
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola akreditēta līdz 2025.gadam.

Līgatnes Mūzikas  un mākslas skolas 2019./2020.  mācību gada sākums ir  bijis  darbīgs,  spraigs un
darba  pilns.  Neskatoties  uz  to,  ka  kā  ik  katru   mācību  gadu  septembra  sākumā  jānoregulē  un
jāorganizē  mācību process, mācību priekšmetu stundu laiki,  skolēnu autobusa grafiks, daudzi citi
jautājumi,  skolu sagaidīja arī vēl kāds nopietns pārbaudījums, proti- skolas akreditācijas process.
Akreditācija  Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skolā  noritēja  no  7.  līdz  11.oktobrim.   Akreditācijas
ekspertu  komisijas  sastāvu sastādīja  9  eksperti,  kuri  vērtēja  un vētīja  visas  Līgatnes  Mūzikas  un
mākslas  skolas  īstenotās  11  izglītības   programmas.  Jomas  profesionāļi  vērtēja  un  sniedza
atgriezenisko saiti un vērtējuma līmeni par mācību saturu, par mācīšanas kvalitāti, par mācīšanās
kvalitāti, par izglītojamo sasniegumiem, par atbalstu izglītojamiem, par izglītības iestādes vidi, par
materiāltehniskiem resursiem un izglītības iestādes pašvērtēšanu un attīstības plānošanu. Apkopojot
vērtējamās jomas, kritērijus   un vērtējuma līmeņus  Līgatnes Mūzikas un mākslas skola ieguva 13
vērtējumus “labi” un 4 vērtējumus “ļoti labi”. Šis ir visnotaļ atzīstams akreditācijas procesa rezultāts,
kas  dod  skolai  maksimālo  akreditācijas  termiņu-6  gadi.  Tātad  LMMS  ieguvusi  tiesības  uzsāktās
izglītības programmas realizēt līdz 2025.gadam. 

Esam  gandarīti,  priecīgi,  pateicīgi,  saviļņoti  par  paveikto  darbu  un  rezultātu,  jo  tas  bija  visnotaļ
sarežģīts process. Bija jāiziet cauri dažādiem izaicinājumiem , uzstādījumiem, ātrai  problēmsituāciju
risināšanai. Pateicoties skolas profesionālajam pedagogu kolektīvam, skolas administrācijas darbam,
pašvaldības darbinieku profesionālajām konsultācijām, atbalstam un palīdzībai  ikkatrā vajadzīgajā
brīdī , audzēkņu vecāku ieinteresētībai un atbalstam un , protams, pašiem LMMS audzēkņiem,  esam
sasnieguši iecerēto mērķi- akredidēt skolu maksimālajam iespējamam termiņam. Šis process ir tikai
sākums tam, lai LMMS censtos augsvērtīgāk strādāt un īstenot skolas vīziju “Izglītības iestāde, kuras
darbība balstās  uz audzēkņu,  pedagogu un  vecāku profesionālu,  radošu sadarbību un organiski
iekļaujas vietējā kultūrvidē” un  misiju “radīt mācību vidi, kas sekmē audzēkņu attīstību par radošu,
brīvu un patstāvīgu personību, kura spēj pilnveidot un īstenot savu dabas doto potenciālu”. Gan
mūzikas  ,  gan mākslas nodaļai  ir  priekšā jauns,  pamatīgs darba cēliens ,kurā  maksimāli  jācenšas
īstenot un realizēt skolas potenciālu pilnā tā krāšņumā un dailē. Akreditācijas process parādīja, ka
Līgatnes Mūzikas un mākslas skola virzās pa pareizo  ceļu, tik šis ceļš jāpaplašina, jāiztīra grāvīši  un
jālīdzina vēl neizlīdzinātās bedrītes.

Tāpat Līgatnes Mūzikas un mākslas skola vēlas padalīties ar aktuālāko informāciju. 2019. gada 19.
novembrī plkst 16.00 Augšlīgatnes kultūras namā notiks brīnišķīgs koncerts “Mūzika bez robežām”.
Muzicēs jaunie starptautisko konkursu laureāti no dažādām valstīm parādot krāšņo, dažādo klasiskās
mūzikas  pasauli-klavieres,  flauta,  saksofons,  vijole  ,  ģitāra  un  vokāls.   Koncertu  organizē
starptautiskais  mūzikas  centrs  “Jaunie  talanti”  un  koncerta  virsuzdevums  ir  pietuvināt
mūs  ,klausītājus,  klasiskās  mūzikas  pasaulei,  tās  vērtībām un  burvībai.  Sirsnīgi  aicinam  ik  katru
klausītāju  apmeklēt  šo  koncertu.  Savukārt  šī  gada  20.novembrī  plkst.10.00  Līgatnes  Mūzikas  un
mākslas  skola  sniegs  koncertu  Inčukalna  novada  pirmskolas  izglītības  iestādes  filiālē  ”Lapsiņas”
Gaujā. Koncerts būs veltīts Latvijas 101.gadskārtai un to LMMS audzēkņi veltīs arī “Sociālās aprūpes
mājas Gauja” iemītniekiem. 

Līgatnes  Mūzikas  un  mākslas  skola  izsaka  pateicību  un  atzinību  ilggadējam  mākslas  nodaļas
skolotājam un māksliniekam Jurim Bindemanim par neatsveramo pedagoģisko ieguldījumu LMMS
izaugsmē un attīstībā. Viss skolas pedagoģiskais un administratīvais personāls novēl kolēģim Jurim
Bindemanim turpināt iesākto ceļu un sasniegt jaunas virsotnes. Sākot ar 2019. gada 1. novembri
skolā darbu uzsākusi jauna, enerģijas un ideju pilna mākslas nodaļas skolotāja Ieva Pastare.



Līgatnes Mūzikas un mākslas skola-tā ir profesionālas ievirzes skola, kurai nu ir  jauni izaicinājumi
paveicami un sasniedzami.


