventiem, kas turpina izglītību Latvijā un citur Eiropā, kas veiksmīgi iekļāvušies darba 

tirgū, lai motivētu izglītojamos veidot savu karjeru. Skola sadarbojas ar bijušajiem 

absolventiem karjeras izglītībā, veidojot kopīgas izstādes, koncertus, publiskojot intervijas, 

rakstus, skolas mājaslapā un sociālos tīklos. Par pedagogiem skolā strādā daudzi bijušie 

absolventi, veicot karjeras izglītības darbu mācību stundās.  

Skola lepojās ar saviem absolventiem, kas ir veiksmīgi uzsākuši uzņēmējdarbību:  

- Ādas izstrādājuma dizaina absolvente, I. Žaime, uzņēmums "Žaime Sandals"; 

- Koka izstrādājuma dizaina absolvents, I.Asns, uzņēmums " OVI Wach "; 

- Koka izstrādājuma dizaina absolvents, V. Krētainis, kvalifikācijas darbā 

izstrādāja unikālu un inovatīvu palīgierīci bērniem ar kustību traucējumiem “Solis 

pa solim”, ieguvis titulu “Latvijas lepnums”, un tagad ir  nominēts titulam "Gada 

liepājnieks". 

Skola seko absolventu tālākajām gaitām, augusta/ septembra mēnesī veic monitoringu 

un aktualizē informāciju, skatīt 4.4.4.1. tabulu.  

 

 

http://www.niid.lv/
http://www.eirokonsultants.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/
http://www.eurodesk.lv/
http://www.facebook.com/
http://lmmdv.edu.lv/
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4.4.4.1. tabula 

 

Struktūrvienība “Liepājas Dizaina un mākslas skola" profesionālās vidējās 

izglītības programmās  

Izglītība un nodarbinātība pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 2016./2017. m.g. 

  

Secinājums ~ 49% iepriekšējā mācību gada mūsu skolas absolventu turpina mācības un ~17 

% strādā savā profesijā, bet 15% strādā citā profesiju jomā.  

  

Izglītības 

programma 

Absolve

ntu 

skaits 

Tālākās gaitas: studē augstskolā, strādā profesijā 

studē Latvijas augstskolās 

(studējošo skaits un augstskolas 

nosaukums) 

studē ārvalstīs 

(studējošo skaits 

un augstskolas 

nosaukums) 

strādā 

profesijā  

(skaits) 

strādā citā 

profesijā 

(skaits) 

Nav 

ziņu 

Radošo industriju 

nozarēs 

citā nozarē 

  

Radošo 

industriju 

nozarēs 

citā 

nozarē 

  

      

Apģērbu dizains 
6 

1 – LiepU, valodas 

1-LU valodas 

1 – LJK, 

loģistika 

- - - 2 1 

  

Arhitektūra 
4 

2- RTU arh, būv. 

1-RCK, rest. 

- - - - 1   

Ādas izstrādājuma 

dizains 
1 

- - - - - 1   

Interjera dizains 

4 

1 – LMA vid.māksla 

1 – LiepU kult.vad. 

1 – stāsies LiepU akt. 

- - - - - 1 

Keramikas 

izstrādājuma dizains 
1 

1- LU vēst.,fioz. - - - - -   

Māksla 1 1 – LMA grafika - - - - -   

Multimediju dizains 

7 

1 – LMA kas 

1 –LiepU mediju māk. 

1-RCK, arh. 

1 – LiepU 

inf.teh. 

  

- - 3 -   

Koka izstrādājuma 

dizains 
3 

1- RCK, rest. - - - 1 - 1 

Metāla izstrādājums 

dizains 
- 

- - - - - -   

Reklāmas dizains 
6 

1 – LMA grafika 1 –LiepU 

p.i.skol.  

- - 2 - 2 

  

Vizuālā tēla stilisti 
5 

1-LKK mod.mendž. 

1-B.Mageles, viz.t.stil. 

- - - 1 - 2 

Tekstila 

izstrādājuma dizains 
3 

- - - - - 2 1 

Kopā: 41 17 3 0 0 7 6 8 

    48,7%     17% 14,6% 19,5% 
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Savukārt mūzikas jomā 69% iepriekšējā mācību gada mūsu skolas absolventu 

turpina mācības Latvijas un ārvalstu augstskolās, ~15 % strādā savā profesijā, bet 8 % strādā 

citā profesiju jomā, skatīt 4.4.4.2. tabulu. 

4.4.4.2. tabula 

 

Struktūrvienība „Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skola” mūzikas profesionālās 

vidējās izglītības programmās  

Izglītība un nodarbinātība pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 2016./2017. m.g. 

 

     

LMMDV audzēkņiem tiek sniegta informācija par izglītības iespējām pēc 

absolvēšanas. Lielākā daļa audzēkņu saprot izglītības nozīmi karjeras veidošanā un turpina 

mācības augstākās izglītības iestādēs Latvijā un ārpus tās, atsevišķos gadījumos 

“absolventa komplekta” ietvaros tiek nodrošināta palīdzība sagatavoties mācībām mācību 

starplaikā. Tiek plānota ciešākā sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm kā Jāzepa Vītola 

Mūzikas akadēmiju, un Latvijas Kultūras koledžu, lai stiprinātu audzēkņos motivāciju par 

izvēlētā karjeras virziena turpināšanu, apzināt izglītības nozīmi un stiprināt konkurētspēju 

darba tirgū.  

Turpināt un pilnveidot sadarbību ar Liepājas biznesa inkubatoru. Nepieciešams 

izglītojamajiem nodrošināt mūžizglītības kompetences uzņēmējdarbībā un pašiniciatīvā.  

Motivēt audzēkņus izglītības turpināšanai mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, 

Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, kā 

arī citās Latvijas un ārvalstu mūzikas, mākslas un dizaina augstskolās. 

        

 

Vērtējums: ļoti labi  

 

        

Izglītības programma Absolve

ntu 

skaits 

Tālākās gaitas: studē augstskolā, strādā profesijā 

studē Latvijas 

augstskolās 

(studējošo skaits un 

augstskolas nosaukums) 

studē ārvalstīs 

(studējošo skaits un 

augstskolas nosaukums) 

strādā 

profesijā  

(skaits) 

strādā citā 

profesijā 

(skaits) 

Nav 

ziņu 

Kultūrizglītības 

nozarē 

citā 

nozarē 

  

Kultūrizglītības 

nozarē 

citā 

nozarē 

  

      

Taustiņinstrumentu spēle 2 - - - 1 - 1   

Stīgu instrumentu spēle 1 - - - - 1 -   

Pūšaminstrumentu spēle 3 2 - 1 - - -   

Sitaminstrumentu spēle 1 - - 1 - --   

Diriģēšana 1 1 - - - - - 
 

Vokālā mūzika 3 1 1 - - - -  1 

Mūzika 2 - - 1 - 1 -   

Kopā: 13 4 1 3 1 2 1 1 

    69%   15% 8% 8% 



45 

 

 

4.4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 

 

Kopumā mācību process LMMDV tiek organizēts nelielās grupās, kas veiksmīgāk 

nodrošina mācību diferenciācijas iespējas. Skolotāju sagatavotie uzdevumi veicina skolēnu 

izpratni par mācību uzdevumu izpildi dažādos līmeņos. Pārbaudes darbi tiek sagatavoti tā, 

lai katram izglītojamajam būtu iespēja saņemt zināšanām atbilstošu vērtējumu. Mācību 

process profesionālajos mācību priekšmetos mūzikas jomā tiek organizēts un veikts 

diferencēti jau pašā izglītības programmas apguves sākumā, sastādot un veidojot 

izglītojamo grupu sastāvus un veidojot stundu sarakstus. Izglītojamo grupu sastāvi mūzikas 

teorētiskajos priekšmetos tiek veidoti pēc dažādu līmeņu principa. Tiek ņemts vērā 

izglītības programmas specifika.  

 Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskajās sanāksmēs pedagogi pēc 

diagnosticējošiem pārbaudes darbiem analizē izglītojamo zināšanas un prasmes 

pamatizglītības posmā, lai piemērotu mācību metodes mācību darbam. Neskatoties uz 

samazinātu stundu apjomu, vispārizglītojošajos mācību priekšmetos izglītojamie veiksmīgi 

piedalās pilsētas un Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Šajā mācību gadā 

izglītojamie jau ir piedalījušies Liepājas pilsētas olimpiādēs: Angļu valodā tika iegūta 

1.vieta, un Franču valodā tika iegūta 1.vieta, kas deva iespēju piedalīties Valsts līmeņa 

olimpiādē, Ģeogrāfijā, tika iegūta 1.vieta, Latviešu valodā, tika iegūta 2.vieta, Matemātikā, 

grupa no LMMDV ieguva 5. vietu un piedalījās arī Vēstures olimpiādē, kur guva atzinību. 

 Skola atbalsta, un stimulē spējīgāko audzēkņu piedalīšanos dažādos konkursos, 

festivālos, projektos, koncertos u.c. Skolas vadība sniedz atbalstu arī pedagogiem, kuri 

aktīvi strādā ar talantīgajiem audzēkņiem un gatavo viņus konkursiem. Skatīt 5.pielikumu 

„Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas skolas” un ,, Liepājas Dizaina un mākslas skolas” 

izglītojamo dalība nacionālos un starptautiskos konkursos un festivālos 2016./2017.m.g. 

Mākslas joma īpaši lepojamies ar divām izcilniecēm profesionālajā jomā: 2016. gadā, 

konkursā "EuroSkills 2016" izcīna bronzas medaļu, bet 2017. gadā piedalījās Worldskills 

un ieguva izcilības medaļu.  

        Paralēli tam, pedagogi strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai 

ilgstošas slimības problēmas. Šādiem audzēkņiem pedagogi sniedz konsultācijas, nozīmē 

papildnodarbības, izskaidro nesaprotamās tēmas un jautājumus.  

Pedagogi savstarpējās sarunas dalās pieredzē, piemēram, skolotāja S.Matvejeva 

šogad novadīja pedagogu kolektīvam lekcijas par kompetencēs balstītu mācību procesu 

projektā "Skola 2030", un savukārt L.Meiruška dalījās pieredzē par mācību procesa 

organizēšanu, balstoties uz kompetenču pieeju izglītībā. 

Turpināt paaugstināt izglītojamo motivāciju mācību sasniegumu uzlabošanā un 

paaugstināšanā. Iedrošināt kautrīgos un nepārliecinātos audzēkņus piedalīties konkursos, 

skatēs un olimpiādēs un nodrošināt nepieciešamo atbalstu. 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 

 

         

Izglītības iestādē ir iespējams nodrošināt izglītības pieejamību un pedagoģisko 

personālu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Skolā ir mācījušies izglītojamie ar 

dzirdes traucējumiem un citām speciālām vajadzībām, bet ne ar kustību traucējumiem.  

2014./2015.m.g. un 2015./2016.mācību gadā Tekstilizstrādājumu izglītības 

programmā mācījās, integrējās, un veiksmīgi absolvēja jauniete ar dzirdes traucējumiem. 

Tika nodrošināta individuāla pieeja un piesaistīts atbalsta persona. Skolā iesniedza 
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medicīniskās komisijas atzinums. Pedagogi bija informēti un lietoja atbilstošas vizuālās 

metodes saziņai un mācīšanas procesā. Skolā pedagogi ievēro diferencētu pieeju darbā ar 

skolēniem, kuriem ir paaugstināta emocionalitāte, piemēram, pastiprinātas bailes, pārlieku 

paškritiski, zemu pašnovērtējumu. Profesionālajā ievirzes izglītībā skolniecei ar vienu 

protezētu roku sekmīgi pabeidza mācības 7. klasē. Pedagogi regulāri informēja vecākus par 

saviem novērojumiem darbā izglītojamo, kuram bija nepieciešama palīdzība. Mūzikas jomā 

vērtēšanas periodā skolā nav mācījušies izglītojamie ar speciālām vajadzībām. 

Atjaunojot skolas ieeju Alejas ielā 18, rekonstruējot skolas garāžas par 

multifunkcionālu zāli, tika ievēroti universālā dizaina principi, nodrošinot pieejamību 

cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, taču citas ēka, kur atrodas skolas telpas, nav piemērota 

izglītojamajiem ar nopietniem kustību traucējumiem. 

Turpinot skolas rekonstrukciju, projektējot un būvējot jauno piebūvi, skolā tiks 

nodrošināta pieeja cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, un varēs pilnveidot speciālo 

aprīkojumu. 

 

Vērtējums: labi 

 

4.4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  
 

Skolā mācās Liepājas pilsētas un apkārtnes bērni, kā arī jaunieši no attālākām Latvijas 

vietām. Sadarbība un mācību laikā informatīvā saziņa ar izglītojamo vecākiem tiek īstenota 

sekojoši: telefoniski, izmantojot e-pastu un e-klasi vai nosūtot vēstuli pa pastu, ja 

izglītojamais saņēmis disciplinārsodu vai nepieciešams atbalsts. Nepieciešamības 

gadījumā, vecāki tiek uzaicināti uz skolu, lai kopā ar administrāciju un izglītojamo 

pieņemtu lēmumu par tālāku rīcību vai nepieciešamo atbalstu. LMMDV tiek organizēti 

koncerti, izstādes, vieslekcijas, kar ir pieejami plašākai sabiedrībai, un uz kuriem tiek 

aicināti arī vecāki. Skolas aktivitātes regulāri tiek atspoguļotas skolas mājaslapā 

http://lmmdv.edu.lv/ facebook, e-klase.lv. Mākslas jomā pēc vērtēšanas skatēs, vecāki tiek 

aicināti uz skolu, lai iepazītos ar mācību uzdevumiem un semestrī paveikto. 

Kopsapulcēs vecāki tiek iepazīstināti un informēti par iekšējās kārtības un stipendiju 

piešķiršanas noteikumiem, iepazīstināti ar izglītības programmu saturu, pedagogiem, 

mācību sasniegumu vērtēšanas kritērijiem, izglītojamo sekmēm un mācību stundu 

apmeklējumiem, kā arī sniegta visa veida aktuāla informācija, kas saistīta ar skolas darbību. 

Izglītojamo vecāki katru dienu var iepazīties ar sekmju un kavējumu kopainu e-klases 

žurnālā. Mūzikas profesionālās ievirzes programmu audzēkņu sekmes un kavējumi 

papildus tiek atspoguļoti dienasgrāmatās. Nepieciešamības gadījumā kursu vai izglītības 

programmu audzinātāji vai pedagogi sazinās ar vecākiem visa mācību gada laikā, savlaicīgi 

informējot par izglītojamo mācību grūtībām, stundu kavējumiem, dažādiem disciplīnas 

pārkāpumiem. Piesaistām skolas psihologu, ja izglītojamais un viņa vecāki ir piekrituši. 

Aktīvākie vecāki darbojās skolas domē, kur tiek dota iespēja izteikties par dažādām 

ar skolu saistītām tēmām. LMMDV skolas padomes sastāvu nosaka reglaments, tajā 

darbojās skolas darbinieki (4), audzēkņi (2), vecāki (10). Skolas padomē tiek aplūkoti 

mācību, audzināšanas jautājumi, tiek runāts par skolas izaugsmes iespējām, remontu, 

projektu gaitu. Sanāksmes notiek ne retāk, kā reizi semestrī. Vidēji trīs reizes mācību gadā. 

Skola novērtē vecāku ieguldīto darbu, atbalstot savus bērnus mācībās mūsu skolā, un 

interesi par skolu un skolā organizētajām aktivitātēm. Skolā nereti mācās audzēkņi, kuru 

vecāki paši ir skolas absolventi. Skolā mācās vienas ģimenes vairāki bērni, kas liecina par 

izvēlētās izglītības kvalitāti skolā. Profesionālā ievirzes izglītībā skola ir noteikusi mācību 

maksas atlaides: bāreņiem 100%, trūcīgo ģimenēm 50%, daudzbērnu ģimenēm un kam 

http://lmmdv.edu.lv/
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mācās vairāki bērni 20%. Savukārt profesionālajā vidējā izglītībā ir noteiktas paaugstinātās 

stipendijas bāreņiem, maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu sekmīgiem jauniešiem. 

Turpmākā attīstība. Neskatoties uz vecāku aizņemtību un atrašanās vietu, jāaktivizē 

izglītojamo vecāku savlaicīga iesaiste problēmsituāciju risināšanā. Veicināt vecāku 

sadarbību ar skolas atbalsta personālu gan karjeras konsultantu, gan psihologu. 

 

Vērtējums: ļoti labi  

4.5. Izglītības iestādes vide 

     4.5.1. Mikroklimats 

         

2016. gada septembrī apvienojoties LDMV un EMMV, apvienotā skola organizē 

kopīgus pasākumus, lai veidotos kopīgas tradīcijas un piederības sajūta. LMMDV veidojot 

un organizējot dažādus pasākumus, tagad ir unikāla iespēja profesionālai sadarbībai, ko arī 

veiksmīgi skola izmanto, lai pārsteigtu skatītājus. 

Iepriekšējā mācību gadā tika izstrādāts skolas jaunais logo, tika izstrādāta jauna 

apvienotā mājas lapa (www.lmmdv.edu.lv) un šogad tiek turpināts darbs pie skolas zīmola 

izveides. Lai veicinātu mūsu skolas atpazīstamību un iepazīstinātu potenciālos audzēkņus 

ar skolas izglītības iespējām, kā arī apliecinātu mūsdienīgumu, radošumu un 

profesionalitāti, 2018. gada 7. martā Liepājas muzejā tika atklāta unikāla konceptizstāde 

"ES BŪŠU...!". 

         Skolā valda labvēlīgs un pozitīvs mikroklimats, kas nepieciešams kvalitatīva mācību 

procesa nodrošināšanai. Audzēkņu, pedagogu un pārējā personāla starpā valda savstarpēja 

cieņa, izpalīdzība un sapratne. Skolā mācās un strādā dažādi nacionālās un reliģiskās 

piederības pārstāvji un viņu starpā valda labs kontakts un draudzīgas attiecības.   

Konfliktsituācijas tiek risinātas koleģiāli, individuālās pārrunās ar iesaistītajām 

pusēm. Disciplīnas un problēmsituāciju gadījumi tiek izskatīti vispusīgi no iesaistītajām 

pusēm, objektīvi, korekti un vienojoties par turpmāko darbību. Skolotājiem un skolas 

darbiniekiem ir pieejams skolas psihologs. Skola ir izstrādājusi Ētikas kodeksu.  

          Mācību gada sākumā notiek kolektīvi adaptācijas pasākumi, Adaptācijas nedēļas 

laikā izglītojamajiem tiek demonstrētas prezentācijas ar vispusīgu informāciju par skolas 

iekšējās kārtības noteikumiem un tradīcijām. Skolai ir izstrādāti iekšējās un darba kārtības 

noteikumi, ar kuriem tiek iepazīstināti izglītojamie, izglītojamo vecāki, skolas darbinieki 

un pedagogi. Īpaša uzmanība un atbalsts tiek sniegts jaunajiem darbiniekiem un 

pedagogiem, lai veiksmīgāk integrētos darba vidē un iekļautos mācību procesā. 

Skola lepojas ar savu kolektīvu, ar skolotājiem, kas ir novērtēti pedagoģiskajā darbā 

un sevi apliecina radošās aktivitātēs: koncertos, izstādēs un projektos un citās aktivitātēs. 

Skola lepojas ar labvēlīgu gaisotni skolā (gaiteņos skan klusināta mūzika), ar skolotāju un 

izglītojamo savstarpējo cieņu un sadarbību. Skolas jauno logo un mājas lapu ir izstrādājuši 

skolas pedagogi, regulāri sadaļā jaunumi tiek atspoguļoti skolas pasākumi, katrai izglītības 

programmai ir iespēja demonstrēt mācību procesā tapušos darbus, piemēram, skatīt 

http://lmmdv.edu.lv/foto-dizains-darbi Lai LMMDV kolektīvs savstarpēji iepazītos, tiek 

organizēti neformāli saliedēšanas pasākumi, piemēram,  1.septembrī, Skolotāju dienā, ap 

Ziemassvētkiem, pēc izstādēm un koncertiem, radoši semināri, pavasara laivu brauciens 

u.c. 

Turpināt darbu pie dažādu saliedēšanas pasākumu veidošanas gan darba kolektīvam, 

gan izglītojamajiem.  

 

Vērtējums: ļoti labi 

http://lmmdv.edu.lv/foto-dizains-darbi
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4.5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība 

 

PIKC LMMDV ir izvietota vairākās ēkās – skolas struktūrvienības Emiļa Melngaiļa 

mūzikas skola izglītības procesa organizēšanas un īstenošanas vietas adreses ir Ausekļa ielā 

11/15 un telpas daudzfunkcionālajā kompleksā Lielais dzintars Radio ielā 8, skolas 

struktūrvienības Liepājas Dizaina un mākslas skola izglītības procesa organizēšanas, un 

īstenošanas vietas adreses ir Alejas iela 18, Toma iela 23/25 un Kungu iela 21 a, skatīt 

4.5.2.1. tabulu. 

4.5.2.1. tabula 

Esošās izglītības iestāžu infrastruktūras raksturojums 
Nr. 

p.k. 

Adrese Pašreizējā funkcija Īpašuma 

statuss 

Zemes 

gabala (u) 

platība (m2) 

Ēku 

platība 

(m2) 

Ēku raksturojums 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ausekļa 

iela 

11/15 

Mūzikas un 

vispārējo 

priekšmetu mācību 

process 

Valsts 3581 2700,0 Būve sastāv no 5 dažādos 

laikos (1900.-1970.g.) 

būvētām ēkām (t.sk. 

koncertzāle, sporta zāle). 

2. Alejas 

iela 

18/20 

Mākslas un dizaina 

priekšmetu mācību 

process un 

saimnieciskās ēkas 

Valsts 3739 2047,7 Būve sastāv no 5 dažādos 

laikos (1870.-1946.g.) 

būvētām ēkām (t.sk. 

multifunkcionālā zāle - 

uzbūvēta 2012.gadā). 

3. Toma 

iela 

23/25 

Mākslas un dizaina 

priekšmetu mācību 

process 

Valsts 3822 763,9 Ēka būvēta kā bērnudārzs, 

pielāgota skolas funkcijām. 

4. Kungu 

iela 

21/21A 

Mākslas un dizaina 

priekšmetu mācību 

process 

(prof.ievirze) 

Privāts 1448 635,3 Ēkas nomu nodrošina 

Liepājas pilsētas 

pašvaldība. 

5. Radio 

iela 8 

Mūzikas 

priekšmetu mācību 

process, fonotēka 

Pašvald

ības 

4294 1687,1 Norādītā platība - mūzikas 

skolas telpām koncertzāles 

"Lielais Dzintars" ietvaros. 

Periodā no 2011. līdz 2018. gadam skolu ēkās ir veikti infrastruktūras uzlabošanas 

pasākumi, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu un citi finanšu instrumenti. Galvenokārt 

veikti ieguldījumi ēku energoefektivitātes uzlabošanā, nodrošinot daļēju ēkas 

energoefektivitāti (KPFI projekti - Alejas 18 sētas mācību ēka un Toma iela 23/25), kā arī 

veikta Alejas ielas multifunkcionālās zāles izveide, pārbūvējot garāžas (Interreg projekts). 

Pēdējos divos gados uzlabojumi skolā veikti par KM piešķirto finansējumu. 2016. gadā tika 

veikts remonts sanitārihigēniskās telpas (WC), atbalsta personāla telpās, 

zīmētavās/gleznotavās un citās telpās. 2017. gada decembrī, izmantojot skolas budžetu, ir 

veikts remonts Ausekļa ielā 11/15 - atjaunotas un labiekārtotas ar mūsdienīgu mācību 

aprīkojumu un mēbelēm četras mācību telpas un koridors, un Alejas ielā 18 veikts remonts 

galvenajā skolas ieejā - vestibilā un  koridorā.   

Nākotnē plānots pārplānot esošās infrastruktūras funkcionalitāti, izmantojot ES 

struktūrfondu finansējumu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība specifiskā 

atbalsta mērķa 8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu ietvaros, 

paplašināt telpu pieejamību atbilstoši plānotajam izglītojamo skaitam gan mūzikas, gan 

mākslas un dizaina profesionālajās programmās. Mākslas un profesionālās ievirzes 

izglītības procesus plānots īstenot Alejas ielas ēku kompleksā, paplašinot to ar jaunbūvi 
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atbilstoši prasībām profesionālo mākslas programmu īstenošanai; mūzikas programmu 

norisi – Ausekļa ielas un Lielais dzintars telpās; izbūvēt dienesta viesnīcu Ausekļa ielas 

ēkā. Tādējādi atbrīvojot Kungu ielas īpašumu, kas šobrīd tiek īrēts. Turklāt nodrošinot 

koncertzāles renovāciju Ausekļa ielā 11/15, PIKC LMMDV koncerti, koncerteksāmeni u.c. 

varēs tikt organizēti skolas zālē. 

Skolas darba laiki darbadienās ir no 7.30 - 21.00, sestdienās no 10.00 – 15.00. Šajā 

laikā audzēkņiem ir iespējas uzturēties skolā un patstāvīgi mācīties.  

        Mācību telpas un koplietošanas telpas ir funkcionālas, tīras un atbilst sanitāri 

higiēniskajām prasībām. Pedagogi un personāls rūpējas par tīrību un estētisko noformējumu 

mācību telpās.    

PIKC LMMDV ir divas zāles - Melngaiļa koncertzāle Ausekļa ielā 11/15 un 

multifunfcionāla zāle Alejas ielā 18. Skolā ir arī sporta zāle, tās platība 145 m2. 

Visās struktūrvienības ēkās ir iekārtotas audzēkņu atpūtas telpas. 

 Skolām ir no apkārtējās vides norobežots iekšpagalms ar saimnieciskās zonas 

funkcijām. Skolas iekšpagalma dārzam Ausekļa iela 11/15 ir piešķirts Vēsturiskā dārza 

statuss, un tas ietverts Eiropas Kultūras mantojumā. Dārzs ir apliecinājums skolas kultūras 

stilam un radošai mākslinieciskai oriģinalitātei. Skolas Vēsturiskais dārzs ir kļuvis par 

nozīmīgu Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļu, kura saglabāšana nākamajām paaudzēm 

atbilst Latvijas un Eiropas sabiedrības interesēm.  Skolas iekšpagalmi ir estētiski iekārtoti, 

apzaļumoti un sakopti, un siltajā gadalaikā tiek rīkoti pasākumi, starpbrīžos atpūšas 

audzēkņi un skolotāji. 

 Izglītības iestādes apkārtnē ceļu satiksme ir organizēta un atbilst drošības 

noteikumiem. Pie skolām ir ierīkotas stāvvietas velosipēdu novietošanai.  

Saimniecības zona izglītojamiem netraucē, jo darbiniekiem ir atsevišķi norādītas 

telpas, kurās glabājas darbarīki, instrumenti. Skolas telpas tiek regulāri uzkoptas, atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Sanitārhigiēniskie apstākļi skolas telpās ir atbilstoši mācību 

procesa prasībām, par ko liecina kontrolējošo institūciju veiktie pārbaužu akti, skatīt 

4.5.2.3. tabulu. 

4.5.2.3. tabula 

Atzinumi darbības turpināšanai 
Izglītības 

programmas 

īstenošanas 

vietas adreses  

Atzinumi Izsniegšanas datums 

Toma iela 

23/15 

Atzinums no Veselības inspekcijas par objekta gatavību 

uzsākšanai (turpināšanai); objekta higiēniskais 

novērtējums 

20.09.2017.; Nr. 5.6-

20/23300/ 

Ausekļa iela 

11/15 

Atzinums no Veselības inspekcijas par objekta gatavību 

uzsākšanai (turpināšanai); objekta higiēniskais 

novērtējums 

20.09.2017.; Nr. 5.6-

20/23300/ 

Alejas iela 18 Atzinums no Veselības inspekcijas par objekta gatavību 

uzsākšanai (turpināšanai); objekta higiēniskais 

novērtējums 

20.09.2017.; Nr. 5.6-

20/23300/3160 

Kungu iela 

21A 

Atzinums no Veselības inspekcijas par objekta gatavību 

uzsākšanai (turpināšanai); objekta higiēniskais 

novērtējums 

20.09.2017.; Nr. 5.6-

20/23300/3159 
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Radio iela 8 Atzinums no Veselības inspekcijas par objekta gatavību 

uzsākšanai vai turpināšanai; objekta higiēniskais 

novērtējums 

17.10.2017.; Nr. 5.6-

20/27947/3425 

Alejas iela 18 Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 19.01.2018.; Pārbaudes akts 

Nr.22/12.1-3.1/18 

Ausekļa iela 

11/15 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 19.01.2018.; Pārbaudes akts 

Nr.22/12.1-3.1/17 

Kungu iela 

21a 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 09.02.2017.; Pārbaudes akts 

Nr.22/12.1-3.1/41 

Toma iela 

23/15 

Atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 09.02.2017.; Pārbaudes akts 

Nr.22/12.1-3.1/40 

 

 

Tuvākā laikā pilnveidot mūsdienu prasībām atbilstošu mācību un izcilību veicinošu 

vidi, veiksmīgi realizējot iesākto ES struktūrfondu projektu.  
Realizēt skaņu ierakstu studijas 2. kārtas izbūvi (vienlaikus ar koncertzāles un 

kamerzāles renovāciju Ausekļa ielā 11/15) - ar iespēju šīs zāles izmantot skaņu ierakstu 

procesā digitālā sasaistē ar studijas telpām.  

 

Vērtējums: labi 
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4.6. Izglītības iestādes resursi  

 

       4.6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi  

 

Skolai ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās mācību telpas. 

Telpu iekārtojums atbilst izglītojamo skaitam un mācību procesa prasībām. Ir izstrādāta un 

tiek ievērota noteikta kārtība telpu un materiāltehnisko līdzekļu izmantošanai. Mācību 

telpas ir aprīkotas ar inventāru, kas nepieciešams izglītības programmu un mācību 

priekšmetu specifiskajām vajadzībām. Esošās iekārtas un materiāltehniskie resursi 

nodrošina mācību procesa pilnvērtīgu norisi. Izglītības programmas apguvē izmanto 

informācijas tehnoloģijas. Interneta pieslēgums ir brīvi pieejams izglītības iestādes darbības 

laikos.  

Sakārtojot Skolā datu aizsardzības jautājumus, no 2014. gada septembra skolā 

darbojas Aktīvā Direktorija (Active Directory directory service) ir Microsoft izstrādāts rīku 

kopums, kurš ļauj administrēt un uzraudzīt lielus datortīklus; tas ļauj ierobežot, priviliģēt 

lietotājus veikt konkrētus darbus datorā, datortīklā un uz servera. Šis rīku kopums 

paaugstina iestādes datortīkla drošību pret nesankcionētu piekļuvi, datu nepareizu 

izmantošanu, utt.   

Ir pieejamas mācību grāmatas LMMDV bibliotēkā. Bibliotēkas krājums tiek 

rekataloģizēts elektroniskajā kopkatalogā BIS ALISE. Mācību grāmatu un līdzekļu izvēle 

ir pamatota, regulāri notiek fonda pārskatīšana gan bibliotēkā, gan izglītības programmas 

fondu telpā, kur glabājas audzēkņu labākie darbi. Sakārtoti fondu materiāli.  

Mākslas un dizaina jomā materiāli tehniskās bāze, mūzikas instrumentu un citu 

inventāru daudzums ir pietiekams izglītības programmu īstenošanai, kas tiek regulāri 

papildināts piešķirtā finansējuma ietvaros.  Notiek regulāra materiāltehnisko līdzekļu un 

mūzikas instrumentu apkope un remonts. 

Vispārizglītojošo priekšmetu pedagogi ir nodrošināti ar mūsdienīgu informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā - ir iegādāti 86 planšetdatori 

IPAD vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei (angļu val., matemātika, latv.val., 

vēsture) un 2 TV.  

2017. gadā, ieguldot 36 000 eiro ierakstu studijas aprīkojuma iegādei, iegādājoties 

mikrofonus, skaļruņus, televīzijas un radio uztvērējus, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas 

vai reproducēšanas aparatūru, programmatūras pakotni un informācijas sistēmas, austiņas, 

skaņas frekvences pastiprinātājus, videokameras ar reprodukcijas ierīci, krāsu TV, IPad 

datorus, PIKC LMMDV telpās Ausekļa ielā 11/15 ir izveidota skaņu ierakstu studija, kurā 

audzēkņiem iespējams apgūt skaņu ierakstu tehnoloģijas un iegūt pieredzi studijas darbā. 

Melngaiļa koncertzāles vajadzībām iegādāts skatuves gaismu un projicēšanas sistēma. 

Mācību procesa nodrošināšanai mūzikas izglītības programmā –  

Taustiņinstrumentu spēle ir iegādāts - Flīģelis YAMAHA C3 ST MI STUDIO; 

akordeons SCANDALLI CONSERVATORIO BJP 442;  

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izglītības programmai - Thomann Classic 

TEB480 GL alta trombons, divas Yamaha YCR-2310 SIII B-Stock kornetes, divas Yamaha 

YCR-2310 SIII B-Stock trompetes, Yamaha YFH-631 GS  flīgerhons, Yanagisawa S-901 

soprāna saksofons, Buffet Crampon E11 BC2201-2-0W C klarnete, Azumi  AZ-S2 RBE 

flauta, Oboja, Michael Rath R900 Basa Trombons, YAMAHA YSL-356 trombons, Fagots, 

Tenora trombons, Soprāna saksofons, 2 tenora saksofoni, Piccolo trompete; Adams 

2BDV3222 koncerta basbunga, Yamaha YG-250 D Glockenspiel zvaniņi, Adams MSPV 43 

Solist marimba; 
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Stīgu instrumentu nodaļas vajadzībām - akustiskā vijole 3/4 un koncertlociņš, čells 

¾, divi čelli ½;  

Populārās un džeza mūzikas vajadzībām - Marcus Miller V7 Alder-4 TS elektriskā 

basģitāra un Ibanez AMV10A-TCL Artcore Vintage elektriskā ģitāra; Nord stage 3 un Kawai 

MP-11 digitālās klavieres.  

Mūzikas vidusskolas fonotēka tika papildināta ar mūsdienīgu Audio sistēmu. Par 

9437,00  eiro ir papildināta mūzikas izglītības programmu bibliotēkas krājumi, pievēršot 

īpašu uzmanību tieši populārai un džeza mūzikai. Krājumu papildinājums bibliotēkā ietver 

arī grāmatas par mākslu un kultūrvēsturi.  

Visām 13 mākslas un dizaina izglītības programmām tika papildināta 

materiālitehniskā bāze ar mūsdienām atbilstošām iekārtam un nepieciešamības gadījumā 

tika organizēti apmācības kursi. Gleznošanas, skicēšanas, zīmēšanas stundu digitalizēšanai 

un dažādošanai ir iegādāti  Ipad  planšetdatori  

Foto dizaina izglītības programmai iegādātā materiāli tehniskā bāze - Foto 

kameras: Canon 6D + 24-105mm objektīvs, Canon 80D + 24mm objektīvs, Canon 760D + 

50mm objektīvs, Canon 750D (x6) + kit 18-55mm objektīvi, dators Apple iMac 27, TV 

Sony 55” 4k. Praktiskās nodarbības notiek Multifunkcionālajā zālē, kur ir viss 

nepieciešamais foto studijai: apgaismojuma aprīkojums, statīvi, maināmie foni utt. Foto 

dizaina izglītības programmai papildus esošām grāmatām tika iegādāta jaunākā literatūra, 

tostarp svešvalodās. 

Lepojamies ar to, ka, lai iegādātos visu augšminēto, tika intensīvi strādāts pie 

specifikāciju izveides atbilstošajās jomās, tika organizēti iepirkumi un uzstādīti visi 

iepirktie aprīkojumi. 

Jāturpina pilnveidot materialitehnisko bāzi atbilstoši darba tirgus un jauno mācību 

metožu prasībām. Turpmāk jānodrošina apmācība, uzskaite un apdrošināšanas sistēma 

materiāli tehniskai bāzei. Atjaunot skolas bibliotēkas un fonotēkas fondus, izveidot un 

regulāri atjaunot materiālu bibliotēku mākslas un dizaina jomā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 

4.6.2. Personālresursi 

 

Profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai ir viss 

nepieciešamais personāls. Skolā strādā 173 skolotāji, 14 pedagoģiskie darbinieki, no 

kuriem 81 ir ar maģistra grādu, skatīt 4.6.2. 1. tabulu. 

4.6.2. 1. tabula 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” pedagogu izglītība 

2017./2018.m.g.  
 Vidējā 

profesionālā 

izglītība 

1.līmeņa augstākā 

profesionālā 

izglītība 

2.līmeņa augstākā 

profesionālā 

izglītība 

Bakalaurs Maģistrs 

Pedagogu 

skaits 14 3 1 74 81 

Pedagogu darba slodze ir atbilstoša normatīviem aktiem. Skolotāji regulāri pilnveido 

zināšanas gan starptautiskajās praksēs, gan tālākizglītības pilnveides kursos, semināros un 
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konferencēs. Skolas pedagogu kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām, informāciju 

par visiem skolotājiem var iegūt VIIS sistēmā, sadaļā Pedagogu izglītības dokumenti.  

Skola pievērš lielu nozīmi skolotāju profesionālismam un radošai izpildītājmākslas 

darbībai. Pedagogi aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs (semināros, meistarklasēs, 

koncertprojektos, plenēros, simpozijos u.c.) kā izglītības iestādē, tā arī ārpus tās.  

Skolai mūzikas jomā ir iespēja nodrošināt visas izglītības programmas ar augsti 

kvalificētiem skolotājiem, piesaistot viņus darbā skolā no Liepājas simfoniskā orķestra, 

Bruņoto spēku bigbenda u.c.  

Savukārt mākslas un dizaina jomā profesionālos mācību priekšmetus māca skolotāji, 

kas strādā un kam ir reāla praktiska pieredze attiecīgajā jomā. Foto dizaina izglītības 

programmā māca pedagogi, kuri ir absolvējuši Latvijas Mākslas akadēmiju un ir 

pilnveidojušies starptautiskā mērogā, kā arī paši piedalās un veido izstādes. Foto dizaina 

izglītības programmas skolotāji un skolas administrācijas pārstāvji ir devušies pieredzē uz 

PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolu, Igaunijas Tartu mākslas vidusskolu un koledžu, 

Grieķijas mākslas skolu, un Porto mākslas vidusskolu iepazīt foto apmācību. 

Lielu uzmanību velta jaunu, daudzsološu pedagogu izaudzināšanai un iesaistīšanai 

mācību darbā. Katru mācību gadu skolā sāk strādāt vairāki jauni skolotāji, no kuriem lielākā 

daļa ir skolas absolventi. Pedagogu darba stāžs ir atspoguļots 4.6.2. 3. tabulā. 

4.6.2. 3. tabula 

 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” pedagogu darba stāžs 

2017./2018.m.g. 
 Strādā 

pirmo 

gadu 

Darba 

stāžs  

2-4 gadi 

Darba 

stāžs  

5-10 gadi 

Darba 

stāžs  

11-15 gadi 

Darba 

stāžs  

16-20 gadi 

Darba 

stāžs  

21-40 

gadi 

Darba stāžs  

41 un 

vairāk 

Pedagogu 

skaits 34 21 47 11 8 25 16 

 

Metodisko komisiju vadītāji, administrācija sniedz atbalstu jaunajiem darba kolēģiem. 

Skolotāji iesaistās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā, veidojot savu 

pašvērtējumu, portfolio. 

Skola lepojas ar skolotājiem, kas nodrošina mūsdienīgu mācību procesu un ar savu 

radošo darbību apliecina savas spējas un talantus. 

Turpināt pedagogu tālākizglītības procesu, rosināt un atbalstīt pedagogus jaunu, 

mūsdienīgu mācību metožu un jaunāko tehnoloģiju apguvē. Piesaistīt kvalificētus un 

profesionālus pedagogus darbam skolā. 

 

Vērtējums: ļoti labi 

 



54 

 

 

4.7. Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana  

 

       4.7.1. Izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana  

 

PIKC LMMDV darba plānošana sākas ar visu skolas darba procesu izvērtēšanu, 

iekšējās un ārējās vides ietekmējošo faktoru izpēti un izpratni. To veic dažādās grupās – 

pedagogu metodiskajās komisijās, audzēkņi kursos un audzēkņu pašpārvaldē, kā arī katrs 

skolotājs individuāli. Izglītības programmas un metodiskās komisijas vadītāji apkopo 

skolotāju iesniegtos pašvērtējums, un iesniedz atskaiti – izglītības programmas vai 

metodiskās komisijas pašvērtējumu visās darbības jomās. Tiek uzklausīta informācija no 

sociālajiem partneriem un audzēkņu vecākiem. Iegūto informāciju apkopo skolas darba 

pašvērtējumā. 2016. gada tika aktualizēta Profesionālās izglītības kompetences centra 

“Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” attīstības un investīciju stratēģija 

2015. – 2020. gadam. Mācību process skolā norisinās saskaņā ar mācību gada sākumā 

izstrādāto un apstiprināto skolas darba plānu. Skolas darba plāns veidojas: 

 vadoties pēc stratēģiskā attīstības plānā noteiktajiem virzieniem, no iepriekšējā gada 

mācību procesa izvērtēšanas, 

 no skolas konventa priekšlikumiem, 

 no skolas padomes priekšlikumiem, 

 no audzēkņu pašpārvaldes priekšlikumiem, 

 no pedagoģiskās padomes priekšlikumiem, 

 ņemot vērā vecāku ieteikumus. 

Pedagoģiskajās kopsēdēs personāls tiek informēts par attīstības virzieniem un 

konkrētiem gada vai pusgada uzdevumiem mērķa sasniegšanai. Visu gadu sistemātiski 

notiek administratīvās un metodiskās sanāksmes, kurās tiek apspriesta turpmākā darbība un 

izvirzīti priekšlikumi. Darba plānu koriģē un papildina. Operatīvo plānu katram mēnesim 

izstrādā vienu nedēļu pirms mēneša sākuma. Izglītības programmu vadītājus deleģējam 

izstrādāt operatīvo plānu savas izglītības programmas mācību darbam, kas iekļauj 

informāciju par mācību koncertu, ieskaišu, skašu, sanāksmju u.c. norisi. Katra nodaļa 

pārredzamākai informācijai savu kalendāro darba plānu pusgadā ir izvietojusi nodaļas 

informācijas stendā. Administrācija izstrādā operatīvo plānu, kas aptver ārpusstundu 

pasākumus, pedagoģiskās padomes sēdes, stipendiju komisiju sēdes, projektus u.c. 

informāciju par skolas darbību, kas neskar nodaļu konkrēto mācību darbu. Lai efektīvāk 

strādātu pie mācību darba satura kvalitātes, katru gadu papildus mācību darba plāniem 

detalizēti izstrādājam metodiskā darba plānu.  

 Stratēģiskā attīstības plāna izpildi pārrauga skolas direktors, direktora vietnieki un 

deleģētas personas konkrētos jautājumos. Sasniegtos rezultātus analizē un, vajadzības 

gadījumā, attīstības plānu pārskata un koriģē. Katra mācību gada noslēgumā skolas vadība 

analizē attīstības plāna izpildi un apkopo tā rezultātus. 

Nostiprināt izglītības iestādes lomu un prestižu pilsētas mūzikas, mākslas un 

dizaina dzīvē. Uzlabot un paplašināt skolas mārketinga darbu. 

 

  

Vērtējums: ļoti labi 

 

 

 



55 

 

 

4.7.2. Izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība  

 

 

Skolas pārvaldes struktūra izveidota atbilstoši skolas Nolikumam. Pārvaldes amatus 

ieņem atbilstošas izglītības un kvalifikācijas darbinieki. LMMDV ir izveidota darbības 

struktūra, skatīt 4.7.2. 1. attēlu. 

 

 
4.7.2. 1. att. LMMDV darbības struktūra 

 

Skolā ir izveidotas likumdošanā un Nolikumā paredzētās pašpārvaldes institūcijas: 

 Skolas Padome; 

 Skolas Pedagoģiskā padome; 

 Izglītojamo Pašpārvalde; 

 Pedagogu un darbinieku arodbiedrība; 

 Konvents; 

Izglītības iestādes attīstības un stratēģijas veicināšanā atbilstoši darba tirgus prasībām un 

izglītības plānošanā liela nozīme ir konventam. Tā sastāvā ietilpst Kultūras ministrijas, 

Latvijas Nacionālā kultūras centra, Liepājas domes, darba devēju pārstāvji, kā arī mākslas 

un mūzikas jomas profesionāļi. Organizācija tiesīga sniegt priekšlikumus jaunu izglītības 

programmu izstrādāšanā, veicināt sadarbību ar uzņēmējiem un citām kultūrizglītības 

iestādēm mācību prakses un profesionālo prasmju organizēšanā. 

Skolas darbību reglamentē LMMDV Nolikums, kas apstiprināts ar Kultūras 

ministrijas rīkojumu Nr.2.5-1-246 30.09.2016. Ar Nolikumu ir iepazīstināti pedagogi, 

audzēkņi un darbinieki.  

 Skolā ir izstrādāta virkne iekšējo normatīvo dokumentu, kas regulē dažādu skolas 

struktūru darbību, izglītības programmu īstenošanas norisi un kārtību: 
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− LMMDV Pedagoģiskās padomes reglaments; 

− LMMDV padomes reglaments; 

− LMMDV Metodiskās padomes reglaments; 

− LMMDV Ētikas komisijas reglaments; 

− Ētikas kodekss; 

− Iekšējās kārtības noteikumi; 

− LMMDV Mūzikas radošās padomes reglaments; 

− LMMDV noteikumi par izglītojamo uzņemšanas kārtību; 

− Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un kārtība; 

− Noteikumi par stipendiju piešķiršanu;  

− Noteikumi par pedagogu darba samaksas, piemaksu un materiālās stimulēšanas 

noteikšanas kārtību; 

− Darba kārtības noteikumi; 

− Darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumi u.c. 

          Ar visiem skolas darbiniekiem ir noslēgti darba līgumi. Visiem darbiniekiem 

ir amatu apraksti, darba pienākumi nedublējas. Darba pienākumu sadale nodrošina likuma 

normatīvo prasību izpildi, tā kontroli un sistemātisku datu bāzes veidošanu. Skolas 

personāla pārraudzība notiek likumdošanas, skolas Nolikuma, darba līgumu, amata 

aprakstu un skolas darbību reglamentējošo dokumentu ietvaros. Darba līgumi glabājas 

personu lietās. Skolas administrācija katru gadu veic personāla novērtēšanu atbilstoši 

normatīvajam LDMV darbinieku novērtēšanas nolikumam. No 2013. gada tiek lietota 

NEVIS sistēma. Personāls pārzina izglītības iestādes pašvērtēšanas sistēmu un metodiski 

iesaistās pašvērtēšanas procesā.  

Darbinieki tiek iepazīstināti ar amatu aprakstiem, darba kārtības noteikumiem un 

darba aizsardzības un darba drošības noteikumiem, ugunsdrošības noteikumiem.  Jaunumi 

tiek ievietoti skolas mājaslapā un facebook.com, e-klases žurnālā un darbinieku 

personīgajos e-pastos, kā arī pie ziņojumu dēļa skolas gaitenī.  

Skola lepojas un kopj savas tradīcijas, informē sabiedrību rūpējas par pozitīvu 

publicitāti. Visam skolas personālam ir nodrošināta     ERGO veselības apdrošināšanas 

karte GLORIA BASIC PLUS veselības apdrošināšanas polise  uz vienu gadu 

(no  01.04.2017 līdz 31.03.2018.)    

Lielisks administrācijas komandas darbs, kurš jāstiprina un jāturpina visi iesāktie 

darbi. 

Radīt priekšnoteikumus un sekmēt radošo industriju attīstību, veicināt biznesa vides 

klientu piesaisti mācību uzdevumu satura izveidei un plašākai sadarbībai. Lielisks 

administrācijas komandas darbs, kurš jāstiprina un jāturpina visi iesāktie darbi. 

 

  

Vērtējums: ļoti labi 
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4.7.3. Izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām 

 

PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai ir laba sadarbība ar skolas 

dibinātāju - Latvijas Kultūras ministriju, kā arī cieša sadarbība ar Latvijas Nacionālo 

kultūras centru. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, skolā tiek organizēti 

Valsts noslēguma konkursi profesionālās ievirzes skolām un veidotas reprezentatīvas 

izstādes un semināri pedagogiem.  

ESF projekta 8.5.3. ”Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla 

kompetences pilnveide” ietvaros no 2016./2017. māc. gada ļoti veiksmīga sadarbība ir 

izveidojusies ar Valsts Izglītības satura centru, organizējot kopīgus seminārus gan skolu 

vadības speciālistiem, gan konkrētās nozares pedagogiem. 

Skolai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Liepājas pilsētas Domi, Liepājas 

Kultūras pārvaldi (atbalsts un sadarbība dažādos kultūras projektos, meistarklases skatuves 

mākslā, džeza un populārā mūzikā, Vēju ritmi, Zelta griezuma pasākumi).  Skolas attīstības 

plānošana ir cieši saistīta ar Liepājas pilsētas un Kurzemes reģiona attīstību.  

Skola sadarbojas ar Kurzemes reģiona profesionālās ievirzes Mākslas un Mūzikas 

izglītības iestādēm, kultūras iestādēm un vispārizglītojošajām skolām. Skola organizē 

profesionālās izglītības mākslas skolām Kurzemes reģiona Valsts konkursa atlases kārtas 

un pedagogu profesionālās pilnveides seminārus, metodiskās dienas, piedalās audzēkņu 

darbu vērtēšanas procesā (reģionu skolu skolotāju un direktoru metodiskās apvienības 

darbība, valsts konkursu II kārtas un metodiskas apspriedes par rezultātiem, reģionu 

konkursi, festivāli, skates un vienādu prasību diagnosticēšana, kopīgi koncerti, izstādes, 

meistarklases, tālākizglītības kursi). 

Izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Liepājas Izglītības pārvaldi (materiāli 

tehniskās bāzes un mūzikas instrumentu iegāde projektu ietvaros) un Liepājas metodisko 

apvienību vadītājiem, Vizuālās mākslas, Mājturības un tehnoloģiju skolotājiem, Liepājas 

pirmskolas izglītības iestādēm, Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestādēm, Liepājas 

Bērnu un jaunatnes centru (veidojot kopīgu Pūtēju orķestra Liepāja darbību). Sadarbības 

rezultātā mūsu skolā ir notikušas metodiskās sapulces, olimpiāde mājturībā un darbmācību 

tehnoloģijās, Modes dienas konkurss Kurzemes reģiona Bērnu un jaunatnes centriem un 

aprīlī mūsu skolā notiks Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiāde.  

Mākslas sturtūrvienība ir sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju (turpmāk – 

LMA) (docenti piedalās skolas kvalifikācijas eksāmenu komisijās, sadarbības pasākumu un 

izstāžu organizēšana), Liepājas Biznesa Inkubatoru, Latvijas Dizaina savienību, citām 

profesionālās izglītības iestādēm, Liepājas Universitāti ( tās studenti skolā īsteno studiju 

praksi, kā arī sadarbības rezultātā 2015. gadā tika izveidota jauna izglītības programma – 

Mūzikas projektu vadība), Liepājas teātri, Liepājas muzeju, Liepājas pilsētas būvvaldi un 

citiem uzņēmumiem, radošo industriju pārstāvjiem, kas veiksmīgi nodrošina prakses vietas 

Liepājā. Produktīva ir sadarbība ar AS „Kvadra Pak”, nodrošinot materiālo atbalstu - 

kartonus, dažāda veida papīrus u.c.materiālus.  

Mūzikas jomā līdz šim un šobrīd arī PIKC LMMDV sadarbojas ar Liepājas 

simfonisko orķestri (kopīgi projekti mācību prakses kvalitātes pilnveidei, prakses vietu 

nodrošināšana mācību laikā, orķestra mūziķu pedagoģiskajā darbā un izglītības 

programmas aktualizēšanā un izveidē, mācību plānu pilnveide, uzklausot simfoniskā 

orķestra mūziķu un administrācijas ieteikumus). Audzēkņi atsevišķu izglītības programmu 

ietvaros ir iesaistīti darbā profesionālos mūziķu kolektīvos – Liepājas simfoniskajā orķestrī 

(noslēgti sadarbības līgumi par mūziķa darbu), Nacionālo Bruņoto spēku bigbendā un 

dažādos ansambļu sastāvos. Darba procesā audzēkņi piedalās ne tikai mēģinājumos, 
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individuālā darbā partiju sagatavošanā, bet arī koncertos. Sadarbība ar koncertzāli "Lielais 

dzintars" brīvās improvizācijas vakaru Jam Sessions organizēšanā un muzikālu skolēnu 

ekskursiju organizēšanā "Lielā dzintara" (t.sk. arī LMMDV mūzikas struktūrvienības) 

telpās. 

          Aktuāla un nepieciešama ir EMLMV sadarbība ar citām kultūrizglītības iestādēm 

Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolu, PIKC Nacionālo mākslu vidusskolu, Emīla 

Dārziņa mūzikas vidusskolu un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (turpmāk – 

JVLMA). Lai audzēkņi paaugstinātu savu profesionālo kvalifikāciju, karjeras izglītību un 

konkurētspēju darba tirgū, skola sadarbojas ar JVLMA vairākos virzienos. 

− audzēkņi saņem informāciju par JVLMA; 

− konsultējas pie JVLMA mācībspēkiem; 

− audzēkņi piedalās JVLMA rīkotajos konkursos un meistarklasēs; 

− audzēkņi iesaistās meistarklasēs, kuras vada JVLMA mācībspēki. 

Mūzikas nozarē turpinās sadarbība ar Jauniešu izglītības centru Šērsbergā Vācijā 

katru gadu vidēji astoņi līdz desmit skolas izglītojamie piedalās vācu – skandināvu mūzikas 

nedēļā – simfoniskajā orķestrī un korī iestudē apjomīgas akadēmiskās mūzikas 

programmas, tādējādi attīstot gan mākslinieciski tehniskās prasmes, gan apgūstot darba 

tirgū nepieciešamo praksi un pieredzi. Darmštates jauniešu simfoniskajā orķestrī tiek 

apvienoti jaunie mūziķi no 15 Darmštates sadraudzības pilsētām (t.sk. no PIKC LMMDV) 

un iestudētas kopīgas koncertprogrammas. Kora mākslas, klavierspēles un vijoļspēles 

programmās sadarbība tiek īstenota ar Klaipēdas S.Šimkus konservatoriju. 2016. gadā 

iesākts arī ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģisko skolu 

sadarbības partnerības projekts, kurā piedalās partneri no Vācijas – Vemdingas reālskolas 

un Itālijas – Romas Instituto Comprensivo Regina Margherita. 

Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu īstenotas meistarklases mūzikas instrumentu 

spēlē un vokālajā dziedāšanā, mākslas un dizaina meistarklases un nozaru profesionāļu 

lekcijas, realizēti nozīmīgi kultūras projekti, piemēram, Zelta griezums un koncertprojekti, 

kas veltīti komponistiem Agrim Engelmanim, Romualdam Kalsonam, Emilim Melngailim, 

sekmēta Starptautiska festivāla – konkursa Vēju ritmi attīstība. Īpaši nozīmīgs un plašu 

rezonansi guva koncertuzvedums Sēd uz sliekšņa pasaciņa, kas īstenots Raiņa un Aspazijas 

gadā.  

Ar mērķprogrammā Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās 

bāzes uzlabošanu iegūtajiem finanšu līdzekļiem iegādāti jauni mūzikas instrumenti, 

mākslas un dizaina mācību priekšmetu iekārtas, multimediju datoriekārtas u.c. Materiāli 

tehniskais nodrošinājums uzlabots arī Liepājas Kultūras pārvaldes un Liepājas pilsētas 

Izglītības pārvaldes izsludināto projektu konkursu ietvaros: iegādāti jauni mūzikas 

instrumenti, to aksesuāri, papildināta mākslas priekšmetu materiāltehniskā bāze, 

pamataprīkojums mobilai skaņu ierakstu studijai, kā arī nodrošināti reģionālās nozīmes 

koncerti un pasākumi Zelta griezums, Multfilmu mūzikas virpulī, Melngailiešiem 90, 

Klasikas un džeza pērles u.c.  

Lai PIKC LMMDV izglītojamie būtu profesionāli sagatavoti savā izvēlētajā profesijā 

un konkurētspējīgi Eiropas darba tirgū, ir tikušas un tiek nodrošinātas starptautiskās prakses 

projektu ietvaros (ES Mūžizglītības programma Leonardo da Vinci apakšprogrammā, 

Erasmus + programmā), kā arī nodrošināta pedagogu kvalifikācijas celšana un 

konkurētspēja starptautiskos pieredzes apmaiņas pasākumos partnerinstitūcijās Portugālē 

(Escola Artística de Soares dos Reis; ESCOLA ARTÍSTICA ANTÓNIO ARROIO), Somijā 

(ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMA OMNIA un VANTAAN KAUPUNKI), 

Igaunijā (Tartu Kunstikool), Beļģijā (Stedelijk instituut voor handel en ambachten), 

Francijā (LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN GUÉHENNO), Itālijā (Istituto di Istruzione 
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Superiore Cattaneo; I.I.S. B. CELLINI; FOR.AL VALENZA; Scuola Orafa "Vincenzo 

Melchiorre" Valenza), Spānijā (ESCUELA DE ARTE n° 3), Grieķijā (ART SCHOOL 

MOKUME; DIEK of VOLOS), Lielbritānijā, Skotijā (Glasgow Kelvin College) u.c. Skatīt 

pielikumu Nr.8 PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” izglītojamo 

dalība starptautiskajās apmaiņas programmās. 

Kā arī īstenoti starptautiskās sadarbības projekti ES Comenius, Leonardo da Vinci, 

Erasmus+ programmās, piemēram, Inovāciju pārneses projekts TOY VET – Praktiskās 

uzņēmējdarbības apmācību modelis radošo industriju nozarēs profesionālās izglītības 

līmenī – labās prakses pārnese no Somijas, kura ietvaros LDMV pedagogi tika apmācīti 

darbam jauniešu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanā un vēlāk apgūtās metodes integrētas 

mācību priekšmetā – radošā ekonomika.   

Tika īstenota integrēta Junior Achievement programma (mācību uzņēmumu 

dibināšana), papildināta ar apgūto metodiku uzņēmējdarbības spēju attīstīšanai (ideju 

ģenerēšana, komandas darbs utt.), tai skaitā sociālās uzņēmējdarbības veidošanā.  

PIKC LMMDV kā partneris iesaistījusies starptautiskā juveliermākslas projektā 

Golden Nets: promoting the quality of vocational training in srafts by sharing techniques 

and learning styles (ko koordinē FOR.AL VALENZA Itālijā) ar mērķi apzināt dažādas 

darba metodes un alternatīvus materiālus, kā arī izstrādāt vienotu Eiropas līmeņa 

kompetenču atzīšanas instrumentu nozarē iesaistītajiem audzēkņiem.  

Starptautiskā sadarbība mākslas nozaru specialitātēs tiek īstenota, nodrošinot arī 

prakses iespējas Eiropas sadarbības skolu jauniešiem, īpaši materiālā (ādas izstrādājumu, 

tekstilizstrādājumu, metālizstrādājumu) PIKC LMMDV dizaina izglītības programmās, 

tādējādi akcentējot šo izglītības programmu nozīmi, profesionalitāti un Eiropas līmeņa 

konkurētspēju.  

LDMV no 2001. gada (tagad PIKC LMMDV turpina sadarbību) kā oficiāla 

partnerskola darbojas organizācijā Eiropas Liceju parlaments, kurā sadarbojas Eiropas 

skolas, kas īsteno juveliermākslas un metāla dizaina izglītības programmas. Organizācijas 

ietvaros tiek organizēti simpoziji, konferences, juveliermākslas konkursi un ceļojošās 

izstādes katrā no šīm partnerskolām. 

Programmas Erasmus+ ietvaros PIKC LMMDV turpinās sadarbību ar jau esošām 

partnerinstitūcijām, kā arī uzrunātas organizācijas, ar kurām iepriekš sadarbība vēl nav 

veidojusies, piemēram, Tartu mākslas koledža, Igaunijā (Tartu Kõrgem Kunstikool) un 

Vīnes mākslas skola, Austrijā (Wiener Kunstschule) – ar mērķi nodrošināt iespēju 

keramikas un mākslas nodaļu audzēkņiem doties starptautiskās praksēs. Savukārt piesaistītā 

starpniekorganizācija Education and Training network nodrošinās izglītojamajiem prakses 

uzņēmumos dažādās ES dalībvalstīs (Lielbritānija, Spānija, Vācija, Itālija, Bulgārija) 

konkrētā specialitātē, piemēram, arhitektūra, foto dizains, mode, tekstilizstrādājumu 

dizains, mākslas, sniedzot iespēju audzēkņiem iegūt reālu darba pieredzi savā specialitātē 

starptautiskā līmenī, kā arī iespēju iepazīt attiecīgās valsts kultūru, attīstīt valodu prasmes 

un starpkultūru komunikāciju. 

Turpināt jau uzsākto projektu īstenošanu, kā arī iniciēti jaunus, plašākus un 

apjomīgākus kultūrizglītības projektus mākslas un mūzikas sintēzē, meklējot jaunus 

sadarbības partnerus, iespējas un starpnozaru saskarsmes formās gan vietējā, gan 

starptautiskā līmenī. Paplašināt sadarbību ar Liepājas pašvaldību. 

 

Vērtējums: ļoti labi 
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5. Citi sasniegumi  
 

        

Profesioālā vidējā izglītībā ir sasniegumi olimpiādēs: 

Audzēkne L.K.Lukaša (TID 2.k) - 1. pakāpes diploms franču val. tulkošanas 

konkursā un 2. vieta latviešu valodas pilsētas olimpiādē. Savukārt A.Ozols - 2.vieta pilsētas 

angļu valodas olimpiādē un dalība Valst angļu valodas olimpiādē. Mūsu audzēkņu komanda 

matemātikas olimpiādē ieguva 6. vietu no 16 komandām Liepājā. P.B.Bernotam 1. vieta 

Kurzemes Jauno Ģeogrāfu skolas atklātajā olimpiādē un iegūta Atzinība Vēstures Valsts 

olimpiādes 2. posmā. Ļoti augsts sasniegums. 

Lepojamies ar mūsu skolas audzēkņu sasniegumiem profesionālā mākslas un 

dizaina jomā Latvijas un starptautiskā mērogā:  

Mākslas jomā jau no 2001. gada ir regulāra dalība Eiropas Liceju parlamenta 

(organizācija, kas vieno Eiropas skolas (vismaz 15 skolas no Itālijas, Francijas, Beļģijas, 

Portugāles, Spānijas, Grieķijas, Lielbritānijas, kas realizē juveliermākslas izglītības 

programmas) organizētajās asamblejās, juveliermākslas konkursos, kuros mūsu jaunieši 

gūst augstus novērtējumus. Šī parlamenta ietvaros katru gadu notiek Starptautiskas 

ceļojošās juveliermākslas izstādes dažādās valstīs, kura tiek atklāta arī Latvijā, Liepājā. 

Šogad izstāde tiks atklāta marta beigās koncertzālē "Lielais dzintars" izstāžu telpā. 

Metāla izglītības programmas audzēknis R.Eņģelis ieguva 2. vietu 2017. gadā 

Eiropas Liceju parlamenta rīkotajā juveliermākslas konkursā Francijā kategorijā "Rotas 

dizains". 

Interjera dizaina izglītības programmas audzēkne L.Vilka - 2017. gadā Worldskills 

Abu Dabī - izcilības medaļa - skatlogu noformētājs, 2016. gadā Euroskills konkursā 

ieguvusi bronzas medaļu. L.Mihailova - 2017. gadā Latviaskills konkursā "Skatlogu 

noformētājs" ieguva 2. vietu un patreiz gatavojas Euroskills konkursam. 

Keramikas izglītības programmas audzēknes K.Maliņas - darbs "Pirmā atmiņu rēta" 

piedalījās Starptautiskā keramikas izstādē Daugavpiliī Rotko Makslas centrā, kurā izturēja 

lielu darbu atlases konkursu. 

Iegūta galvenā Gada dizaina balva 2017 – T.Voronko - interjera dizainā par savu 

kvalifikācijas darba projektu, 2. vieta skolu dizaina konkursā – J.Rukuta - interjera dizainā 

par savu kvalifikācijas darbu. 

V.Krētainis, kurš savā kvalifikācijas darbā realizēja inovatīvu projektu “Solis pa 

solim”, kas ir speciāli radīta palīgierīce bērniem ar kustību traucējumiem, 2017. gadā ieguva 

titulu "Latvijas lepnums" un tiks godināts arī kā "Gada liepājnieks 2017". Sadarbībā ar 

Liepājas Biznesa Inkubatora centru V.Krētainis ir uzsācis savu uzņēmējdarbību. 

Latvijas izglītības iestāžu profesionālās vidējās izglītības dizaina un mākslas 

izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursā ir šādi panākumi: 

2017. gadā interjera dizaina audzēkne R.Upnere ieguva 1. vietu par mājas darbu; 

2017. gadā interjera dizaina audzēkne L.Mihailova ieguva 3. vietu konkursā; 

2018. gada apģērbu dizaina audzēkne M.F.Semjonova ieguva 1. vietu par mājas darbu un 

3. vietu zīmēšanas/skicēšanas konkursā; 

2018. gada apģērbu dizaina audzēkne D.Šķila ieguva 2. vietu par mājas darbu un 2 vietu 

zīmēšanas/skicēšanas konkursā; 

Latvijas izglītības iestāžu mākslas profesionālās ievirzes Valsts konkurs: 

2017. gadā H.Roziņš, M.Heidemane 1. vieta. 

EMLMV pamatoti var uzskatīt par vienu no nozīmīgākajiem pilsētas un 

Dienvidkurzemes reģiona mūzikas dzīves rosinātājiem.  Koncerti un citi skolas rīkotie 

projekti notiek Melngaiļa koncertzālē, koncertzāles Lielais dzintars lielajā zālē un 
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kamerzālē, Liepājas Latviešu biedrības nama zālē u.c. 2015. gada oktobrī skolas audzēkņi 

ar labiem panākumiem piedalījās Lielā dzintara kamerzāles atklāšanas koncertā. Skolā un 

ārpus tās aktīvi darbojas un koncertē Bigbends, Meiteņu koris, audzēkņu Simfoniskais 

orķestris, Pūtēju orķestris, Zēnu koris, Juniorbends, Stīgu ansamblis, Zvanu ansamblis un 

citas muzikālas apvienības. Skolas audzēkņi ar labiem panākumiem piedalās ne tikai 

reģiona un valsts, bet arī starptautiskos konkursos. 

Mūzikas jomā 2016./2017.mācību gadā īpaši sasniegumi ir skolas Meiteņu korim 

(vadītājs A. Kontauts), kas ieguva Grand Prix Starptautiskā koru konkursā “Slovakia 

Cantat”, kā arī ar panākumiem, iegūstot Grand Prix Starptautiskā dziedātāju konkursā 

“Dziesmu putenis”startēja 3.kursa audzēkne K. Kabiņecka (ped.R. Vaičiūte). Lepojamies 

arī ar jaunās dziedātājas E. K. Eleres iegūto 1.vietu valsts konkursa finālā un Galveno balvu 

Starptautiskā vokālistu konkursā “Sudraba zvani” (ped. I. Dreimane). Ar panākumiem šis 

mācību gads aizritējis arī pedagoga M. Kupča ģitārspēles audzēkņiem M. Akotam (1.vieta 

konkursā “Latvijas gada ģitārists”; 1.vieta II Starptautiskajā jauno ģitāristu konkursā 

“Dolce Chitarra”) un K. Kupčam (1.vieta II Starptautiskajā jauno ģitāristu konkursā 

“Dolce Chitarra”). 

Šie audzēkņu augstie sasniegumi norāda uz mūsu skolas augsti profesionālo 

pedagogu kvalitatīvo darbu. 

Īstenotās izglītības līdzšinējo kvalitāti un konkurētspēju, kas PIKC LMMDV ietvaros 

tiks veicināta un attīstīta, apliecina arī izglītojamo sasniegumi nacionāla un starptautiska 

līmeņa pasākumos, konkursos un festivālos u.c. 
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6. Turpmākā attīstība  
 

          Skolām apvienojoties tika aktualizēta PIKC LMMDV attīstības un investīciju 

stratēģija 2015.–2020. gadam ar rīcības plānu 2015.–2020. gadam, tika izstrādāts 

cilvēkresursu attīstības plāns. Līdz ar to notiks pārplānošana esošai infrastruktūras 

funkcionalitātei, izmantojot ES struktūrfondu finansējumu darbības programmas Izaugsme 

un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās 

izglītības iestāžu skaitu ietvaros, paplašinot telpu pieejamību atbilstoši plānotajam 

audzēkņu skaitam. Ausekļa ielā plānots veikt multifunkcionālas koncertzāles, kamerzāles, 

sporta zāles, dienesta viesnīcas un citu telpu pārbūvi un izveidi. Mākslas vidējās 

profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības procesus plānots īstenot Alejas ielas ēku 

kompleksā, paplašinot to ar jaunbūvi atbilstoši prasībām profesionālo mākslas programmu 

īstenošanai; mūzikas programmu norisi – Ausekļa ielas un Lielais dzintars telpās; izbūvēt 

dienesta viesnīcu Ausekļa ielas ēkā, savukārt vispārizglītojošo mācību priekšmetu norisi 

organizēt Toma ielā 23/25. Tādējādi atbrīvojot Kungu ielas īpašumu, kas šobrīd tiek īrēts.                                        

 Tiek plānots izveidot jaunas starpnozaru izglītības programmas, kā arī uzlabot 

infrastruktūru, materiāli tehnisko bāzi un mācību aprīkojumu. Skola gatava kļūt par 

nozīmīgu reģionālu kultūras un radošās industrijas centru un tās tālākajā attīstībā svarīgi 

ievērot sekojošus pamatprincipus: 

− veidot mūsdienu prasībām atbilstošu mācību un izcilību veicinošu vidi; 

− nodrošināt reģionālā metodiskā centra funkcijas; 

− turpināt aktualizēt izglītības programmu saturu atbilstoši laikmetam un mūsdienu 

tirgus prasībām; 

− izveidot inovatīvas starpnozaru izglītības programmas kultūras, dizaina un 

radošajās industrijās, kā arī tradicionālajā mūzikā un mākslā;  

− turpināt pedagogu tālākizglītības procesu;  

− rosināt un atbalstīt pedagogus jaunu, mūsdienīgu mācību metožu un jaunāko 

tehnoloģiju apguvē; 

− uzlabot izglītojamo sekmes VISC eksāmenos; 

− sekmēt un atbalstīt audzēkņu piedalīšanos konkursos; 

− motivēt audzēkņus izglītības turpināšanai mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā, 

Latvijas Mūzikas akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā 

universitātē, kā arī citās Latvijas un ārvalstu mūzikas, mākslas un dizaina augstskolās; 

− nostiprināt izglītības iestādes lomu un prestižu pilsētas mūzikas, mākslas un 

dizaina dzīvē; 

− uzlabot skolas materiāltehniskos resursus un atjaunot skolas bibliotēkas un fonotēkas 

fondus, izveidot un regulāri atjaunot materiālu bibliotēku mākslas un dizaina jomā; 

− turpināt un stiprināt sadarbību ar skolas sadarbības partneriem gan vietējā, gan 

starptautiskā līmenī; 

− piesaistīt kvalificētus un profesionālus pedagogus darbam skolā; 

− paplašināt sadarbību ar Liepājas pašvaldību; 

− stimulēt radošo daudzveidību; 

− radīt priekšnoteikumus un sekmēt radošo industriju attīstību, veicināt biznesa vides 

klientu piesaisti mācību uzdevumu satura izveidei un plašākai sadarbībai; 

− uzlabot un paplašināt skolas mārketinga darbu; 

− realizēt skaņu ierakstu studijas 2. kārtas izbūvi (vienlaikus ar koncertzāles un 

kamerzāles renovāciju Ausekļa ielā 11/15) - ar iespēju šīs zāles izmantot skaņu 

ierakstu procesā digitālā sasaistē ar studijas telpām. 
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Vērtējumu kopsavilkuma tabula 
 

Jomas un kritēriji Vērtējuma 

līmenis 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas  ļoti labi 

2. Mācīšana un mācīšanās  

2.1. Mācīšanas kvalitāte ļoti labi 

2.2. Mācīšanās kvalitāte  labi 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa ļoti labi 

3. Izglītojamo sasniegumi 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā ļoti labi 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos ļoti labi 

4. Atbalsts izglītojamajiem 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts  ļoti labi 

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība) ļoti labi 

4.3. Atbalsts personības veidošanā ļoti labi 

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā ļoti labi 

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai ļoti labi 

4.6. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām labi 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni ļoti labi 

5. Iestādes vide 

5.1. Mikroklimats ļoti labi 

5.2. Fiziskā vide  labi 

6. Iestādes resursi 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi ļoti labi 

6.2. Personālresursi ļoti labi 

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstība plānošana ļoti labi 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība ļoti labi 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām ļoti labi 

 

Izglītības iestādes 

vadītājs   

  
(paraksts) (vārds, uzvārds) 

 

Z. v. 

 
SASKAŅOTS 
 

  
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums) 

  

  
(paraksts) (vārds, uzvārds) 

 

  
(datums) 

Z. v. 
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