APSTIPRINĀTS
Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta
2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr.1-05/9
Izglītības kvalitātes valsts dienesta darba plāns 2016.gadam
Prioritātes:
1. Izglītības iestāžu darbības kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide un ieviešana.
2. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas monitorings.
3. Atbalsts izglītības iestādēm mācību un audzināšanas procesa īstenošanā.
Uzdevums
Laiks
1.Pilnveidot izglītības iestāžu un citu Decembris
Izglītības likumā noteikto institūciju
reģistrācijas
kārtību,
samazinot
administratīvo slogu, t.sk. noteikt, ka
par adresēm atsevišķu lēmumu
rakstveidā nepieņem.

Atbildīgais
LRD
I.J.Mihailovs

Rezultāts
Izstrādāts Ministru kabineta (MK) noteikumu
projekts, kas ļauj samazināt administratīvo
slogu izglītības iestādēm un institūcijām.

2.Uzlabot
Valsts
izglītības Visu gadu
informācijas sistēmā (VIIS) par BUPS
ievietotās informācijas drošticamību.
izglītības 1.Profesionālās izglītības programmu Decembris
licencēšanas
procesā
paplašināt
sadarbību
ar
Nozaru
ekspertu
padomēm (NEP), t. sk. modulāro
programmu izstrādē un licencēšanā.

LRD
I.J.Mihailovs,
I.Galeja
LRD
A.Šenberga

Paaugstināta BUPS reģistra drošticamība.

Funkcija
Reģistrēt izglītības iestādes,
citas institūcijas, kuras
īsteno
izglītības
programmas,
zinātniskās
institūcijas
un
bērnu
uzraudzības pakalpojuma
sniedzējus (BUPS)

Licencēt
programmas

2.Sagatavot informatīvo materiālu Novembris
(infografikas)
par
profesionālās

LRD
A.Šenberga

Sadarbības rezultātā ar NEP: pilnveidoti ar
licencēšanu saistītie normatīvie akti (MK
noteikumi Nr.775, iekšējie noteikumi), kā arī
uzsākta atzinumu saņemšana no NEP par jaunu
profesionālās izglītības programmu kvalitāti un
lietderību.
Sagatavotas un publiskotas 2 infografikas,
sniedzot ikvienai personai informāciju par

tālākizglītības
programmas
un
profesionālās pilnveides izglītības
programmas licencēšanas procesu.
3.Aktualizēt informatīvo materiālu par
vispārējās izglītības un profesionālās
izglītības programmu licencēšanas
tendencēm līdz 2015.gadam.
Nodrošināt
vispārējās 1.Sagatavot MK noteikumu projektu
izglītības un profesionālās „Kārtība, kādā akreditē izglītības
izglītības
kvalitātes iestādes, eksaminācijas centrus un
novērtēšanu
citas Izglītības likumā noteiktas
institūcijas,
vispārējās
un
profesionālās izglītības programmas
un novērtē valsts un pašvaldību
izglītības iestāžu vadītāju profesionālo
darbību”.
2.Sagatavot
MK
noteikumu
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2013.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.225
„Izglītības kvalitātes valsts dienesta
nolikums” projektu.
3.Sagatavot
MK
noteikumu
„Grozījumi
Ministru
kabineta
2010.gada 14.septembra noteikumos
Nr.851 „ Izglītības kvalitātes valsts
dienesta sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis”” projektu.
4.Pilnveidot iekšējos noteikumus
„Izglītības iestāžu, eksaminācijas
centru
darbības
un
izglītības

profesionālās izglītības licencēšanas procesu un
prasībām.
Jūnijs

LRD
A.Šenberga

Sabiedrībai
pieejama
informācija
par
vispārējās izglītības un profesionālās izglītības
licencēšanas programmu rezultātiem.

Augusts

KND
E.Uzare,
S.Dīķe

Sagatavots MK noteikumu projekts, kurā
ietvertas prasības valsts un pašvaldību
izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanai, EQAVET profesionālās
izglītības kvalitātes rādītāji, kā arī precizēts
regulējums saistībā ar Profesionālās izglītības
likuma grozījumiem.

Augusts

KND
E.Uzare

Sagatavots MK noteikumu grozījumu projekts,
kurā ietverta jauna funkcija – valsts un
pašvaldību
izglītības
iestāžu
vadītāju
profesionālās darbības novērtēšana.

Augusts

KND
A.Kenkle,
VD
K.Trūpa

Sagatavots MK noteikumu projekts, ietverot
izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas izmaksas.

Jūnijs

KND
E.Uzare

Pilnveidota un saskaņota ar Izglītības un
zinātnes ministriju (IZM) metodika, izstrādājot
kvalitātes vērtēšanas kritēriju saturu speciālās
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programmu īstenošanas
vērtēšanas metodika”.

5.Izstrādāt
iekšējos
noteikumus Marts
akreditācijas ekspertu atlasei.

KND
E.Uzare

6.Veikt akreditācijas ekspertu atlasi.

KND
E.Uzare
KND
E.Uzare

7.Organizēt
kursus.

Kontrolēt izglītības procesu
un
sniegt
ieteikumus
konstatēto
trūkumu
novēršanai
Iegūt, apkopot un analizēt
izglītības
politikas
veidošanai un īstenošanai
nepieciešamo informāciju

kvalitātes

akreditācijas

Oktobris

ekspertu Maijs
Decembris

8.Veikt ārpus formālās izglītības
sistēmas
apgūtās
profesionālās
kompetences novērtēšanas īstenošanas
uzraudzību.
Organizēt un nodrošināt saņemto
iesniegumu sūdzību izskatīšanu, t.sk.
pārbaužu un pēcpārbaužu veikšanu
izglītības iestādēs un ar izglītības
procesa norisi saistītās telpās, sniedzot
nepieciešamo konsultatīvo atbalstu.
1.Veikt
prakses
izpēti
par
otrgadniecību
vispārējā
izglītībā
(stāvoklis, cēlonis, problēmas).

Aprīlis
Novembris

KND
E.Uzare,
M.Stinkulis

Visu gadu

UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs

Jūlijs

LRD
I.J.Mihailovs
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izglītības programmu vērtēšanā.
Pilnveidota profesionālās izglītības kvalitātes
vērtēšana, nodrošinot atbilstību EQAVET
ietvarstruktūrai (OECD Izglītības politikas
komitejas ziņojuma rekomendācija Nr.1 –
Vidējās pakāpes izglītība (t.sk. profesionālā
izglītība).
Izstrādāti un saskaņoti ar IZM iekšējie
noteikumi, nosakot vienotus akreditācijas
ekspertu atlases kritērijus un deleģēšanas
kartību.
Veikta akreditācijas ekspertu atlase, ievērojot
vienotu deleģēšanas kārtību.
Organizēti vismaz 6 akreditācijas ekspertu
kursi, veicinot vienotu pieeju izglītības
kvalitātes vērtēšanas procesam.
Veikta 8 profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
novērošana un analizēti iegūtie dati.
Novērsta pārbaudēs konstatēto neatbilstību
atkārtošanās, sniegti ieteikumi izglītības un
audzināšanas procesa kvalitatīvai un tiesiskai
īstenošanai, samazināts iesniegumos minēto
prettiesiskās rīcības gadījumu apstiprināšanās
skaits.
Sagatavots
un
publiskots
ziņojums,
noskaidrojot otrgadniecības iemeslus, izglītības
iestāžu rīcību otrgadniecības novēršanai un
atbalsta
pasākumus
otrgadniekiem,
to

2.Veikt prakses izpēti par kavējumiem Jūnijs
vispārējās izglītības un profesionālās
izglītības iestādēs.

3.Veikt prakses izpēti par obligātā Janvāris
izglītības vecumā esošajiem bērniem,
kuri nav izglītības iestāžu sarakstos.

4.Veikt prakses izpēti par mācību un Decembris
audzināšanas darba sasaisti vispārējās
izglītības un profesionālās izglītības
iestādēs.
5.Analizēt saņemto un
iesniegumu rezultātus.

izskatīto Februāris
Augusts

4

dokumentēšanu, sadarbību ar izglītības iestādes
dibinātāju un citām personām, pastāvošās
problēmas, kā arī sniedzot priekšlikumus to
risinājumam.
LRD
Sagatavots un publiskots ziņojums, analizējot
I.J.Mihailovs
pašvaldību sniegto informāciju par vispārējās
izglītības un profesionālās izglītības iestāžu
izglītojamo neattaisnotajiem kavējumiem un
apzinot pašvaldību rīcību kavējumu novēršanai,
kā arī sniedzot priekšlikumus tās pilnveidei.
LRD
Sagatavots un publiskots ziņojums, apzinot
I.J.Mihailovs
obligātā izglītības vecuma bērnus, kuri
2015.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.
I.J.Mihailovs
Sagatavots un publiskots ziņojums, apzinot
sadarbība
ar mācību un audzināšanas darba sasaisti
KND
vispārējās izglītības un profesionālās izglītības
A.Kenkle,
iestādēs, sniedzot priekšlikumus tā pilnveidei.
D.Saleniece,
UD
UD
Apkopota un publiskota informācija par
J.Zīvarts,
iesniegumu izskatīšanas rezultātiem 2015.gadā
M.Platonovs
un 2016.gada 1.pusgadā, kurā apkopota
informācija
par
iesniegumu
autoriem,
sadalījumu pa izglītības iestāžu veidiem,
administratīvajām
teritorijām,
visbiežāk
minētajiem problēmjautājumiem, kā arī sniegti

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

priekšlikumi un izglītības iestāžu darbības
pilnveidei.
Sagatavots un publiskots ziņojums par
vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās
izglītības iestāžu akreditācijas rezultātiem,
nodrošinot sabiedrībai pieejamu informāciju
par izglītības iestāžu darbības kvalitāti, kā arī
akreditācijas ekspertu ieteikumu izpildi
izglītības iestādēs 2015.gadā, nodrošinot
sabiedrībai
pieejamu
informāciju
par
akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu
ieviešanas gaitu un rezultātiem.
Pabeigta izglītības kvalitātes monitoringa
izveides nākamā kārta (OECD Izglītības
politikas komitejas ziņojuma rekomendācija
Nr.3 – Pamatizglītība (t.sk. profesionālā
izglītība).
Tīmekļa vietnē publiskota informācija par
izglītības iestāžu darbības labās prakses
piemēriem.

6.Apkopot un analizēt informāciju par Jūnijs
vispārējās izglītības iestāžu un
profesionālās
izglītības
iestāžu
sniegumu
atbilstoši
akreditācijas
rezultātiem un akreditācijas ekspertu
ieteikumu izpildes monitoringu.

KND
A.Kenkle,
S.Dīķe,
A.Romane

7.Apkopot
akreditācijas
procesā
iegūtos izglītības iestāžu darbības
labās prakses piemērus un informēt
par tiem sabiedrību.
1.Veikt nepieciešamos priekšdarbus
SAM 8.3.4. “Priekšlaicīgas mācību
pamešanas
novēršana”
projekta
sagatavošanai, tostarp MK noteikumu
un projekta izstrāde.
2.Izveidot projekta “Priekšlaicīgas
mācību
pamešanas
novēršana”
komandu.
3.Sākt projekta “Priekšlaicīgas mācību

Visu gadu

KND
E.Uzare,
S.Dīķe

Visu gadu

LRD
A.Šenberga,
I.J.Mihailovs,
A.Kenkle

Izstrādāti MK noteikumi, sagatavots projekts.

Jūnijs

I.Juhņēviča

Izveidota projekta komanda.

Augusts

Projekta

Sākta projekta īstenošana.
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pamešanas novēršana” īstenošanu.

vadītājs

4.Informēt sabiedrību par projekta Augusts
“Priekšlaicīgas mācību pamešanas
novēršana” īstenošanas sākumu un
projekta
laikā
paredzētajām
aktivitātēm.

LRD
A.Šenberga,
I.J.Mihailovs,
J.Veinberga,
Projekta
vadītājs.
LRD
B.Salmiņa,
D.Zvaigzne,
I.Rākina
LRD
D.Jēkabsone

Sniegt atbalstu izglītības 1.Nodrošināt VIIS ievadīto IZM Decembris
iestāžu
vadības
darba dibināto izglītības iestāžu licencēšanas
pilnveidē
un akreditācijas datu izvērtēšanu,
aktualizāciju.
2.Sagatavot un ievietot tīmekļa vietnē Augusts
atbalsta materiālu par vispārējās
izglītības programmu aktualizēšanu.
3.Aktualizēt informatīvo materiālu Septembris
izglītības iestāžu rīkojumu izdošanai.
4.Organizēt izglītības iestāžu (t.sk. Maijs
pirmsskolas izglītības iestāžu) vadītāju Decembris
un izglītības pārvalžu vadītāju
apmācības kursus.
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UD
J.Zīvarts,
M.Platonovs
KND
E.Uzare,
D.Saleniece

Veicināta datu drošticamība un kvalitāte,
nodrošinot bērnu, kuri nav reģistrēti izglītības
iestādēs vai kavē mācības, uzskaiti un atbalstu
reintegrācijai izglītībā (OECD Izglītības
politikas komitejas ziņojuma rekomendācija
Nr.3 – Pirmsskolas izglītība).
Īstenotas sabiedrības informēšanas aktivitātes,
lai informētu par projekta mērķi un saturu.

No VIIS svītrota neaktuālā informācija par
IZM dibināto izglītības iestāžu izglītības
programmu īstenošanu.
Tīmekļa vietnē publiskots atbalsta materiāls
vispārējās izglītības programmu aktualizēšanai.
Aktualizēts un publiskots informatīvais
materiāls izglītības iestāžu rīkojumu izdošanai,
veicinot izglītības iestāžu darbības tiesiskumu.
Organizēti 7 izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās kompetences pilnveides kursi.
Stiprināta izglītības iestāžu dibinātāju (t.sk.
pašvaldību) izpratne par izglītības kvalitāti un
tās vērtēšanu, veicinot dibinātāja iesaisti
izglītības iestāžu pašvērtēšanas procesā (OECD
Izglītības politikas komitejas ziņojuma
rekomendācija Nr.3 – Pamatizglītība (t.sk.

Koordinēt EQAVET un 1.Sagatavot nepieciešamo informāciju
vienoto
profesionālās EQAVET sekretariātam.
izglītības
kvalitātes
novērtēšanas
rādītāju
ieviešanu
profesionālajā
izglītībā
2.Piedalīties EQAVET pasākumos
(t.sk. semināros, darba grupās,
ikgadējā forumā).

Regulāri

KND
S.Dīķe

Marts
Aprīlis
Jūnijs
Oktobris

KND
S.Dīķe

3.Īstenot EQAVET ietvarstruktūru un Februāris
pamatprincipus profesionālajā izglītībā
programmas Erasmus+ ietvaros.

Piedalīties
VIIS 1.Nodrošināt sadarbību ar Valsts Septembris
funkcionalitātes pilnveidē
zemes dienestu, lai tiešsaistes datu
pārraides režīmā iegūtu Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas datus kvalitātes dienesta
uzdevumu veikšanai
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KND
S.Dīķe,
D.Vernera

LRD
I.J.Mihailovs

profesionālā izglītība) un rekomendācija Nr.3 –
Pirmsskolas izglītība).
Apkopota un sniegta informācija EQAVET
sekretariātam
par
vienoto
kvalitātes
novērtēšanas pamatprincipu ieviešanu Latvijā.

Nodrošināta dalība ikgadējā EQAVET forumā,
divās EQAVET Sekretariāta organizētajās
darba grupās un divos pieredzes apmaiņas
semināros, sniedzot informāciju sadarbības
partneriem, kā arī izvērtējot labās prakses
piemērojamību Latvijā.
Sagatavots programmas Erasmus+ pieteikums,
īstenotas
iniciatīvas
tālākai
EQAVET
ietvarstruktūras attīstībai nacionālā kontekstā,
atbalstīta pašvērtēšanas kultūra kvalitātes
nodrošināšanai, veicot panākumu novērtējumu
un identificējot iespējamos nepieciešamos
uzlabojumus, kā arī nodrošināta informācija
ieinteresētajām
pusēm
EQAVET
ietvarstruktūras
un
pamatprincipu
profesionālajā izglītībā īstenošanā.
Nodrošināts tiešsaistes datu pārraides režīms,
ļaujot iegūt Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datus kvalitātes dienesta
uzdevumu veikšanai.

2.Uzsākt
akreditācijas
organizēšanu VIIS.

procesa Decembris

Ievērojot
izstrādātos
grozījumus Decembris
Izglītības likumā, izstrādāt kārtību,
kādā izsniedz pedagoga privātprakses
uzsākšanas sertifikātu un tā dublikātu,
pagarina termiņu vai anulē to (MK
noteikumi).
sodītās 1.Aktivizēt sadarbību ar izglītības Decembris
iestādēm, lai panāktu visu pedagogu
atbilstību Izglītības likuma 50.pantā
noteiktajam.

KND
E.Uzare

Nodrošināt
pedagogu
privātprakses uzsākšanas
sertifikātu izsniegšanu un
uzskaiti

LRD
I.J.Mihailovs

Izvērtēt iepriekš
personas

LRD
I.J.Mihailovs,
J.Veinberga,
A.A.Krūmiņa,
UD,
KND
LRD
I.J.Mihailovs,
J.Veinberga,
A.A.Krūmiņa

2.Konstultēt
izglītības
iestāžu Decembris
vadītājus par ierobežojumiem strādāt
par pedagogu un iepriekš sodīto
personu izvērtēšanas procesu.
Informēt sabiedrību
veicināt tās līdzdalību

un 1.Piedalīties izstādē „Skola 2016”, Februāris
informējot par IKVD darbību un
konsultējot par izglītībā aktuālajiem
jautājumiem.
2.Izstrādāt IKVD komunikācijas plānu Marts
2016.gadam.
3.Sagatavot IKVD 2015.gada
pārskatu.

Jūnijs
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LRD
J.Veinberga,
KND,
UD
LRD
J.Veinberga
LRD
I.J.Mihailovs,

Nodrošināta akreditācijas ekspertu darba
plānošana VIIS; uzsākta izglītības iestāžu un
izglītības programmu akreditācijas īstenošana
VIIS.
Ievērojot grozījumus Izglītības likumā,
izstrādāts un iesniegts tālākvirzībai MK
noteikumu projekts, ārējā normatīvajā aktā
nosakot pedagogu privātprakses uzsākšanas
sertifikācijas procedūru.
Izglītības iestādēs strādā pedagogi, kuri nav
sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem
vai ir saņēmuši atļauju strādāt par pedagogu.

Uzlabota izglītības iestāžu vadītāju izpratne par
ierobežojumiem
strādāt
par
pedagogu,
nepieciešamību pieprasīt informāciju no Sodu
reģistra un par iepriekš sodīto personu
izvērtēšanas procesu.
Pilnveidotas
sabiedrības
zināšanas
par
aktualitātēm izglītības jomā un IKVD darbību.
Atbilstoši komunikācijas plānā noteiktajam tiek
veikta mērķtiecīga un apzināta komunikācija
par IKVD darbību.
Sagatavots un publiskots IKVD 2015.gada
pārskats, informējot sabiedrību par IKVD

4.Izstrādāt
klientu
apkalpošanas Augusts
vadlīnijas.
5.Aktualizēt tīmekļa vietnes saturu.
Decembris

Veikt plānošanas, finanšu 1.Sagatavot
2015.gada
vadības un grāmatvedības pārskatu.
uzdevumus
2.Izstrādāt
2017.gada
pieprasījumu.
3.Izstrādāt
plānu.

2017.gada

J.Veinberga,
KND,
UD,
VD
LRD
J.Veinberga
LRD
J.Veinberga

finanšu Februāris

VD
I.Sniedziņa

budžeta Septembris
Oktobris

VD
I.Juhņēviča,
I.Sniedziņa
VD
I.Juhņēviča,
I.Sniedziņa
VD
I.Juhņēviča,
I.Sniedziņa

finansēšanas Novembris

4. Izstrādāt 2017.gada pamatbudžeta Decembris
programmas,
apakšprogrammas,
pasākuma resursu (ieņēmumu) un
plānoto izdevumu tāmi.
5.Atbilstoši normatīvo aktu prasībām
sagatavot grāmatvedības atskaites un
pārskatus IZM, Valsts ieņēmumu
dienestam, Valsts statistikas pārvaldei
u.c.

Atbilstoši
pārskata
periodam
(katru
mēnesi,
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VD
I.Sniedziņa

funkciju izpildi.

Sagatavotas klientu apkalpošanas vadlīnijas un
ar tām iepazīstināts IKVD personāls.
Veikta tīmekļa vietnes www.ikvd.gov.lv
saturiska
pilnveide,
tostarp
ievērojot
sabiedrības un pakalpojumu saņēmēju intereses
un vajadzības.
Iesniegts gada pārskats (bilance) par
2015.gadu.
Sagatavots budžeta pieprasījums un iesniegts
IZM.
Izstrādāts finansēšanas plāns un iesniegts IZM.
Izstrādātas
pamatbudžeta
programmas,
apakšprogrammas,
pasākuma
resursu
(ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes
atbilstoši
ieņēmumu
un
izdevumu
ekonomiskajai
klasifikācijai
un
tāmju
pielikumi.
Sagatavota būtiska, ticama informācija par
finanšu un statistiskajiem rādītājiem.

6.Sagatavot IKVD pārskatus
rezultatīvo rādītāju izpildi.

ceturksni)
par Katru
ceturksni

Nodrošināt personālresursu 1.Sagatavot personālu darbam ar
un materiāltehnisko resursu Horizon WEB.
attīstību
2.Nodrošināt personāla darba rezultātu
novērtēšanas procesu NEVIS.
3.Apkopot personāla uzskaites datus.
4.Plānot un koordinēt personāla
profesionālās
pilnveides
un
tālākizglītības procesu.
5.Sagatavot
lietas
arhivēšanai
atbilstoši Latvijas Nacionālā arhīva
Arhīvu inspekcijas ieteikumiem.
Veikt saimnieciskās jomas 1.Kontrolēt IKVD telpu atbilstību
un
informācijas
un Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa
komunikāciju tehnoloģiju noteikumiem
Nr.359
„Darba
(IKT) jomas uzdevumus
aizsardzības prasības darba vietās”.
2.Regulāri
informēt
ēkas
apsaimniekotāju par nepieciešamajiem
remontdarbiem
IKVD
telpās.
Informācijas apstiprināšanai pieaicināt
ekspertus, ja apsaimniekotājs uzskata,
ka remontdarbi nav aktuāli.
3.Veikt risku analīzi, izstrādāt un

Februāris,
marts

VD
I.Sniedziņa,
A.Šenberga
VD
B.Āboliņa

Apkopoti iestādes darbības rezultatīvie rādītāji
un iesniegti IZM.

VD
B.Āboliņa
VD
B.Āboliņa

Personālam rasta iespēja iepazīties ar saviem
datiem Horizon WEB, Horizon WEB tiek
izmantots personālvadības procesos.
Veikta valsts civildienesta ierēdņu un
darbinieku
novērtēšana
atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
Sniegta informācija par personālu atbilstoši
Finanšu ministrijas prasībām.
Rasta
iespēja
personāla
kvalifikācijas
paaugstināšanai.

Jūlijs

VD
B.Āboliņa

Sagatavoti lietu apraksti iesniegšanai Latvijas
nacionālajam arhīvam.

Visu gadu

VD,
KND
G.Grišāns

Veikta regulāra telpu atbilstības pārbaude,
nodrošinot personālam darba apstākļus
atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Visu gadu

VD
I.Sniedziņa

Sniegta savlaicīga un pilnīga informācija ēkas
apsaimniekotājam par situāciju IKVD telpās,
veicinot sadarbību remontdarbu īstenošanai.

Septembris

VD

Izstrādāta un ieviesta IKT drošības politika un

Vienu
gadā

reizi VD
B.Āboliņa

Katru mēnesi
Visu gadu
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ieviest IKT drošības politiku un
procedūras,
kas
nodrošina
visaptverošu kontroli pār informācijas
konfidencialitāti,
integritāti
un
pieejamību.
4.Veikt darbības ietekmes analīzi, Jūnijs
balstoties uz struktūrvienību prasībām
pret informācijas sistēmu pieejamību.
Izmantojot analīzes rezultātus, noteikt
sasniedzamo IKT pakalpojuma līmeni,
kā arī izveidot procesa aprakstu
pakalpojuma līmeņa nodrošināšanai.
5.Veikt tirgus izpēti, lai atrastu Jūnijs
izdevīgāku interneta pakalpojuma
sniedzēju.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

I.Sniedziņa
K.Zvaigznītis

procedūras.

VD
I.Sniedziņa
K.Zvaigznītis

Noteikts darbības ietekmes analīzē balstīts
sasniedzamo IKT pakalpojuma līmenis,
izveidota pakalpojuma līmeņa uzraudzības
kārtība.

VD
I.Sniedziņa
K.Zvaigznītis

Atrasts izdevīgākais interneta pakalpojuma
piegādātājs un noslēgts jauns līgums par
interneta pakalpojuma piegādi.

I.Juhņēviča
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