APSTIPRINU
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja
I.Juhņēviča
2019.gada 2.janvārī
Izglītības kvalitātes valsts dienesta darba plāns 2019.gadam
Prioritātes:
1. Izglītības kvalitātes novērtēšanas procesa un sistēmas attīstība;
2. Datu drošticamības uzlabošana izglītības procesa analīzei un izglītības politikas veidošanai;
3. Atbalsts izglītojamiem ar mācību pārtraukšanas risku.
Mērķis: Īstenot izmaiņas izglītības kvalitātes vērtēšanas procesā
Uzdevums
Pasākumi uzdevuma īstenošanai
Termiņš

Iekšējo un ārējo normatīvo
aktu
pilnveide,
lai
pilnveidotu akreditācijas
norisi, kā arī uzlabotu
profesionālās kompetences
atzīšanu.

Sagatavot jaunus Ministru kabineta
(MK) noteikumus par akreditācijas
norisi, vērtējamām jomām un 30.09.
kritērijiem.
Pilnveidot izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas 28.02.
metodiku.
Sagatavot
jaunus
iekšējos
noteikumus „Izglītības iestāžu, 30.09.
eksaminācijas centru darbības un

Atbildīgais
Plānotais rezultāts
departaments/
darbinieks
Sagatavots MK noteikumu projekts, apstiprināti
Kvalitātes
MK noteikumi.
novērtēšanas
departaments
(KND)
S.Dīķe
KND
S.Dīķe
KND
S.Dīķe

Saskaņota
Izglītības
iestāžu
vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas metodika.
Saskaņota Izglītības iestāžu, eksaminācijas
centru darbības un izglītības programmu
īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika.

izglītības programmu īstenošanas
kvalitātes vērtēšanas metodika”.
Sagatavot
MK
22.02.2011.
noteikumu Nr.146 „Kārtība, kādā
novērtē ārpus formālās izglītības 01.03.
sistēmas
apgūto
profesionālo
kompetenci” grozījumus.

KND
S.Dīķe

Mērķis: Veicināt vienotu pieeju izglītības kvalitātes nodrošināšanai un vērtēšanai
Uzdevums
Pasākumi uzdevuma īstenošanai
Termiņš Atbildīgais
departaments/
darbinieks
Atbalsts izglītības procesā Organizēt mācības akreditācijas Visu
KND
iesaistītajiem, lai veicinātu ekspertiem, t.sk. vispārējās izglītības gadu
S.Dīķe
vienotu pieeju un izpratni un nozaru profesionālās izglītības
par
kvalitātes ekspertiem, un pirmsskolu izglītības
nodrošināšanu,
tostarp iestāžu
vadītāju
profesionālās
ņemot
vērā
izmaiņas darbības vērtētājiem.
izglītības saturā.
Organizēt
izglītības
iestāžu Visu
KND
dibinātāju un vadītāju mācības.
gadu
S.Dīķe

Sagatavots MK noteikumu projekts, apstiprināti
MK noteikumi.

Plānotais rezultāts

Organizēti 7 kursi akreditācijas ekspertiem un 1
kursi pirmsskolu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas ekspertiem.

Organizēti 3 kursi izglītības iestāžu vadītājiem
un viņu vietniekiem.

Mērķis: Īstenot izglītības politikas veidošanai un īstenošanai nepieciešamās informācijas apkopošanu un analīzi
Uzdevums
Pasākumi uzdevuma īstenošanai
Termiņš Atbildīgais
Plānotais rezultāts
departaments/
darbinieks
Izglītības
politikas Sniegt informāciju par ārpus 31.12.
KND
Sagatavots ziņojums
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par

ārpus

formālās

veidošanai un īstenošanai
nepieciešamās informācijas
apkopošana un analīze,
t.sk.
iesaistoties
8.3.6.specifiskā
atbalsta
mērķa “Ieviest izglītības
kvalitātes
monitoringa
sistēmu” 8.3.6.2. pasākuma
“Izglītības
kvalitātes
monitoringa
sistēmas
izveide”
projekta
“Izglītības
kvalitātes
monitoringa
sistēmas
izveide un īstenošana”
pasākumu īstenošanā.

formālas
izglītības
iegūtās
kompetences
novērtēšanas
rezultātiem 2019.gadā, tajā skaitā
eksāmenu vērošanas rezultātiem.
Apkopot un analizēt informāciju par
pedagogu savstarpējo sadarbību kā
izglītības iestāžu darbības kvalitātes
rādītāju.
Izveidot ziņojumu par izglītojamo
labsajūtas skolā atspoguļojumu
akreditācijas ziņojumos.
Apkopot un analizēt izglītības
iestāžu
vadītāju
profesionālās
darbības novērtēšanas
pieredzi
atbilstoši 2018.gada rezultātiem.
Apkopot 2018.gada akreditācijas
procesā iegūtos izglītības iestāžu
darbības labās prakses piemērus un
informēt par tiem sabiedrību.
Īstenot
analīzi
par
ilgstoši
neattaisnoto kavējumu saistību ar
izglītības kvalitāti.

D.Saleniece

izglītības apgūtās profesionālās kompetences
novērtēšanas rezultātiem 2018.gadā.

31.08.

KND
D.Saleniece

Sagatavots ziņojums par pedagogu savstarpējo
sadarbību kā izglītības iestāžu darbības
kvalitātes rādītāju.

30.09.

KND
D.Saleniece

Sagatavots ziņojums par izglītojamo labsajūtas
skolā atspoguļojumu akreditācijas ziņojumos.

01.09.

KND
S.Dīķe

Sagatavots ziņojums par izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas
pieredzi atbilstoši 2018.gada rezultātiem.

Visu
gadu

KND
S.Dīķe

IKVD tīmekļa vietnē publiskota informācija par
izglītības iestāžu darbības labās prakses
piemēriem.

01.08.

Licencēšanas
un
reģistru
departaments
(LRD)
J.Veinberga

Sagatavots ziņojums, apkopojot un analizējot
VIIS ievadīto informāciju par izglītojamo
kavējumiem, to iemesliem, izglītības iestāžu un
pašvaldību rīcību kavējumu novēršanā.
Īstenota analīze par ilgstoši neattaisnoto
kavējumu saistību ar izglītības kvalitātes
novērtējumu akreditācijas laikā un izglītojamo
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Izglītības
iestāžu
informēšana
un
konsultēšana par izglītības
programmu
izmaiņām
pakāpeniskai pārejai uz
mācībām valsts valodā,
informācijas apkopošana
par
grozītām
mazākumtautību
programmām

Veikt prakses izpēti par obligātā
izglītības
vecumā
esošajiem
bērniem, kuri nav izglītības iestāžu
sarakstos.
Izveidot pārskatu par Psihologu
reģistrācijas
un
sertifikācijas
2018.gada rezultātiem
Sagatavot vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības programmu
licencēšanas rezultātu apkopojumu
un izvērtējumu no 2015. līdz
2018.gadam
Sagatavot
informāciju
IKVD
tīmekļa vietnei par izglītības
iestādēm veicamajām darbībām
izglītības programmu grozīšanai
Apkopot informāciju par Latvijas
izglītības
iestādēs
īstenotām
mazākumtautību programmām un
tajās noteikto valodas lietojuma
proporciju mācību satura apguvei

01.02.

LRD
J.Veinberga

sekmēm izglītības iestādēs ar lielu skaitu
neattaisnoto kavējumu.
Sagatavots un publiskots ziņojums par izglītības
iestādēs nereģistrētiem bērniem

30.04.

LRD
I.J.Mihailovs

Sagatavots pārskats par Psihologu reģistrācijas
un sertifikācijas 2018.gada rezultātiem

01.04.

LRD
A.Šenberga

Sagatavots ziņojums par vispārējās izglītības un
profesionālās
izglītības
programmu
licencēšanas rezultātiem.

13.03.

LRD
A.Šenberga

Sagatavota informācija IKVD tīmekļa vietnei
par izglītības iestādēm veicamajām darbībām
izglītības programmu grozīšanai

01.10.

LRD
A.Šenberga

Apkopota informācija par Latvijas izglītības
iestādēs
īstenotām
mazākumtautību
programmām un tajās noteikto valodas
lietojuma proporciju mācību satura apguvei
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Mērķis: Sniegt atbalstu izglītojamiem ar mācību pārtraukšanas risku
Uzdevums
Pasākumi uzdevuma īstenošanai
Termiņš

Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
(PMP)
prevencijas
sistēmas izveidei.

Pilnveidot PMP risku novēršanas 30.08.
vadlīnijas pašvaldībām un izglītības
iestādēm
koordinētai
PMP
problēmas mazināšanai.
Pilnveidot un uzturēt projekta datu Visu
operatīvās uzskaites sistēmu.
gadu

Analizēt
nodrošinātos
atbalsta
Visu
pasākumus, noteikt to finansiālo
gadu
efektivitāti.

Īstenot informatīvo kampaņu par Visu
projekta piedāvāto atbalstu.
gadu
Organizēt reģionālos
potenciālajiem

seminārus 30.09.
sadarbības
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Atbildīgais
departaments/
darbinieks
Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne
Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne
Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne

Plānotais rezultāts

Pilnveidotas PMP risku novēršanas vadlīnijas
pašvaldībām un izglītības iestādēm koordinētai
PMP problēmas mazināšanai.
Pilnveidota un uzturēta projekta datu operatīvās
uzskaites sistēma.

Analīze nodrošināta,
IKVD ekspertiem
apstiprinot katru individuālo atbalsta plānu
(IAP), izglītības iestādēm veicot plānu izpildes
analīzi katra semestra beigās, analizējot sniegtos
atbalsta pasākumus un to izmaksas. Projekta
darba grupa apkopojusi datus par plānu izpildi,
iesniedzot ziņojumus sadarbības partneriem un
Uzraudzības padomei.
Projekta SAM TV raidījums "Klase" 24 raidījumi. Projekta
8.3.4.
informācijas atspoguļojums tīmekļa vietnē un
departaments
sociālajos tīklos.
I.Vilāne
Projekta SAM 6
reģionālo
semināru
organizēšana
8.3.4.
potenciālajiem sadarbības partneriem.

partneriem.
Individuāls atbalsts PMP
riska grupas izglītojamiem
izglītības
pakalpojuma
pieejamības
nodrošināšanai.

Nodrošināt sadarbības partneru
izstrādāto individuālo atbalsta plānu
apstiprināšanu
un
izpildes
uzraudzību.
Sniegt ekonomisko atbalstu saskaņā
ar izstrādātajiem individuālā atbalsta
plāniem.

Visu
gadu

Visu
gadu

Atbalsts
atbalstošas
Visu
mācību vides izveidei PMP Īstenot darbnīcas izglītības iestādēs gadu
riska mazināšanai.
un pašvaldībās.
Izstrādāt
metodisko
materiālu Visu
"Kritēriji izglītības iestāžu darba ar gadu
PMP
riskam
pakļautajiem
audzēkņiem vērtēšanai".
Izstrādāt pedagogu profesionālās
31.03.
pilnveides programmas.

Nodrošināt supervīziju īstenošanu
izglītības iestādēs.

31.12.
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departaments
I.Vilāne
Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne
Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne
Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne
Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne
Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne
Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne

Nodrošināta 17500 individuālā atbalsta plānu
apstiprināšana un izpildes uzraudzība.

Sniegts ekonomiskais atbalsts saskaņā ar
izstrādātajiem individuālā atbalsta plāniem 3600
izglītojamiem.
Īstenots iepirkums, mācību materiālu izstrāde,
ekspertu sagatavošana;
Īstenotas 280 darbnīcas izglītības iestādēs;
Īstenotas 70 darbnīcas pašvaldībās.
Izstrādāts metodiskais materiāls "Kritēriji
izglītības iestāžu darba ar PMP riskam
pakļautajiem audzēkņiem vērtēšanai".
Izstrādātas 5 pedagogu profesionālās pilnveides
programmas.

Īstenotas 95 supervīzijas izglītības iestādēs.

Visu
Organizēt reģionālās konferences gadu
par projekta norisi.
Atbalsts PMP riska grupas
izglītojamo iesaistei
jauniešu aktivitātēs un
iniciatīvu projektos ārpus
formālās izglītības.

Īstenot pašvaldību jaunatnes
30.03.
iniciatīvu projektu izsludināšanas,
vērtēšanas un ieviešanas uzraudzību.

Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne
Projekta SAM
8.3.4.
departaments
I.Vilāne

Organizētas 5 reģionālas konferences par
projekta norisi.
Izsludināti projektu konkursi;
Īstenota pašvaldību jaunatnes iniciatīvu projektu
izsludināšanas, vērtēšanas un ieviešanas
uzraudzība.

Mērķis: Uzlabot datu drošticamību izglītības procesa analīzei un izglītības politikas veidošanai
Uzdevums
Pasākumi uzdevuma īstenošanai
Termiņš Atbildīgais
Plānotais rezultāts
departaments/
darbinieks
Piedalīties Valsts izglītības Paaugstināt
VIIS
informācijas Visu
IKVD
Nodrošināta VIIS ietvertās informācijas
informācijas
sistēmas drošticamību, pārskatot ievadītos gadu
I.Juhņēviča
aktualizēšana IKVD kompetences jomās,
(VIIS)
funkcionalitāšu datus, kā arī informējot VIIS
uzlabojot tās drošticamību.
pilnveidē, uzlabojot datu lietotājus par nepieciešamajām
uzkrāšanu un drošticamību korekcijām un aktuālo datu ievadi.
izglītības
politikas Nodrošināt VIIS funkcionalitātes 01.06.
LRD
Nodrošināta VIIS funkcionalitātes pilnveidi
īstenošanai nepieciešamās pilnveidi atbilstoši grozījumiem
I.J.Mihailovs
atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos.
datu analīzes vajadzībām.
normatīvajos aktos.
Nodrošināt informācijas par skolu 01.09.
LRD, KND
Izstrādāti
priekšlikumi
funkcionalitātes
atbilstību
izglītības
kvalitātes
J.Veinberga,
izmaiņām un papildinājumiem akreditācijas
kritērijiem vienotu un automatizētu
D.Saleniece
sadaļā VIIS, lai izglītības iestādes ievadītu
apkopošanu un analīzi.
pašvērtējuma informāciju VIIS, akreditācija
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ekspertu ziņojumā ietvertā informācija tiktu
ievadīta VIIS un būtu izgūstama gan izglītības
iestādes griezumā, gan apkopotā veidā;
VIIS
tiek
ievadīti
izglītības
iestāžu
pašnovērtējumi un akreditācijas ekspertu
novērtējumi pa kritērijiem;
Informācija par 2019.gada akreditācijas
rezultātiem izglītības iestādēs ir izgūstama no
VIIS apkopotā veidā, pa kritērijiem un izglītības
iestāžu griezumā.
Mērķis: Koordinēt EQAVET un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes indikatoru ieviešanu Latvijas profesionālajā izglītībā
Uzdevums
Pasākumi uzdevuma īstenošanai
Termiņš Atbildīgais
Plānotais rezultāts
departaments/
darbinieks
Erasmus+
projekta Apkopot un analizēt informāciju par 31.03.
KND
Sagatavots un publiskots ziņojums par
“EQAVET
prasmju EQAVET
5.indikatoram
–
S.Dīķe
EQAVET
5.indikatoram
–
absolventu
kvalitātei” īstenošana.
absolventu
nodarbinātība
un
nodarbinātība un 6.indikatoram – apgūto
6.indikatoram – apgūto prasmju
prasmju izmantošana darba vietā atbilstošo datu
izmantošana
darba
vietā
analīzes rezultātiem.
atbilstošajiem datiem.
Īstenojot
Erasmus+
projektu 31.03.
KND
Izstrādāti ieteikumi darba vidē balstītu mācību
“EQAVET prasmju kvalitātei”,
S.Dīķe
kvalitātes nodrošināšanai.
izstrādāt ieteikumus darba vidē
balstītu
mācību
kvalitātes
nodrošināšanai.
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Organizēt seminārus par EQAVET 31.03.
5.indikatoram
–
absolventu
nodarbinātība un 6.indikatoram –
apgūto prasmju izmantošana darba
vietā
atbilstošu
datu
ieguvi,
sistematizāciju un analīzi.
Jauna Erasmus+ projekta Sagatavot jaunu Erasmus+ projekta 31.01.
sagatavošana.
pieteikumu un iesniegt atbilstoši
Eiropas
Komisijas
Izglītības,
audiovizuālās jomas un kultūras
izpildaģentūras
uzaicinājumam
EACEA
36/2018
(Erasmus+
projekta
īstenošanas
periods
01.04.2019.–31.03.2021.).

KND
S.Dīķe

Organizēti 3 semināri par EQAVET
5.indikatoram – absolventu nodarbinātība un
6.indikatoram – apgūto prasmju izmantošana
darba
vietā
atbilstošu
datu
ieguvi,
sistematizāciju un analīzi.

KND
S.Dīķe

Sagatavots projekta pieteikums un iesniegts
Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās
jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Mērķis: Nodrošināt psihologu reģistrācijas un sertifikācijas procesa attīstību
Uzdevums
Pasākumi uzdevuma īstenošanai
Termiņš Atbildīgais
departaments/
darbinieks
Psihologu
sertifikācijas Uzsākt psihologu sertifikācijas Visu
LRD
pārbaudījuma
un pārbaudījuma
un
psihologu- gadu
I.J.Mihailovs
psihologu-pārraugu
pārraugu pārbaudījuma īstenošanu.
pārbaudījuma īstenošanas
uzsākšana.
Psihologu
reģistra Nodrošināt
Psihologu
reģistra 01.04.
LRD
integrācija VIIS
kārtošanu VIIS.
I.J.Mihailovs
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Plānotais rezultāts

Īstenoti psihologu sertifikācijas pārbaudījumi un
psihologu-pārraugu pārbaudījumi.

Psihologu reģistrs integrēts VIIS.

Mērķis: Veicināt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām
Uzdevums
Pasākumi uzdevuma īstenošanai
Termiņš Atbildīgais
departaments/
darbinieks
Modulāro
profesionālās Modulāro profesionālās izglītības 30.06.
LRD
izglītības
programmu programmu atbilstības Latvijas
B.Briško
atbilstības
Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai un
kvalifikācijas
Eiropas kvalitātes nodrošināšanas
ietvarstruktūrai un Eiropas pamatprincipu
ietvarstruktūrai
kvalitātes nodrošināšanas izvērtēšana, atbalstot mūžizglītības
pamatprincipu
un
profesionālo
kompetenču
ietvarstruktūrai
programmu nodrošināšanu.
izvērtēšana,
atbalstot Turpināt profesionālās izglītības Visu
LRD
mūžizglītības
un dokumenta pielikumu sagatavošanu gadu
B.Briško
profesionālo kompetenču sasniedzamo
rezultātu
programmu nodrošināšanu. atspoguļošanai (Europass).
Mācību līdzekļu (tai skaitā Mācību līdzekļu (tai skaitā digitālo 30.09.
LRD
digitālo mācību līdzekļu) mācību līdzekļu) un metodisko
B.Briško
un metodisko materiālu, kā materiālu, kā arī novērtēšanas
arī novērtēšanas materiālu materiālu un darba vidē balstītas
un darba vidē balstītas profesionālās izglītības ieviešanai
profesionālās
izglītības nepieciešamo mācību līdzekļu, t.sk.
ieviešanai
nepieciešamo simulācijas
iekārtu,
atbilstības
mācību līdzekļu, t.sk. Latvijas
kvalifikācijas
simulācijas
iekārtu, ietvarstruktūrai izvērtēšana.
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Plānotais rezultāts

Atbilstoši SAM 8.5.2. plānam īstenota
profesionālās izglītības programmu atbilstības
novērtēšana, sniedzot atbalstu ekspertiem.

Izstrādāti EUROPASS 60 pielikumi izglītības
dokumentiem.

Atbilstoši SAM 8.5.2. plānam īstenota mācību
līdzekļu (tai skaitā digitālo mācību līdzekļu) un
metodisko materiālu, t.sk. simulācijas iekārtu,
atbilstības novērtēšana, sniedzot atbalstu
ekspertiem.

atbilstības
Latvijas
kvalifikācijas
ietvarstruktūrai
izvērtēšana.
Dalība 8.5.3. ,,Nodrošināt
profesionālās
izglītības
iestāžu efektīvu pārvaldību
un iesaistītā personāla
profesionālās kompetences
pilnveidi” īstenošanā.

Iesaistoties SAM 8.5.3. ,,Nodrošināt Visu
profesionālās
izglītības
iestāžu gadu
efektīvu pārvaldību un iesaistītā
personāla
profesionālās
kompetences pilnveidi” īstenošanā,
nodrošināt
atbalsta
pasākumus
nozaru ekspertiem par kvalitātes
nodrošināšanas procesiem.

KND
A.Reča

Nodrošināta iesaistīšanās kursu organizēšanā
nozaru ekspertiem kapacitātes palielināšanai
profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā.

Mērķis: Pilnveidot normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenotājiem
Uzdevums
Pasākumi uzdevuma īstenošanai
Termiņš Atbildīgais
Plānotais rezultāts
departaments/
darbinieks
Atbalsts izglītības iestādēm Organizēt un nodrošināt saņemto Visu
Uzraudzības
Novērsta pārbaudēs konstatēto neatbilstību
(tajā
skaitā
augstākās iesniegumu / sūdzību izskatīšanu, gadu
departaments
atkārtošanās, sniegti ieteikumi izglītības procesa
izglītības iestādēm, sporta, t.sk. pārbaužu un pēcpārbaužu
J.Zīvarts
kvalitatīvai un tiesiskai īstenošanai, samazināts
mūzikas
un
mākslas veikšanu izglītības iestādēs un ar
iesniegumos / sūdzībās minēto apstiprinājušos
profesionālās
ievirzes izglītības procesa norisi saistītās
prettiesiskās rīcības gadījumu skaits.
iestādēm) normatīvo aktu telpās,
sniedzot
nepieciešamo
ievērošanas un izglītības konsultatīvo atbalstu.
tiesiskuma nodrošināšanas Izvērtēt augstākās izglītības iestāžu Visu
Uzraudzības
Apkopoti un publicēti izvērtējuma rezultāti,
pilnveidē.
slēdzamajos studiju līgumos obligāti gadu
departaments
sniegti priekšlikumi augstāko izglītības iestāžu
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ietveramo nosacījumu ievērošanu.
Izvērtēt
izglītības
iestādes
pedagogiem piešķirto naudas balvu
vai prēmiju atbilstību izglītības
iestādē apstiprinātajai naudas balvu
vai prēmiju piešķiršanas kārtībai.
Konsultēt izglītības iestādes (tajā
skaitā augstākās izglītības iestādēm,
sporta,
mūzikas
un
mākslas
profesionālās ievirzes iestādēm)
normatīvo aktu ievērošanas un
izglītības tiesiskuma nodrošināšanas
pilnveidē.
Pastiprināt latviešu valodas kā
pamatizglītības ieguves valodas
uzraudzību.
Izvērtēt izglītības iestādes pedagogu
profesionālās kompetences pilnveidi
audzināšanas jautājumos.
Pastiprināt izglītojošās darbības
veikšanas uzraudzību sporta jomā.

J.Zīvarts

slēdzamajos studiju līgumos obligāti ietveramo
nosacījumu ievērošanas pilnveidei.
Izvērtēta 40 izglītības iestāžu pedagogiem
piešķirto naudas balvu vai prēmiju atbilstība
izglītības iestādē apstiprinātajai naudas balvu
vai prēmiju piešķiršanas kārtībai.

Visu
gadu

Uzraudzības
departaments
J.Zīvarts

Visu
gadu

Uzraudzības
departaments
J.Zīvarts

Sniegtas konsultācijas izglītības iestādēm par
normatīvo
aktu
ievērošanas
pilnveides
iespējām.

Visu
gadu

Uzraudzības
departaments
J.Zīvarts
Uzraudzības
departaments
J.Zīvarts
Uzraudzības
departaments
J.Zīvarts

Veiktas 20 izglītības iestāžu pārbaudes saistībā
ar pamatizglītības ieguves valodu.

Visu
gadu
Visu
gadu
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Izvērtēta
izglītības
iestāžu
pedagogu
profesionālās
kompetences
pilnveide
audzināšanas jautājumos.
Veiktas 20 iestāžu, fizisko vai juridisko personu
pārbaudes saistībā ar izglītojošās darbības
veikšanu sporta jomā.

