
Izglītības kvalitātes valsts dienestam 

Kvalitātes novērtēšanas departamentam 

Informācija par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešanu 

uz 2018.gada 1.janvāri 

Izglītības iestādes /eksaminācijas 

centra (turpmāk – iestāde) nosaukums 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 

Iestādes adrese Skolas iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads 

 

Iestādes tālruņa un faksa numurs 
64860905, mob.t.26532395 

  

 

Iestādes elektroniskā pasta adrese 
laudonassk@inbox.lv 

 

Iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietne www.laudona.lv 
 

Iestādes juridiskais statuss              valsts                    pašvaldību                 citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde 

 

Iestāde (ar  atzīmēt atbilstošo) 

 

   vispārizglītojošā sākumskola 

   vispārizglītojošā pamatskola 

     vispārizglītojošā vidusskola 

   vispārizglītojošā vakara (maiņu) vidusskola 

   neklātienes vidusskola 

   ģimnāzija 

   valsts ģimnāzija 

   pedagoģiskās korekcijas iestāde 

   sociālās korekcijas iestāde 

   speciālās izglītības iestāde 

 

   profesionālās vidējās izglītības iestāde 

   arodizglītības iestāde 

   profesionālās pamatizglītības iestāde 

   pieaugušo izglītības iestāde 

   mākslas skola 

   mūzikas skola 

   sporta skola 

   mūzikas un mākslas skola 

   bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde 

   koledža 

   eksaminācijas centrs  

 



1. 
Profesionālās izglītības  

programmas nosaukums 
(aizpilda par profesionālās izglītības programmu) 

 kods  

 
Profesionālās kvalifikācijas nosaukums 
(aizpilda profesionālās izglītības iestāde un 

eksaminācijas centrs) 
 

Profesionālās kvalifikācijas līmenis 

Profesijas klasifikatora kods  
(aizpilda eksaminācijas centrs) 

 

 
 

 

 Akreditācijas ekspertu komisijas 

ziņojuma datums 
Akreditācijas derīguma termiņš 

Akreditācijas termiņš 
(ar  atzīmēt atbilstošo) 

 
< 21.01.2014.> < 26.01.2020.>  2 gadi                     6 gadi                   cits termiņš 

 
Ieteikums Pilnveidot vidusskolas klašu izglītojamiem zinātniski pētniecisko darbību 

 Kritērija Nr.  
(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 

2.1. 
Kritērija nosaukums 

(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 
 

 
Ieteikuma izpilde (ar  atzīmēt atbilstošo)           izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts 

 
Papildu informācija 
(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai 

„neizpildīts”) 

<īss apraksts> 

 

Ieteikums Vērtēšanas procesā iegūto informāciju mērķtiecīgāk izmantot mācību procesa pilnveidošanai 

 Kritērija Nr.  
(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 

2.3. 
Kritērija nosaukums 

(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 
 

 Ieteikuma izpilde (ar  

atzīmēt atbilstošo) 
          izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts 



 Papildu informācija 
(aizpilda obligāti, ja ieteikums 

„daļēji izpildīts” vai 

„neizpildīts”) 

<īss apraksts> 

 

Ieteikums Nodrošināt logopēda darbam atbilstošu materiāli tehnisko bāzi 

 Kritērija Nr.  
(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 

6.1. 
Kritērija nosaukums 

(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 
 

 Ieteikuma izpilde (ar  

atzīmēt atbilstošo) 
          izpildīts                    daļēji izpildīts                 neizpildīts 

 Papildu informācija 
(aizpilda obligāti, ja ieteikums 

„daļēji izpildīts” vai 

„neizpildīts”) 

<īss apraksts> 

  
Ieteikums 

 
Nodrošināt dabaszinību priekšmetu standartu realizēšanai nepieciešamos resursus skolā uz vietas 

 Kritērija Nr.  
(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 

6.1. 
Kritērija nosaukums 

(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 
 

 Ieteikuma izpilde (ar  

atzīmēt atbilstošo) 
              izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts 

 Papildu informācija 
(aizpilda obligāti, ja ieteikums 

„daļēji izpildīts” vai 

„neizpildīts”) 

 

<īss apraksts> 

  
Ieteikums 

 
Nodrošināt mācību procesā lielākas iespējas IT izmantošanā 



 Kritērija Nr.  
(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 

6.1. 
Kritērija nosaukums 

(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 
 

 Ieteikuma izpilde (ar  

atzīmēt atbilstošo) 
             izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts 

 Papildu informācija 
(aizpilda obligāti, ja ieteikums 

„daļēji izpildīts” vai 

„neizpildīts”) 

 

<īss apraksts> 

  
Ieteikums 

 
Pilnveidot iekšējos normatīvos aktus atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām 

 Kritērija Nr.  
(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 

7.2. 
Kritērija nosaukums 

(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 
 

 Ieteikuma izpilde (ar  

atzīmēt atbilstošo) 
             izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts 

 Papildu informācija 
(aizpilda obligāti, ja ieteikums 

„daļēji izpildīts” vai 

„neizpildīts”) 

<īss apraksts> 

 

Iestādes vadītājs       Guntis Lazda   

 

Datums 10.01.2018. 

   

 


