
AKREDITĀCIJAS EKSPERTU KOMISIJAS ZIŅOJUMS 

(vajadzīgo atzīmēt ar X) 

par     izglītības iestādes Privātā sākumskola ,,DOMDARIS” (turpmāk – iestāde) 

par X izglītības programmas īstenošanas kvalitātes vērtēšanas rezultātiem 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017.gada 8.decembra rīkojums Nr.1-06/230 „Par 

akreditācijas ekspertu komisijas izveidi” 

Vērtēšanas norises laiks iestādē: 08.01.2018. – 12.01.2018. 

Ekspertu komisijas sastāvs 

Ekspertu 

komisijas vadītāja 

Ilga Kravale Aizkraukles novada 

vidusskola 

direktora vietniece 

izglītības jomā 
Eksperts Māra Svilāne Rīgas Valdorfskola direktore 

Eksperts Inga Lukašēviča Privātā vidusskola ,,Laisma” direktore 

I. Vispārīgā informācija  

Iestādes nosaukums: Privātā sākumskola ,,DOMDARIS” 

Iestādes juridiskā adrese: Dzirnavu iela 29, Rīga, LV-1010 

Iestādes reģistrācijas numurs 

Izglītības iestāžu reģistrā: 3711803108 

Iestādes vadītājs: Ilze Logina 

Iestādes dibinātājs: Biedrība ,,re:login” 

Izglītojamo skaits iestādē: 104 

Izglītības programmas: 1 

Izglītības programmas nosaukums Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas adrese (ja 

atšķiras no 

juridiskās 

adreses) 

Licence Izglīto-

jamo 

skaits 

Valoda 

Nr. Izdošanas 

datums/derīguma 

termiņš (no – 

līdz) 

Pamatizglītības 1.posma (1.-

6.klase) programma 

11011111 Dzirnavu iela 29, 

Rīga 

 

V-8399 20.01.2016. - 

beztermiņa 

104  latviešu 

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

Jomas un kritēriji:  Vērtējuma līmenis 
Nepietiekami Pietiekami Labi Ļoti labi 

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās 

izglītības programmas 

  X  

2. Mācīšana un mācīšanās     

2.1. Mācīšanas kvalitāte   X  

2.2. Mācīšanās kvalitāte   X  

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa   X  

3. Izglītojamo sasniegumi     

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā vērtē aprakstoši 

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts 

pārbaudes darbos 

vērtē aprakstoši 
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4. Atbalsts izglītojamiem     

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, 

sociālpedagoģiskais atbalsts  

  X  

4.2. Izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība) 

  X  

4.3. Atbalsts personības veidošanā   X  

4.4. Atbalsts karjeras izglītībā   X  

4.5. Atbalsts mācību darba diferenciācijai   X  

4.6. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām 

vērtē aprakstoši 

4.7. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni    X 

5. Iestādes vide     

5.1. Mikroklimats    X 

5.2. Fiziskā vide un vides pieejamība  X   

6. Iestādes resursi     

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi   X  

6.2. Personālresursi   X  

7. Iestādes darba organizācija, vadība un 

kvalitātes nodrošināšana 

    

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un 

attīstības plānošana 

  X  

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla 

pārvaldība 

  X  

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām   X  

Kopsavilkumā:  1 14 2 

 

III. Iestādes darba/izglītības programmas īstenošanas stiprās puses 

Joma/Kritērijs Iestādes stiprās puses 

1.1. Koleģiāli veidots mācību saturs pa tēmām semestrim, integrējot mācību 

priekšmetu tēmas. 

2.1. Gandrīz visiem pedagogiem ir vienota izpratne par pedagoģiskā procesa 

organizāciju, virzību, nākotnes uzdevumiem. 

4.3. Izglītības iestāde organizē daudzveidīgus ārpusstundu pasākumus. 

4.7. Vecāku aktīva līdzdalība izglītības iestādes attīstības veicināšanā. 
5.1. Cieņpilnas un pozitīvas attiecības starp izglītības iestādes pedagogiem, 

izglītojamiem un viņu vecākiem. 

6.3., 7.3. Sadarbība ar kompetenču centru ”Lielvārds” pedagogu tālākizglītībā. 

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

Joma/Kritērijs Ieteikumi 

2.1. Nodrošināt savstarpējos un vadības stundu vērojumus. 

4.1. Noformēt iekšējos normatīvos dokumentus atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

4.1.,4.5. Dokumentēt izglītojamo zināšanu un prasmju attīstības dinamiku un  

individuālās vajadzības, lai varētu objektīvi sekot izglītojamo izaugsmei vai 

regresam. 

4.2. Noteikt atbildīgo personu ugunsdrošības jautājumos katrā izglītības iestādes 

ēkā un instruēt izglītojamos atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.  

4.3. Klašu stundas organizēt atbilstoši izstrādātajam izglītības iestādes 

audzināšanas plānam, regulāri veikt plāna  korekcijas.  

4.4. Norīkot atbildīgo darbinieku Karjeras izglītības pasākumu koordinēšanai un 
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vadīšanai, kurš regulāri pārraudzītu un izvērtētu karjeras atbalsta īstenošanu.  

4.5. Veicināt un atbalstīt talantīgo izglītojamo dalību konkursos, olimpiādēs, 

projektos un pētniecības darbu izstrādēs.  

7.1. Aktualizēt un pilnveidot izglītības iestādes attīstības plānu. 

7.2. Saskaņot iestādes dokumentu klasifikacijas shēmu un lietu nomenklatūru 

Latvijas Nacionālaja arhīvā. 
 

Akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikums 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831 „Kārtība, kādā 

akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, 

vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības 

iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” noteiktajam un 

ņemot vērā akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu, ekspertu komisija sniedz priekšlikumu par  

(vajadzīgo atzīmēt ar x) 

    izglītības iestādes Privātā sākumskola ,,DOMDARIS” (turpmāk – izglītības iestāde) 

Izglītības iestādes dibinātājs Biedrība ,,re:login” 

Izglītības iestādes juridiskā adrese Dzirnavu iela 29, Rīga, LV-1010 

Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu 

reģistrā 
3711803108 

 

 akreditāciju uz _______________________ 
(termiņš ar vārdiem) 

� akreditācijas atteikumu 

 

X izglītības programmas: 

 
Izglītības programmas nosaukums  Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas vietas 

adrese (ja atšķiras no 

juridiskās adreses) 

Licence 

Nr. Izdošanas 

datums/derīguma termiņš 

(no – līdz) 

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) 

programma 

11011111 Dzirnavu iela 29, 

Rīga 

V-8399 20.01.2016. – 

beztermiņa 

 

X akreditāciju uz ____________sešiem___________ 
(termiņš ar vārdiem) 

� akreditācijas atteikumu 

 

Ekspertu komisijas vadītāja  Ilga Kravale 

Eksperts  Māra Svilāne 

Eksperts  Inga Lukašēviča 

29.01.2018., Rīga   

 

 

 


