2020.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.618
«Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā
noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un
izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas
kārtība»

vadītāja Inita Juhņēviča

Pārmaiņas akreditācijā, izglītības iestāžu
vadītāju vērtēšanā: MK noteikumi Nr.618

No 2020.gada 9.oktobra
• Darbu pārtrauc NEVIS
sistēma, vadītāja vērtēšanā
tiks izmantota dibinātāja
pēdējās vērtēšanas
materiāli (izņemot
pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju vērtēšanu,
kur NEVIS sistēma tiek
izmantota līdz 2021.gada
31.augustam).
• Dokumentu izpēte tiek
veikta pirms akreditācijas.
• Nav jāiesniedz informācija
par rekomendāciju izpildi.
• Informācija par vadītāja
atbilstību amatam tiek
ievadīta VIIS (sākot no
1.decembra).

No 2021.gada 1.janvāra
• 4 jomas un 12 kritēriji
izglītības iestādes
darbības, izglītības
programmas īstenošanas
kvalitātes un vadītāja
profesionālās darbības
novērtēšanai.
•5
kvalitātes
vērtējuma
līmeņi.
• Akreditācija uz 6 gadiem
vai
uz
6
gadiem
ar
nosacījumu pēc 2 gadiem
vērtēt
kritēriju,
kas
novērtēts ar «jāpilnveido».
• Pašvērtēšanā ir sākusies 3
gadu pāreja uz 4 jomām un
12 kritērijiem.
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Pārmaiņas pašvērtēšanā un
pašnovērtējuma ziņojuma
sagatavošanā

Izglītības iestāde analizē savu
darbību un katru gadu līdz 1.
oktobrim iesniedz dienestā ar
dibinātāju saskaņotu izglītības
iestādes pašnovērtējuma
ziņojumu.

Pašnovērtējuma ziņojumam ir
publiskojamā un
nepubliskojamā daļa.

2020./2021.m.g. izglītības iestādes
veic padziļinātu pašvērtēšanu
četros kritērijos: administratīvā
efektivitāte, vadības
profesionālā darbība, atbalsts
un sadarbība, pedagogu
profesionālā kapacitāte.

Pašvērtēšanā ir sākusies 3 gadu
pāreja uz 4 jomām un 12
kritērijiem.
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Pārmaiņas pašvērtēšanā un
pašnovērtējuma ziņojuma
sagatavošanā
Publiskojamā daļa

Nepubliskojamā daļa

 Izglītības iestādes vispārīgs
raksturojums.

 Katra kritērija kvantitatīvais un
kvalitatīvais izvērtējums.

 Izglītības iestādes pamatmērķi
(misija, vīzija, vērtības, iepriekšējo
mācību gada prioritātes un konkrēti
rezultāti.

 Attīstības analīze (balstīta uz
pašnovērtējumā iegūtajiem
secinājumiem).

 Kritēriju izvērtējums, stiprās puses
un tālākās attīstības vajadzības.
 Informācija par lielākajiem
īstenotajiem projektiem (par
iepriekšējo gadu), to īsa anotācija un
rezultāti.

 Konstatētās grūtības izglītības iestādes
darbībā un to risinājumi.
 Informācija par ziņojumā norādīto
uzdevumu izpildi (ja attiecināms).

 Informācija par institūcijām, ar
kurām noslēgti sadarbības līgumi.
 Audzināšanas darba prioritātes trīs
gadiem un to ieviešana.
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Pārmaiņas akreditācijā, izglītības
iestāžu vadītāju vērtēšanā
Dienests, uzsākot akreditāciju, izvērtē šādus
dokumentus:
 nolikumu;
 pašnovērtējuma ziņojumu;

 pedagogu izglītību, profesionālo kvalifikāciju un
profesionālās kompetences pilnveidi;
 datus par pedagogiem un tehniskajiem
darbiniekiem no Sodu reģistra;
 neattaisnoto mācību kavējumu uzskaiti un izglītības
iestādes rīcību to novēršanai;
 izglītības programmu un mācību plānu, mācību

priekšmetu stundu sarakstu un nodarbību
sarakstu;
 izglītības iestādes pedagogu tarifikāciju.
5

Pārmaiņas akreditācijā, izglītības
iestāžu vadītāju vērtēšanā
Ja
izglītības
iestādes
darbībā,
programmas īstenošanā vai vadītāja
profesionālajā darbībā konstatēti būtiski
trūkumi
(t.sk.
normatīvo
aktu
pārkāpumi):
 dienests par tiem informē izglītības iestādes
vadītāju un dibinātāju,

 iestādes vadītājs 10 darbdienu laikā
iesniedz dienestam informāciju par rīcību
konstatēto trūkumu novēršanai,

 dienests izvērtē informāciju un uzsāk
akreditāciju vai lemj par tās atteikumu.
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Pārmaiņas akreditācijā, izglītības
iestāžu vadītāju vērtēšanā
Izglītības iestādi akreditē uz 6 gadiem, ja
tiek akreditēta vismaz viena izglītības
programma.

Izglītības programmu akreditē:
 uz 6 gadiem, ja visi kritēriji novērtēti ar
kvalitātes vērtējuma līmeni „labi” vai
augstāku;
 uz 6 gadiem ar nosacījumu pēc diviem
gadiem vērtēt kritēriju, kas novērtēts ar
kvalitātes vērtējuma līmeni „jāpilnveido”;
 netiek akreditēta, ja kaut viens no
kritērijiem
novērtēts
ar
kvalitātes
vērtējuma līmeni „nepietiekami”.
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Pārmaiņas akreditācijā, izglītības
iestāžu vadītāju vērtēšanā
Ja pieņemts lēmums par akreditāciju uz
sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem
gadiem vērtēt kritēriju, kas novērtēts ar
«jāpilnveido»:
 mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas
izglītības iestādes vadītājs iesniedz dienestā
ar dibinātāju saskaņotu rīcības plānu
akreditācijas ziņojumā norādīto nepilnību
novēršanai un uzdevumu izpildei;
 pēc 2 gadiem dienests novērtē kritēriju, kas
iepriekš novērtēts ar «jāpilnveido»;
 ja minētais kritērijs ir atkārtoti novērtēts ar
«jāpilnveido» vai zemāku, dienests informē
IZM vai dibinātāju par nepieciešamību
ierosināt ārkārtas akreditāciju.
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Izglītības iestādes vadītāja
profesionālās darbības novērtēšana

Vadītāja vērtēšanā tiek izmantoti 3 kritēriji:


Administratīvā efektivitāte;



Vadības profesionālā darbība;



Atbalsts un sadarbība.

Vienu kritēriju vadītāja vērtēšanai noteiks
dibinātājs no pārējiem deviņiem kritērijiem pēc
saviem ieskatiem.
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Izglītības iestādes vadītāja
profesionālās darbības novērtēšana

Lēmumu par izglītības iestādes vadītāja atbilstību
amatam pieņem:


ja visi 4 kritēriji novērtēti ar kvalitātes vērtējuma

līmeni «jāpilnveido» vai augstāku.
Ja kaut viens no kritērijiem novērtēts ar «jāpilnveido»:


mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas vadītājs
iesniedz dienestā ar dibinātāju saskaņotu rīcības
plānu savas profesionālās darbības pilnveidei.

Vadītāja vērtēšanā tikai vienu reizi būs iespējams
saņemt vērtējumu «jāpilnveido» pie viena un tā paša
kritērija.
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Pārmaiņas akreditācijā, izglītības
iestāžu vadītāju vērtēšanā
MK noteikumi:
1. Stājas spēkā pēc noteikumu
apstiprināšanas.
2. Attiecībā uz vispārējās un profesionālās
izglītības iestāžu un izglītības programmu
akreditāciju stājas spēkā 2021.gada
1.janvārī.
3. Attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības
novērtēšanu stājas spēkā 2021.gada
1.septembrī.
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Izglītības kvalitātes valsts dienests
Smilšu iela 7, Rīga, LV -1050
Tālr.: +371 67222504
E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
www.ikvd.gov.lv

