APSTIPRINĀTS
Ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta
2014.gada 5.februāra rīkojumu Nr.1-05/6

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES VALSTS DIENESTA DARBA PLĀNS 2014.GADAM
Prioritātes:
1. Izstrādāsim izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības vērtēšanas regulējumu.
2. Ieviesīsim vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītājus un izstrādāsim
profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītājus.
3. Pastiprināsim bērnu drošības un audzināšanas darba uzraudzību izglītības iestādēs.
4. Attīstīsim Studiju virzienu reģistru, tostarp lai tajā iekļautā informācija tiktu izmantota
augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanai.
5. Veiksim analītisko izpēti par vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo
kavējumu iemesliem un rīcību to novēršanai.
Funkcija
Uzdevums
Reģistrēt izglītības iestādes, 1. Izstrādāt izglītības iestāžu
zinātniskās institūcijas un
un citu institūciju reģistrācijas
bērnu uzraudzības
kārtību.
pakalpojuma sniedzējus
2. Pilnveidot izglītības iestāžu
reģistra klasifikāciju.

Laiks
Septembris

Atbildīgais
LRD

Oktobris

LRD

Rezultāts
Izstrādāta izglītības iestāžu un citu institūciju
reģistrācijas kārtība (MK noteikumu
projekts), precizējot prasības izglītības iestāžu
reģistrācijai un nosakot prasības citu
institūciju reģistrācijai.
Sagatavots IZM rīkojuma projekts, uzlabojot
izglītības iestāžu uzskaiti, t.sk. ievērojot
izglītības iestāžu klasifikācijas tendences

Licencēt izglītības
programmas

Nodrošināt vispārējās un
profesionālās izglītības
kvalitātes novērtēšanu

3. Sagatavot pārskatu par
bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju
reģistrācijas uzsākšanu un
Bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistra
darbību t.s. „pārejas periodā”.
4. Aktualizēt izglītības iestāžu
paraugnolikumus.

Marts

LRD

Jūnijs

LRD

5. Aktualizēt un publiskot
metodisko materiālu bērnu
uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju reģistrācijas
nodrošināšanai.
1. Izveidot un publiskot
vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības
programmu licencēšanas
infografikas.

Marts / aprīlis

LRD

Septembris

LRD

2. Sagatavot aktuālu iekšējo
normatīvo aktu „Vispārējās
izglītības un profesionālās
izglītības programmu
licencēšanas kārtība”.
1. Sagatavot MK noteikumu
„Kārtība, kādā akreditē
izglītības iestādes,

Septembris

LRD

Marts

KND
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Eiropā.
Sagatavots pārskats par bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrācijas
uzsākšanu un Bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēju reģistra darbību t.s. „pārejas
periodā”, sniegta informācija IZM, VBTAI,
VI, citām institūcijām, medijiem.
Aktualizēti izglītības iestāžu paraugnolikumi,
atvieglojot izglītības iestāžu reģistrāciju un
izglītības iestāžu nolikumu izstrādi.
Publiskots aktualizētais metodiskais materiāls
par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrāciju, ļaujot ikvienai personai saņemt
nepieciešamu informāciju un atbalstu, uzsākot
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu.
Sagatavotas un publiskotas vispārējās
izglītības un profesionālās izglītības
programmu licencēšanas infografikas,
sniedzot ikvienai personai informāciju par
vispārējās izglītības un profesionālās
izglītības licencēšanas procesu un prasībām.
Aktualizēts iekšējais normatīvais akts,
ietverot pārskatāmus vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības programmu
licencēšana procesa norises nosacījumus.
Sagatavots un iesniegts MK noteikumu
projekts, nosakot vienotu kārtību valsts un
pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju

eksaminācijas centrus un citas
institūcijas, vispārējās un
profesionālās izglītības
programmas un novērtē valsts
un pašvaldību izglītības iestāžu
vadītāju profesionālo darbību”
projektu.
2. Sagatavot MK noteikumu
„Grozījumi Ministru kabineta
2013.gada 23.aprīļa
noteikumos Nr.225 „Izglītības
kvalitātes valsts dienesta
nolikums”” projektu.
3. Sagatavot MK noteikumu
„Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 14.septembra
noteikumos Nr.851
„Noteikumi par Izglītības
kvalitātes valsts dienesta
sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi”” projektu.
4. Pilnveidot „Izglītības
iestāžu, eksaminācijas centru
darbības un izglītības
programmu īstenošanas
kvalitātes vērtēšanas
metodiku”.
5. Pilnveidot iekšējos
noteikumus „Akreditācijas

novērtēšanai, kā arī iestrādājot vispārējās
izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītājus,
kurus izmanto visaptverošam izglītības
kvalitātes monitoringam.

Marts

KND

Sagatavots un iesniegts MK noteikumu
projekts, ietverot Kvalitātes dienesta
nolikumā jaunu funkciju – izglītības iestāžu
vadītāju novērtēšanas organizēšana.

Novembris

KND, VD

Sagatavots un iesniegts MK noteikumu
projekts, ietverot izglītības iestāžu vadītāju
novērtēšanas izmaksas.

Oktobris

KND

Oktobris

KND

Pilnveidota un saskaņota ar IZM metodika,
iestrādājot vienotu kārtību un kritērijus valsts
un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju
novērtēšanai, kā arī ietverot karjeras izglītības
un audzināšanas jautājumus vispārējās
izglītības un profesionālās izglītības
akreditācijā.
Pilnveidoti un saskaņoti ar IZM iekšējie
noteikumi, iestrādājot prasības vienotai
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ekspertu komisijas nolikums”.

Nodrošināt konsultatīvo
atbalstu izglītības kvalitātes
un tiesiskuma
nodrošināšanā

6. Izstrādāt metodiskos
norādījumus izglītības iestāžu
pašvērtēšanas sistēmas
pilnveidei.

Oktobris

KND

7. Izstrādāt dokumentu
izvērtēšanas akreditācijai uz
sešiem gadiem bez ekspertu
komisijas ziņojuma un
priekšlikuma metodiku.
8. Izstrādāt iekšējos
noteikumus akreditācijas
ekspertu atlasei.

Septembris

KND

Septembris

KND

9. Organizēt akreditācijas
ekspertu kursus.

Aprīlis
Maijs
Oktobris
Novembris
Visu gadu

KND

1.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.
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UD

ekspertu darbībai izglītības iestāžu vadītāju
novērtēšanas procesā.
Izstrādāti un publiskoti metodiskie norādījumi
izglītības iestāžu pašvērtēšanas sistēmas
pilnveidei, ietverot izglītības iestādes un
izglītības iestādes vadītāja pašnovērtējuma
sagatavošanas procedūru. Metodiskie
ieteikumi publiskoti tīmekļa vietnē.
Izstrādāta un apstiprināta metodika, nosakot,
kā tiek izvērtēti izglītības iestāžu iesniegtie
dokumenti, lai pieņemtu lēmumu par
akreditāciju uz sešiem gadiem bez ekspertu
komisijas ziņojuma un priekšlikuma.
Izstrādāti un saskaņoti ar IZM iekšējie
noteikumi, nosakot vienotus akreditācijas
ekspertu atlases kritērijus un deleģēšanas
kartību.
Organizēti vismaz seši akreditācijas ekspertu
kursi, veicinot vienotu pieeju izglītības
kvalitātes vērtēšanas procesam.
Novērsta pārbaudēs konstatēto neatbilstību
atkārtošanās, sniegti ieteikumi izglītības
procesa kvalitatīvai un tiesiskai īstenošanai.

Iegūt, apkopot un analizēt
izglītības politikas
veidošanai un īstenošanai
nepieciešamo informāciju

2. Apzināt, apkopot un izvērtēt
vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamo tiesību
nodrošināšanu uz dzīvībai un
veselībai drošiem apstākļiem
izglītības iestādē un tās
organizētajos pasākumos.
3. Apzināt, izvērtēt un apkopot
vispārējās izglītības iestādēs
noteiktās izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanas kārtības
tiesiskumu.
1. Sagatavot ziņojumu par
analītisko izpēti „Pedagogu
sagatavošana audzināšanas
darba veikšanai izglītības
iestādēs augstskolu īstenotajās
studiju programmās”.
2. Veikt analītisko izpēti
„Humanitārajos un sociālajos
mācību priekšmetos izmantoto
mācību līdzekļu izvērtējums
profesionālās izglītības
iestādēs”.
3. Veikt analītisko izpēti
„Sociālo un humanitāro
mācību priekšmetu pedagogu
kapacitātes izvērtējums
profesionālās izglītības
iestādēs”.

Novembris

UD

Vecināta vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamo tiesību uz dzīvībai un veselībai
drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās
organizētajos pasākumos nodrošināšana, kā
arī sniegti priekšlikumi tās pilnveidei.
Apkopoti un publiskoti izvērtējuma rezultāti.

Decembris

UD

Janvāris

KND

Veicināts tiesiskums vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamo mācību sasniegumu
vērtēšanā, kā arī sniegti priekšlikumi tās
pilnveidei. Apkopoti un publiskoti
izvērtējuma rezultāti.
Sagatavots un publiskots ziņojums par
analītisko izpēti, ietverot priekšlikumus
pedagogu sagatavošanai audzināšanas darba
veikšanai izglītības iestādēs.

Aprīlis

KND

Veikta analītiskā izpēte, apzinot situāciju
profesionālās izglītības iestādēs, sagatavots un
publiskots ziņojums, ietverot priekšlikumus
par humanitāro un sociālo mācību priekšmetu
mācīšanu.

Aprīlis

KND

Veikta analītiskā izpēte, apzinot situāciju
profesionālās izglītības iestādēs sagatavots un
publiskots ziņojums, ietverot sociālo un
humanitāro mācību priekšmetu pedagogu
kapacitātes izvērtējumu un priekšlikumus.
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4. Veikt analītisko izpēti
„Pilsoniskās vērtības mācību
un audzināšanas procesā
vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs Latvijā”.
5. Apkopot un analizēt
informāciju par izglītības
iestāžu sniegumu atbilstoši
akreditācijas rezultātiem.

Novembris

KND

Aprīlis

KND

6. Veikt akreditācijas ekspertu
ieteikumu izpildes
monitoringu.
7. Veicot visaptverošu
izglītības kvalitātes
monitoringu, nodrošināt
vienotu, ticamu vispārējās
izglītības kvalitātes rādītāju
datu analīzi.
8. Veikt analītisko izpēti par
obligātā izglītības vecumā
esošiem bērniem, kuri nav
reģistrēti nevienas izglītības
iestādes sarakstā.

Aprīlis

KND

Septembris

KND

Februāris,
Aprīlis,
Jūlijs,
Oktobris

LRD

9. Veikt analītisko izpēti
„Vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamo kavējumi un rīcība

Augusts

LRD, UD
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Veikta analītiskā izpēte, apzinot situāciju
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs,
sagatavots un publiskots ziņojums, ietverot
mācību un audzināšanas procesa izvērtējumu,
kā arī priekšlikumu tā pilnveidei.
Sagatavoti un publiskoti ziņojumi par
izglītības iestāžu sniegumu atbilstoši
akreditācijas rezultātiem vispārējā un
profesionālajā izglītībā, nodrošinot
sabiedrībai pieejamu informāciju par
izglītības iestāžu darbības kvalitāti.
Sagatavots un publiskots ziņojums par
akreditācijas ekspertu ieteikumu izpildi
izglītības iestādēs.
Izstrādāts vispārējās izglītības kvalitātes
rādītāju datu bāzes projekts, izveidota datu
bāze un uzsākta kvalitātes rādītāju ievade.

Sagatavots ziņojums, apzinot obligātā
izglītības vecumā esošos bērnus, kuri nav
reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā
2014.gadā, un sadarbībā ar pašvaldībām
noskaidrojot un precizējot iemeslus, kuru dēļ
šie bērni nav reģistrēti nevienas izglītības
iestādes sarakstā.
Sagatavots ziņojums, analizējot vispārējās
izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto
kavējumu iemeslus un apzinot izglītības

to novēršanai”.

Uzturēt un aktualizēt
augstākās izglītības Studiju
virzienu reģistru

10. Veikt analītisko izpēti
„Profesionālās izglītības
iestāžu izglītojamo kavējumi
un rīcība to novēršanai”.

Decembris

LRD, KND

11. Veikt analītisko izpēti
„Vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamo, kuri atgriezušies
no mācībām citā valstī,
iekļaušanās Latvijas izglītības
sistēmā”.
12. Sagatavot informatīvu
pārskatu par izglītības
programmu licencēšanas
tendencēm 2010.–2013.gadā.
13. Analizēt saņemto un
izskatīto iesniegumu/sūdzību
rezultātus.

Oktobris

LRD, UD

Augusts

LRD

Februāris
Augusts

UD

1. Papildināt Studiju virzienu
reģistru ar informāciju par
licencētajām studiju
programmām, akreditētiem

Decembris

LRD
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iestāžu, pašvaldību, valsts iestāžu rīcību
kavējumu novēršanai, kā arī sniedzot
priekšlikumus neattaisnoto kavējumu
novēršanai.
Sagatavots ziņojums, analizējot profesionālās
izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto
kavējumu iemeslus un apzinot izglītības
iestāžu, pašvaldību, valsts iestāžu rīcību
kavējumu novēršanai, kā arī sniedzot
priekšlikumus neattaisnoto mācību stundu
kavējumu novēršanai.
Sagatavots ziņojums, identificējot
izglītojamo, kuri atgriezušies no mācībām citā
valstī, iekļaušanās Latvijas izglītības sistēmā
problēmas un sniedzot priekšlikumus, lai
uzlabotu šo izglītojamo iekļaušanos Latvijas
izglītības sistēmā.
Sagatavots un publiskots vispārējās izglītības
un profesionālās izglītības programmu
licencēšanas tendenču pārskats, iekļaujot
secinājumus un prognozes.
Apkopota un publiskota informācija par
iesniegumu/sūdzību izskatīšanas rezultātiem
2013.gadā un 2014.gada 1.pusgadā,
identificējot būtiskākos problēmjautājumus
izglītības un zinātnes sistēmā.
Studiju virzienu reģistrā ievadīta aktuāla
informācija par licencētajām studiju
programmām, akreditētiem studiju virzieniem
un augstākās izglītības iestādēm.

Dalība ESF projektā
„Nozaru kvalifikācijas
sistēmas izveide un
profesionālās izglītības
efektivitātes un kvalitātes
paaugstināšana”

studiju virzieniem un
augstākās izglītības iestādēm.
2. Nodrošināt augstākās
izglītības statistikas sadaļas
pilnveidi Studiju virzienu
reģistrā, tostarp ievadot datus
par absolventu nodarbinātību
3. Izveidot Studiju virzienu
reģistrā informācijas atlases
sadaļu ērtākai informācijas
iegūšanai lietotājiem.
4. Nodrošināt Studiju virziena
reģistra tīmekļa vietnes
darbību angļu valodā, kā arī
publiskot informāciju angļu
valodā Kvalitātes dienesta
tīmekļa vietnē. Nodrošināt abu
tīmekļa vietņu savstarpēju
integrāciju.
1. Nodrošināt ārpus formālās
izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences
novērtēšanas sistēmas
pilnveidi.

LRD

Pilnveidota Studiju virzienu reģistra
augstākās izglītības statistikas sadaļa, ievadīti
dati par absolventu nodarbinātību.

LRD

Studiju virzienu reģistrā izveidota
informācijas atlases sadaļa, atvieglojot
informācijas iegūšanu lietotājiem.

Jūnijs

LRD

Nodrošināts Studiju virziena reģistra tīmekļa
vietnes un Kvalitātes dienesta tīmekļa vietnes
darbība angļu valodā, kā arī nodrošināta abu
tīmekļa vietņu savstarpēja integrācija, būtiski
atvieglojot informācijas saņemšanu ārvalstu
lietotājiem.

Novembris

KND

Izstrādāti metodiskie materiāli ārpus formālās
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences novērtēšanai, nodrošinot
izglītības iestādēm vienotu izpratni par šī
pakalpojuma īstenošanu.

KND

Organizēts seminārs deleģētajām izglītības
iestādēm, sniedzot atbalstu aktuālo
problēmjautājumu risināšanā ārpus formālās
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences novērtēšanas procesā.

Decembris

2. Organizēt semināru
Maijs
deleģētajām izglītības iestādēm
par aktualitātēm ārpus formālās
izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences
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novērtēšanas procesā.
3. Organizēt reģionālos
akreditācijas ekspertu kursus.
Koordinēt EQAVET un
vienoto profesionālās
izglītības kvalitātes
novērtēšanas rādītāju
ieviešanu profesionālajā
izglītībā

Dalība Valsts izglītības
informācijas sistēmas
(VIIS) funkcionalitātes

Marts
Aprīlis
Maijs
Novembris

KND

Maijs

LRD, KND

3.Piedalīties EQAVET
aktivitātes pasākumos (t.sk.,
ikgadējā forumā, mācību
semināros).

Decembris

Atbilstoši
rīkojumam

Piedalīties Valsts izglītības
informācijas sistēmas (VIIS)
funkcionalitātes pilnveidē.

Regulāri

LRD, KND

1. Sagatavot MK noteikumu
„Kārtība, kādā akreditē
izglītības iestādes,
eksaminācijas centrus un citas
institūcijas, vispārējās un
profesionālās izglītības
programmas un novērtē valsts
un pašvaldību izglītības iestāžu
vadītāju profesionālo darbību”
grozījumu projektu.
2. Sagatavot nepieciešamo
informāciju EQAVET
sekretariātam (dalība sociālo
partneru un ikgadējā aptaujā,
informatīvais biļetens).
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KND, LRD

Organizēti pieci akreditācijas ekspertu kursi,
veicinot vienotu pieeju izglītības kvalitātes
vērtēšanas procesam.
Sagatavots MK noteikumu grozījumu
projekts, iestrādājot EQAVET profesionālās
izglītības kvalitātes rādītājus.

Apkopota un sniegta informācija EQAVET
sekretariātam par aktivitātes norisi un vienoto
kvalitātes novērtēšanas pamatprincipu
ieviešanu Latvijā, kā arī par sociālo partneru
viedokli šajā jautājumā.
Veikta EQAVET sekretariāta sagatavoto
informatīvo materiālu latviešu valodā pirms
publicēšanas izskatīšana.
Dalība EQAVET aktivitātē noteiktā izpildē,
sniedzot informāciju sadarbības partneriem,
kā arī pārņemot labāko praksi.
Uzsākta sagatavošanās EQAVET ikgadējā
foruma rīkošanai 2015.gada martā.
Sagatavota izglītības iestāžu reģistrācijas,
akreditācijas un izglītības programmu
licencēšanas un akreditācijas funkcijas

pilnveidē

Nodrošināt finanšu vadību
un grāmatvedību

Nodrošināt personāla
vadību un dokumentu
pārvaldību

Pedagogu, kuri iepriekš
tika kriminālsodīti,
izvērtēšana

1. Sagatavot finanšu pārskatu
Februāris
par 2013.gadu.
2. Veikt resursu vadības
Maijs
sistēmas Horizon pilnīgu
pielāgošanu darbam ar euro
valūtu.
3. Izstrādāt Kvalitātes dienesta Novembris
2015.gada budžeta
pieprasījumu un sagatavot
finansēšanas plānus.
1. Ieviest darba laika uzskaites Februāris
sistēmu kvalitātes dienestā.

VD
VD

īstenošana VIIS.
Nodrošināta aktuālo vispārējās izglītības
programmu mācību plānu ievietošana VIIS.
Uzsākta izglītības iestāžu un izglītības
programmu akreditācijas īstenošana VIIS.
Sagatavots un iesniegts IZM Kvalitātes
dienesta finanšu pārskats par 2013.gadu.
Resursu vadības sistēma Horizon pielāgota
darbam ar euro valūtu.

VD

Sagatavots budžeta pieprasījums 2015.gadam
un finansēšanas plāni, kuri ir iesniegti
Izglītības un zinātnes ministrijā.

VD

Kvalitātes dienestā ieviesta darba laika
uzskaites sistēma.

2. Izstrādāt dokumentu
pārvaldības kārtību
struktūrvienībās.
3. Nodrošināt personāla
tālākizglītību.

Novembris

VD

Katrai Kvalitātes dienesta struktūrvienībai
izveidota dokumentu pārvaldības kārtība.

Regulāri

VD

Nodrošināt, lai tiktu uzsākta
iepriekš kriminālsodīto
pedagogu izvērtēšana un tiktu
izsniegtas atļaujas darbam
izglītības iestādē.

Decembris

LRD

Atbilstoši tālākizglītības plānam organizēti
kvalifikācijas celšanas kursi, tostarp personāla
apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā un
izglītības kvalitātes vērtēšanā.
Tiek veikta iepriekš kriminālsodīto pedagogu
izvērtēšana un tiek izsniegtas atļaujas darbam
izglītības iestādē.
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Sabiedrības informēšanas
un līdzdalības veicināšana

1. Izstrādāt priekšlikumus
Kvalitātes dienesta
komunikācijas pilnveidošanai,
izmantojot pakalpojumu
saņēmēju aptauju rezultātus, kā
arī veikt ad hoc anketēšanu par
nepieciešamajiem
uzlabojumiem komunikācijā ar
sabiedrību.
2. Veikt periodisku Kvalitātes
dienesta tīmekļa vietnes
www.ikvd.gov.lv satura
aktualizāciju.

Jūnijs,
Decembris

LRD

Nodrošināta aktuālas un ticamas informācijas
pieejamība par Kvalitātes dienesta darbību un
pakalpojumiem, pilnveidota Kvalitātes
dienesta tīmekļa vietnes www.ikvd.gov.lv
funkcionalitāte.

Decembris

LRD

3. Sagatavot Kvalitātes
dienesta 2013.gada pārskatu.

Jūnijs

LRD, KND, UD,
VD

Veikta Kvalitātes dienesta tīmekļa vietnes
www.ikvd.gov.lv saturiska un tehniska
pilnveide, tostarp ievērojot sabiedrības un
pakalpojumu saņēmēju intereses un
vajadzības.
Sagatavots un publiskots Kvalitātes dienesta
2013.gada gada pārskats.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

I.Juhņēviča

Saīsinājumi:
LRD – Licencēšanas un reģistru departaments
KND – Kvalitātes novērtēšanas departaments
UD – Uzraudzības departaments
VD – Vispārējā daļa
IZM – Izglītības un zinātnes ministrija
VBTAI – Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
VI – Veselības inspekcija
EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training
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