APSTIPRINĀTS
Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta
2018.gada 19.marta rīkojumu Nr.1-05/105
Izglītības kvalitātes valsts dienesta darba plāns 2018.gadam
Prioritātes:
1. Izglītības kvalitātes vērtēšanas modernizācija, tostarp piemērošana jaunajam izglītības saturam;
2. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas uzsākšana;
3. Psihologu reģistrācijas un sertifikācijas procedūras izveide un uzsākšana.
Funkcija

Uzdevums

Izpildes
termiņš
Reģistrēt izglītības iestādes, 1. Ārējā un iekšējā normatīvā Jūlijs
citas institūcijas, kuras regulējuma
izveide
psihologu
īsteno
izglītības reģistrācijas procesa uzsākšanai.
programmas,
zinātniskās
institūcijas,
bērnu
uzraudzības pakalpojuma
sniedzējus, psihologus.
Maijs
2. Psihologu reģistrācijas uzsākšana.
3. Psihologu sertifikācijas uzsākšana.

Licencēt

Jūnijs

4.
Psihologu
reģistrācijas
un Maijs
sertifikācijas uzsākšanai nepieciešamo
materiāltehnisko
līdzekļu
nodrošināšana
izglītības 1.
Profesionālās
kvalifikācijas Jūnijs

Atbildīgais

Rezultāts

LRD
I.J.Mihailovs

Pieņemti MK noteikumi, nodrošināta Psihologu
sertifikācijas padomes darbība.

LRD
I.J.Mihailovs
LRD
I.J.Mihailovs
Vispārējā daļa
I.Sniedziņa

Uzsākta psihologu reģistrācija.

LRD

Sagatavota

Uzsākta psihologu sertifikācija.
Nodrošināti
psihologu
reģistrācijas
un
sertifikācijas
uzsākšanai
nepieciešamie
materiāltehniskie līdzekļi.
profesionālās

kvalifikācijas

programmas

eksāmenu satura un sasniedzamo
rezultātu novērtēšanas metodikas
izstrāde
atbilstoši
Latvijas
kvalifikācijas ietvarstruktūrai, Eiropas
kredītpunktu sistēmai profesionālās
izglītības jomā (ECVET) un Eiropas
kvalitātes
nodrošināšanas
pamatprincipu
ietvarstruktūrai
profesionālajā izglītībā (EQAVET).
2. Modulāro profesionālās izglītības
programmu
atbilstības
Latvijas
kvalifikācijas
ietvarstruktūrai
un
Eiropas kvalitātes nodrošināšanas
pamatprincipu
ietvarstruktūrai
izvērtēšana.
3. Mācību līdzekļu (t.sk. digitālo
mācību līdzekļu) un metodisko
materiālu, kā arī novērtēšanas
materiālu un darba vidē balstītas
profesionālās izglītības ieviešanai
nepieciešamo mācību līdzekļu, t.sk.
simulācijas iekārtu, atbilstības Latvijas
kvalifikācijas
ietvarstruktūrai
izvērtēšana.
4. Metodiskais atbalsts modulāro
profesionālās izglītības programmu
sagatavošanā, kā arī darba vidē
balstīto mācību formas ietveršanā
profesionālās izglītības programmās.
5. Iekšējo noteikumu aktualizēšana,

A.Šenberga

eksāmenu satura, sasniedzamo rezultātu
novērtēšanas metodika, pielikuma projekts
profesionālās izglītības dokumentiem.

Jūnijs

LRD
A.Šenberga

Sagatavota profesionālās izglītības programmu
atbilstības
novērtēšanas
anketa
nozaru
ekspertiem, valsts pārvaldes institūciju
ekspertiem.

Jūnijs

LRD
B.Briško

Sagatavota anketa nozaru ekspertiem mācību
līdzekļu (t.sk. digitālo mācību līdzekļu) un
metodisko materiālu, kā arī novērtēšanas
materiālu un darba vidē balstītas profesionālās
izglītības ieviešanai nepieciešamo mācību
līdzekļu, t.sk. simulācijas iekārtu, atbilstības
novērtēšanai.

Novembris

LRD
A.Šenberga

Sagatavots un tīmekļa vietnē publiskots
informatīvais materiāls efektīvai profesionālās
izglītības programmas sagatavošanai.

Novembris

LRD

Grozīti Izglītības kvalitātes valsts dienesta
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ietverot
modulāro
profesionālās
izglītības programmu licencēšanu un
vienoto novērtēšanu.
6. Profesionālās izglītības kvalitātes Visu gadu
novērtēšanas ekspertu un profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu ekspertu
dalības
nodrošināšana
izglītības
iestāžu vadītāju un administrācijas
kompetences pilnveides pasākumos.
Nodrošināt
vispārējās 1. Izglītības kvalitātes novērtēšanas Visu gadu
izglītības un profesionālās pilnveide saistībā ar izmaiņām
izglītības
kvalitātes izglītības saturā, vienotas izpratnes
novērtēšanu
veicināšanai organizējot metodiskus
pasākumus akreditācijas ekspertiem.
2. Pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju
profesionālās
darbības
novērtēšanas uzsākšana.
3.
Izglītības
iestāžu
vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas
2017.gada rezultātu analīze.
4. Grozījumu izdarīšana Ministru
kabineta 12.09.2017. noteikumos
Nr.541 “Izglītības kvalitātes valsts
dienesta
maksas
pakalpojumu
cenrādis”.
4. Privātpersonu dibināto izglītības
iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas uzsākšana.

A.Šenberga

LRD
A.Šenberga

KND
E.Uzare

Visu gadu

KND
E.Uzare

Jūlijs

KND
E.Uzare

Aprīlis

KND
E.Uzare

Aprīlis

KND
E.Uzare
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22.07.2014.
iekšējie
noteikumi
Nr.11
"Vispārējās
un
profesionālās
izglītības
programmu licencēšanas norises kārtība".
Nodrošināta izglītības kvalitātes novērtēšanas
ekspertu dalība izglītības iestāžu vadītāju un
administrācijas
kompetences
pilnveides
pasākumos.
Organizēti 12 kursi akreditācijas ekspertiem (t.
sk. par pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanu), 8 semināri
akreditācijas ekspertu komisijas vadītājiem par
izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanu un Edurio elektroniskās
anketēšanas izmantošanu akreditācijas procesā.
Novērtēti 37 pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāji.
Sagatavots ziņojums par izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas
rezultātiem.
Izstrādāti un pieņemti Ministru kabinetā
noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta
12.09.2017. noteikumos Nr.541 “Izglītības
kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu
cenrādis””.
Izstrādāti un pieņemti Ministru kabinetā
noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta
2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.831

Iegūt, apkopot un analizēt 1.Veikt prakses izpēti par obligātā Janvāris
izglītības
politikas izglītības vecuma bērniem, kuri nav
veidošanai un īstenošanai izglītības iestāžu sarakstos.
nepieciešamo informāciju

2.Veikt informācijas apkopojumu par Februāris,
neattaisnotiem kavējumiem vispārējās jūlijs
izglītības un profesionālās izglītības
iestādēs.
Īstenot
Eiropas Sociālā
fonda
projektu
Nr.8.3.4.0./16/I/001
“Atbalsts
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas
samazināšanai”

1. Turpināt individuālā atbalsta plānu Visu gadu
īstenošanu un nodrošināt nepieciešamo
atbalstu izglītojamiem vispārējās
izglītības un profesionālās izglītības
iestādēs.
2. Sākt supervīziju
izglītības iestādēs.

īstenošanu Visu gadu
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„Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes,
eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā
noteiktas
institūcijas,
vispārējās
un
profesionālās izglītības programmas un novērtē
valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu,
valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju
profesionālo darbību””.
LRD
Sagatavots un publiskots ziņojums, apzinot
I.J.Mihailovs
obligātā izglītības vecuma bērnus, kuri
2017.gadā nav reģistrēti nevienas izglītības
iestādes sarakstā, un sadarbībā ar pašvaldībām
skaidroti un precizēti iemesli, kuru dēļ šie bērni
nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes
sarakstā.
LRD
Sagatavoti un publiskoti ziņojumi, analizējot
I.J.Mihailovs
izglītības iestāžu sniegto informāciju par
vispārējās izglītības un profesionālās izglītības
iestāžu
izglītojamo
neattaisnotajiem
kavējumiem un apzinot izglītības iestāžu un
pašvaldību rīcību kavējumu novēršanai.
Projekta SAM Sniegts
individuālais
atbalsts
12 000
8.3.4
izglītojamiem 300 izglītības iestādēs.
departaments
G.Kraģe

Projekta SAM Īstenotas supervīzijas 233 izglītības iestādēs.
8.3.4
departaments
G.Kraģe

Projekta SAM
8.3.4
departaments
G.Kraģe
Projekta SAM
8.3.4
departaments
G.Kraģe

Īstenoti 300 semināri izglītības iestādēs.

5. Organizēt, koordinēt un īstenot Visu gadu
darbnīcas
pašvaldībās
par
starpinstitucionālo
sadarbību
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
risku identificēšanas un novēršanas
atbalstam.

Projekta SAM
8.3.4
departaments
G.Kraģe

Īstenotas darbnīcas 40 pašvaldībās par
starpinstitucionālo sadarbību priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas risku identificēšanas un
novēršanas atbalstam.

6. Organizēt un īstenot sadarbības Visu gadu
partneru un pedagogu tālākizglītību.

Projekta SAM
8.3.4
departaments
G.Kraģe

3. Organizēt, koordinēt un īstenot Visu gadu
seminārus izglītības iestādēs.
4. Organizēt, koordinēt un īstenot Visu gadu
darbnīcas izglītības iestādēs par
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
pasākumu īstenošanu.

7. Organizēt
izstrādi.

metodisko materiālu Decembris

8. Turpināt sabiedrības informēšanu Visu gadu
par projekta norisēm un īstenot
informatīvo kampaņu par priekšlaicīgu
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Īstenotas darbnīcas 140 izglītības iestādēs par
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku
novēršanas pasākumiem.

Īstenota sadarbības partneru un pedagogu
tālākizglītība: 1) Individuāla un grupu
konsultēšana – profesionālās darbības veids
izglītībā; 2) Atbalstoša mācību vide –resurss
izglītībā; 3) Pedagogu kompetence un
efektivitāte mūsdienu pedagoģiskajā realitātē.
Projekta SAM Izstrādāti
metodiskie
materiāli:
8.3.4
1) Konsultēšanas
vadlīnijas
pedagogiem;
departaments
2) Rekomendācijas uzvedībai un sadarbībai
G.Kraģe
klasē; 3) Rekomendācijas darbam ar vecākiem.
Projekta SAM Īstenoti informēšanas pasākumi, tai skaitā
8.3.4
izveidoti video un TV raidījumi informatīvās
departaments
kampaņas ietvaros.

mācību pārtraukšanu.

G.Kraģe

9. Izveidot operatīvo datu uzskaites Decembris
sistēmu
priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas risku novēršanas finanšu
atbalsta monitoringam.

Projekta SAM Izveidota operatīvo datu uzskaites sistēma
8.3.4
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku
departaments
novēršanas finanšu atbalsta monitoringam.
G.Kraģe

Sniegt atbalstu izglītības 1. Izstrādāt un publiskot informatīvo
iestāžu
vadības
darba materiālu vispārējās izglītības un
pilnveidē
profesionālās
izglītības
iestādēs
noteiktai
izglītojamo
mācību
sasniegumu
vērtēšanas
kārtības
pilnveidei.
2. Sniegt informatīvo un konsultatīvo
atbalstu vispārējās izglītības un
profesionālās
izglītības
iestādēm
izglītojamo
mācību
sasniegumu
vērtēšanas kārtības pilnveidei.
3. Konsultēt izglītības iestādes (t. sk.
augstākās izglītības iestādes, sporta,
mūzikas un mākslas profesionālās
ievirzes iestādes) normatīvo aktu
ievērošanas un izglītības tiesiskuma
nodrošināšanas pilnveidē.
4. Izstrādāt un publiskot informatīvo
materiālu izglītības iestāžu rīkojumu
izdošanai.
5. Izstrādāt un publiskot informatīvo
materiālu
izglītojošās
darbības
veikšanai sporta jomā.

Marts

UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs

Izstrādāts un tīmekļa vietnē publicēts
informatīvais materiāls vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības iestādēs noteiktai
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas
kārtības pilnveidei.

Septembris,
decembris

UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs

Organizēti 2 informatīvie semināri vispārējās
izglītības un profesionālās izglītības iestādēs
noteiktai izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanas kārtības pilnveidei.

Visu gadu

UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs

Sniegtas konsultācijas izglītības normatīvo aktu
ievērošanas
un
izglītības
tiesiskuma
nodrošināšanas pilnveidē.

Jūlijs

UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs
UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs

Izstrādāts un tīmekļa vietnē publiskots
informatīvais materiāls izglītības iestāžu
rīkojumu izdošanai.
Izstrādāts un tīmekļa vietnē publiskots
informatīvais materiāls izglītojošās darbības
veikšanai sporta jomā.

Decembris
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Koordinēt EQAVET un
vienoto
profesionālās
izglītības
kvalitātes
novērtēšanas
rādītāju
ieviešanu
profesionālajā
izglītībā

Īstenojot
Erasmus+
projektu
“EQAVET
prasmju
kvalitātei”,
izveidot EQAVET 5.indikatora –
absolventu
nodarbinātība
un
6.indikatora – apgūto prasmju
izmantošana darba vietā – datu
ieguves un apstrādes tiešsaistes rīku.
Īstenojot
Erasmus+
projektu
“EQAVET
prasmju
kvalitātei”,
organizēt seminārus un darba grupas
par darba vidē balstīto mācību
īstenošanas praksi un tās kvalitātes
nodrošināšanu, kā arī darba grupas
ieteikumu izstrādei par darba vidē
balstīto mācību kvalitātes novērtēšanu.
Īstenojot
Erasmus+
projektu
“EQAVET
prasmju
kvalitātei”,
organizēt seminārus par sistemātisku
datu iegūšanu un apstrādi.
Organizēt apaļā galda diskusiju
„Labās prakses piemēri darba vidē
balstītu
mācību
kvalitātes
nodrošināšanai”.
Organizēt Latvijā Baltijas valstu
EQAVET nacionālo koordinācijas
punktu semināru.

Jūlijs

KND
A.Reča

Izveidots EQAVET 5.indikatora – absolventu
nodarbinātība un 6.indikatora – apgūto prasmju
izmantošana darba vietā datu ieguves un
apstrādes tiešsaistes rīks.

Visu gadu

KND
A.Reča

Organizēti 3 semināri par darba vidē balstīto
mācību īstenošanas praksi un kvalitātes
nodrošināšanu un 2 darba grupas ieteikumu
izstrādei par darba vidē balstītu mācību
kvalitātes novērtēšanu.

Oktobris,
Decembris

KND
A.Reča

Organizēti 2 semināri par sistemātisku datu
iegūšanu un apstrādi.

Aprīlis

KND
A.Reča

Organizēta apaļā galda diskusija „Labās
prakses piemēri darba vidē balstītu mācību
kvalitātes nodrošināšanai”.

Oktobris

KND
A.Reča

Organizēts Baltijas valstu EQAVET nacionālo
koordinācijas punktu seminārs.
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Izvērtēt,
vai
atļauja Dalība iekšējā un ārējā normatīvā Septembris
personai
strādāt
par regulējuma grozījumu izstrādē.
pedagogu
nekaitēs
izglītojamo interesēm.
Sākt
iepriekš
sodīto
personu Jūnijs
izvērtēšanu atbilstoši grozījumiem
normatīvajā regulējumā.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

LRD
I.J.Mihailovs

Izdarīti grozījumi Izglītības likumā, Ministru
kabineta 15.04.2014. noteikumos Nr.195,
īstenoti sabiedrības informēšanas pasākumi.

LRD
I.J.Mihailovs

Sākta iepriekš sodīto personu izvērtēšanu
atbilstoši grozījumiem normatīvajā regulējumā.

I.Juhņēviča
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