APSTIPRINĀTS
Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta
2017.gada 9.februāra rīkojumu Nr.1-05/7
Izglītības kvalitātes valsts dienesta darba plāns 2017.gadam
Prioritātes:
1. Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa uzsākšana.
2. Izglītības iestāžu uzraudzība saistībā ar jauno Izglītības likuma normu un audzināšanas vadlīniju ieviešanu.
3. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus ESF projekta ietvaros.
Funkcija

Uzdevums

Izpildes
termiņš
1. Nodrošināt datu ievadi un Jūnijs
iesaistīšanos Nacionālās zinātniskās
darbības
informācijas
sistēmas
(NZDIS) izveidē.

Reģistrēt izglītības iestādes,
citas institūcijas, kuras
īsteno
izglītības
programmas,
zinātniskās
institūcijas
un
bērnu
uzraudzības pakalpojuma
sniedzējus (BUPS)
Licencēt
izglītības 1. Nodrošināt profesionālās izglītības Aprīlis
programmas
programmu atbilstību normatīvo aktu
un darba tirgus prasībām, izstrādājot
iekšējā normatīvā akta grozījumus.

Atbildīgais

Rezultāts

LRD
I.J.Mihailovs

Zinātnisko institūciju reģistrs ir integrēts
NZDIS.

LRD
A.Šenberga

Izstrādāti grozījumi Izglītības kvalitātes valsts
dienesta (turpmāk – kvalitātes dienests)
22.07.2014. iekšējos noteikumos Nr.11
"Vispārējās
un
profesionālās
izglītības
programmu licencēšanas norises kārtība", kas
precizē sadarbības kārtību ar nozaru ekspertu
padomēm (turpmāk – NEP) un citām nozaru
organizācijām, kā arī amatpersonu rīcību, ja
izglītības iestādē, kas iesniegusi izglītības
programmu licencēšanai, konstatēti būtiski

2. Iesaistoties SAM 8.5.2 "Nodrošināt Visu gadu
profesionālās izglītības atbilstību
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai"
(turpmāk – SAM 8.5.2) īstenošanā,
piedalīties modulāro profesionālās
izglītības programmu izstrādē, tai
skaitā to atbilstības LKI un EQAVET
ietvarstruktūrai izvērtēšanā, atbalstot
mūžizglītības
un
profesionālo
kompetenču
nodrošināšanu
vai
integrējot to apguvi profesionālās
izglītības
saturā,
iekļaujot
komponentes
"iniciatīva
un
uzņēmējdarbība", "sabiedrības un
cilvēka drošība", "informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas", "sociālās
un pilsoniskās prasmes", "valodas,
kultūras izpratne un izpausme".
3. Iesaistoties SAM 8.5.2 īstenošanā,
piedalīties profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu satura un sasniedzamo
rezultātu novērtēšanas metodikas
izstrādē atbilstoši LKI, ECVET un
EQAVET rekomendācijām.
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LRD
A.Šenberga

izglītības jomas pārkāpumi vai licencēšanas
periodā izglītības iestādē tiek izdarīti būtiski
izglītības jomas regulējuma pārkāpumi. Sākta
NEP atzinumu saņemšana par jaunu
profesionālās izglītības programmu kvalitāti un
lietderību.
Izveidota kvalitātes dienesta kā sadarbības
partnera projekta grupa un veiktas darbības
atbilstoši projekta laika grafikam.

4. Iesaistoties SAM 8.5.2 īstenošanā,
piedalīties mācību līdzekļu (tai skaitā
digitālo mācību līdzekļu), metodisko
materiālu un simulāciju atbilstības
LKI izvērtēšanā.
Nodrošināt
vispārējās 1. Iesaistoties SAM 8.5.3. "Nodrošināt
izglītības un profesionālās profesionālās
izglītības
iestāžu
izglītības
kvalitātes efektīvu pārvaldību un iesaistītā
novērtēšanu
personāla profesionālās kompetences
pilnveidi"
īstenošanā,
nodrošināt
atbalsta pasākumus nozaru ekspertiem
par kvalitātes nodrošināšanas un
eksaminācijas procesiem.
2. Nodrošināt speciālās izglītības
iestāžu darbības atbilstības normatīvo
aktu
prasībām
un
izglītības
programmu īstenošanas kvalitātes
novērtēšanu.
3. Nodrošināt speciālās izglītības
iestāžu darbības atbilstības normatīvo
aktu
prasībām
un
izglītības
programmu īstenošanas kvalitātes
novērtēšanu ārkārtas akreditācijas
procesā.
4. Izstrādāt Izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas
metodiku.

Visu gadu

KND
E.Uzare

Izveidota kvalitātes dienesta kā sadarbības
partnera projekta grupa un nodrošināta
iesaistīšanās kursu organizēšanā nozaru
ekspertiem
kapacitātes
palielināšanai
profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā
un eksaminācijā.

Visu gadu

KND
E.Uzare

Sagatavoti 12 akreditācijas ekspertu komisijas
ziņojumi.

Visu gadu

KND
E.Uzare

Sagatavoti akreditācijas ekspertu ziņojumi,
pieņemti lēmumi par akreditāciju/akreditācijas
atteikumu atbilstoši ārkārtas akreditāciju
norisei.

Marts

KND
E.Uzare
S.Dīķe

Izstrādāta un saskaņota ar Izglītības un zinātnes
ministriju (turpmāk – IZM) Izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas
metodika, tajā skaitā precizējot izglītības
iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanas kritēriju saturu, ņemot vērā

3

5. Pilnveidot akreditācijas ekspertu Februāris
komisijas nolikumu.

6.
Sagatavot
MK
noteikumu
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2013.gada 10.septembra noteikumos
Nr.789 „Izglītības kvalitātes valsts
dienesta
maksas
pakalpojumu
cenrādis”” projektu.
7. Organizēt metodiskos pasākumus
izglītības pārvaldēm un akreditācijas
ekspertiem, veicinot vienotu pieeju un
izpratni par izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas
procesu.
8. Ieviest izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas
sistēmu.
Kontrolēt izglītības procesu 1.Veikt pārbaudes izglītības iestādēs
un
sniegt
ieteikumus par Izglītojamo audzināšanas vadlīniju
konstatēto
trūkumu ieviešanu un pedagoga pienākumu
novēršanai
izpildes nodrošināšanu.

KND
E.Uzare
S.Dīķe

Marts

KND
E.Uzare
S.Dīķe

Visu gadu

KND
E.Uzare
S.Dīķe

Visu gadu

KND
E.Uzare
S.Dīķe
UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs

Visu gadu

2.Vispārējās izglītības iestāžu un Visu gadu
profesionālās
izglītības
iestāžu
akreditācijas procesā detalizēti izvērtēt
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KND
E.Uzare
S.Dīķe

Izglītības likuma grozījumus, kas stājās spēkā
2017.gada 1.janvārī.
Pilnveidots un saskaņots ar IZM akreditācijas
ekspertu
komisijas
nolikums,
nosakot
akreditācijas ekspertu komisijas darbības
izglītības iestādes vadītāja profesionālās
darbības novērtēšanas procesam.
Izstrādāti un apstiprināti MK noteikumi
„Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada
10.septembra noteikumos Nr.789 „Izglītības
kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu
cenrādis””.
Organizēti un īstenoti 6 semināri izglītības
pārvaldēm, 5 kursi akreditācijas ekspertiem, 4
kursi izglītības iestāžu (tajā skaitā pirmsskolas
izglītības iestāžu) vadītājiem, veicinot vienotu
pieeju un izpratni par izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas procesu.
Ieviesta izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas sistēma un veikta 125
izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana.
Veiktas pārbaudes izglītības iestādēs par
Izglītojamo audzināšanas vadlīniju ieviešanu
un pedagoga pienākumu izpildes nodrošināšanu
saistībā ar Izglītības likuma grozījumiem, kas
stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Sagatavoti 90 akreditācijas ekspertu komisijas
ziņojumi.

Izglītības iestāžu darbu audzināšanas
jautājumos.
Iegūt, apkopot un analizēt 1.Veikt prakses izpēti par obligātā Janvāris
izglītības
politikas izglītības vecumā esošajiem bērniem,
veidošanai un īstenošanai kuri nav izglītības iestāžu sarakstos.
nepieciešamo informāciju

LRD
I.J.Mihailovs

2.Veikt informācijas apkopojumu par Februāris
kavējumiem vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības iestādēs.

LRD
I.J.Mihailovs

3. Apkopot un analizēt informāciju par Janvāris
vispārējās izglītības iestāžu un
profesionālās
izglītības
iestāžu
sniegumu
atbilstoši
akreditācijas
rezultātiem un akreditācijas ekspertu
ieteikumu izpildes monitoringu.
4. Analizēt saņemto un izskatīto Marts
iesniegumu rezultātus.

KND
E.Uzare,
S.Dīķe

Īstenot specifiskā atbalsta 1. Uzsākt projekta īstenošanu.
mērķa
(SAM)
8.3.4.
“Priekšlaicīgas
mācību
pamešanas
novēršana”
projektu

Maijs
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Sagatavots un publiskots ziņojums, apzinot
obligātā izglītības vecuma bērnus, kuri
2016.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.
Sagatavots un publiskots ziņojums, analizējot
izglītības iestāžu VIIS sniegto informāciju par
vispārējās izglītības un profesionālās izglītības
iestāžu
izglītojamo
neattaisnotajiem
kavējumiem un apzinot izglītības iestāžu un
pašvaldību rīcību kavējumu novēršanai.
Sagatavots
ziņojums
par
akreditācijas
rezultātiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs, kā arī akreditācijas ekspertu
komisiju
sniegto
ieteikumu
ieviešanas
monitoringa ziņojums.

UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs

Apkopota un publiskota informācija par
iesniegumu izskatīšanas rezultātiem 2016.gadā.

Projekta
vadītājs

Izveidota projekta komanda, informēta
sabiedrība par projektu un plānotajām
aktivitātēm, noslēgta vienošanos ar sadarbības
partneriem.

2.Sagatavot
materiālus.

atbalsta

(metodiskos) Visu gadu

3. Sākt sadarbības partneru
pedagogu tālākizglītību.

Projekta
vadītājs

un

4. Sākt individuālā atbalsta un
konsultāciju
nodrošināšanu
izglītojamiem vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības iestādēs.
5. Izveidot operatīvo datu uzskaites
sistēmu
priekšlaicīgas
mācību
pamešanas risku novēršanas finanšu
atbalsta monitoringam.
Sniegt atbalstu izglītības 1. Izstrādāt izglītojamo audzināšanas
iestāžu
vadības
darba vadlīniju un informācijas, mācību
pilnveidē
līdzekļu, materiālu un mācību un
audzināšanas metožu ievērošanas
izvērtējuma lapu.
2. Izstrādāt informāciju izglītības
iestādēm Izglītības likuma jauno
normu (kas stājās spēkā 01.01.2017.)
īstenošanā.

Izstrādāti atbalsta materiāli audzināšanā,
problēmsituāciju risināšanā un sadarbības
veidošanā ar izglītojamiem. Izstrādātas
tālākizglītības
programmas
sadarbības
partneriem un pedagogiem.
Sākta sadarbības partneru un pedagogu
tālākizglītība (īstenotas programmas 20
grupām, īstenoti 40 semināri).
Pieejams atbalsts un konsultācijas ne mazāk kā
80 izglītības iestādēs.

Decembris

Projekta
vadītājs

Jūnijs

Projekta
vadītājs.

Izveidota operatīvā datu uzskaites sistēma.

Februāris

UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs

Janvāris

UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs
J.Veinberga

Izstrādāta un tīmekļa vietnē publicēta
izglītojamo
audzināšanas
vadlīniju
un
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un
mācību un audzināšanas metožu ievērošanas
izvērtējuma lapa.
Izstrādāta un publiskota vēstule par Izglītības
likuma jauno normu (kas stājās spēkā
01.01.2017.) īstenošanu saistībā ar pedagogu
pienākumu būt lojālam Latvijas Republikai un
tās Satversmei, vēstule nosūtīta izglītības
pārvaldēm
un
speciālistiem,
publicēta
kvalitātes dienests tīmekļa vietnē.
Sniegtas konsultācijas izglītības iestādēm,
nevalstiskajām organizācijām, informācija

3. Sniegt konsultācijas izglītības Septembris
iestādēm un īstenot sabiedrības
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UD
J.Zīvarts,

informēšanu par jauno Izglītības
likuma normu (kas stājās spēkā
01.01.2017.) ieviešanu.

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

4.Organizēt izglītības iestāžu (t.sk.
pirmsskolas izglītības iestāžu) vadītāju
un izglītības pārvalžu vadītāju
apmācības kursus.
1. Īstenojot Erasmus+ projektu
“Action Grant 2016 – Support to the
European Quality Assurance in
Vocational Education and Training
National Reference Points”, izstrādāt
rekomendācijas EQAVET indikatoru
ieviešanai Latvijas izglītības sistēmā.
2. Īstenojot Erasmus+ projektu
“Action Grant 2016 – Support to the
European Quality Assurance in
Vocational Education and Training
National Reference Points”, izveidot
brošūru par kvalitātes dienestu kā
EQAVET nacionālo koordinācijas
punktu.
3. Sagatavot jaunu Erasmus+ projekta
pieteikumu un iesniegt atbilstoši
Eiropas
Komisijas
Izglītības,
audiovizuālās jomas un kultūras
izpildaģentūras
uzaicinājumam
EACEA 36/2016 (Erasmus+ projekta
īstenošanas
periods
1.04.2017.-

M.Platonovs,
J.Veinberga

plašsaziņas līdzekļiem par Izglītības likuma
jauno normu (kas stājās spēkā 01.01.2017.)
īstenošanu saistībā ar pedagogu pienākumu būt
lojālam Latvijas Republikai un tās Satversmei.
Organizēti 4 izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās kompetences pilnveides kursi.

Visu gadu

KND
E.Uzare,
D.Saleniece

Marts

KND
M.Stinkulis

Organizējot 3 seminārus un darba grupu
rekomendāciju satura izstrādei, vienotas
izpratnes un pieejas veidošanai EQAVET
indikatoru
ieviešanā,
izstrādātas
rekomendācijas
EQAVET
indikatoru
ieviešanai.

Marts

KND
M.Stinkulis

Izveidota brošūra latviešu un angļu valodā par
kvalitātes dienestu kā EQAVET nacionālo
koordinācijas punktu.

Februāris

KND
M.Stinkulis

Sagatavots projekta pieteikums un iesniegts
Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās
jomas un kultūras izpildaģentūrā.
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31.03.2019.).
Uzsākt
profesionālās
kvalitātes
vērtēšanu
EQAVET indikatoriem.

izglītības Visu gadu
atbilstoši

KND
M.Stinkulis

Organizēt profesionālās izglītības Jūlijs
līdz KND
iestāžu un akreditācijas ekspertu decembris
M.Stinkulis
informēšanu un izglītošanu par
EQAVET
indikatoru
iekļaušanu
iekšējā un ārējā kvalitātes vērtēšanā.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

Veikta profesionālās izglītības kvalitātes
vērtēšana atbilstoši EQAVET indikatoriem 30
profesionālās
izglītības
iestādēs,
t.sk.
absolventu
aptaujas
anketu
aprobācija
profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā.
Organizēti 2 semināri profesionālās izglītības
iestādēm un 2 semināri akreditācijas
ekspertiem par EQAVET indikatoru iekļaušanu
izglītības kvalitātes iekšējās un ārējās
vērtēšanas sistēmā.

I.Juhņēviča
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