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Ziņojumi un pārskati

2021. 





Vispārējās un profesionālās izglītības kvalitātes izvērtējums 

2017.-2020. 



ն

Ziņojums par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem (2020./2021. m.g.) 

Ʌ

Ziņojums par ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs (2019./2020.

m.g.) 

Ʌ

Psihologu sertifikācijas padomes pārskats par 2019./2020. gadu. 

ն

Ziņojums “Par obligātā izglītības vecuma bērniem, kuri nav reģistrēti nevienā izglītības iestādē” (2019/2020 m.g.) 

ն

Ziņojums “Par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātā izglītības vecuma bērniem” (2018./2019. m.g.) 

Ʌ

Ziņojums “Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo ilgstoši neattaisnoti kavējumi un rīcība to

novēršanai 2018./2019. mācību gadā” 

Ʌ

Ziņojums “Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo ilgstoši neattaisnoti kavējumi un rīcība to

novēršanai 2017./2018. mācību gadā” 

Ʌ

Par obligātā izglītības vecuma bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā (2017./2018. m.g.) 

ꤓ

2017./2018. mācību gada aktualitātes licencēšanā 



Ziņojums “Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo ilgstoši neattaisnoti kavējumi un rīcība to

novēršanai 2016./2017. mācību gadā” (2017) 

ն

Par obligātā izglītības vecuma bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā (2016./2017. m.g.) 

2014.-2016. 



Ziņojums “Vispārējās un profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšana 2016.gadā” 



Ziņojums par prakses izpēti „Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to

novēršanai”(2016) 







Ziņojums „Otrgadniecība izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pamatizglītības programmas Latvijā” (27.07.2016.) 



Ziņojums “Par obligātā izglītības vecuma bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā”

(2015./2016.m.g.) 



Ziņojums par Izglītības kvalitātes valsts dienesta analītisko izpēti „Pilsoniskās vērtības mācību un audzināšanas procesā

vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs Latvijā” (2015) 



Ziņojums “Profesionālās izglītības iestāžu darbības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes ārējais

novērtējums un akreditācijas ekspertu komisiju ieteikumu ieviešana izglītības iestādēs 2015.gadā” 



Ziņojums “Vispārējās izglītības iestāžu darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes ārējais novērtējums un

akreditācijas ekspertu komisiju ieteikumu ieviešana izglītības iestādēs 2015.gadā” 



Ziņojums par prakses izpēti „Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to

novēršanai”(2015) 



Ziņojums “Par obligātā izglītības vecuma bērniem, kuri nav reģistrēti nevienas izglītības iestādes sarakstā”

(2014./2015.m.g.). 



Ziņojums par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu laika posmā no

2011.gada līdz 2015.gadam 



Profesionālās izglītības iestāžu darbības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas ar

akreditācijas ekspertu komisiju rezultāti 2014.gadā 



Ziņojums par analītisko izpēti „Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai” (2014.gada

septembris) 



Ziņojums par analītisko izpēti „Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai”(2014.gada

septembris) 



Pārskats par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmu licencēšanas rezultātiem laika posmā no 2010. līdz

2014.gadam. 



Ziņojums par analītisko izpēti „Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo, kuri atgriezušies no mācībām citā valstī, iekļaušanās

Latvijas izglītības sistēmā” (2014.gada 20.oktobris) 



Ziņojums par Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamentā 2014.gadā saņemto iesniegumu izskatīšanas

rezultātiem 



Ziņojums par akreditācijas ekspertu komisiju ieteikumu ieviešanu izglītības iestādēs 2014.gadā. 



Vispārējās izglītības iestāžu darbības kvalitātes un izglītības programmu īstenošanas novērtēšanas ar akreditācijas ekspertu

komisiju rezultāti 2013. – 2014. gadā 

2011.-2013. 





Profesionālās izglītības iestāžu darbības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas

rezultāti ar ekspertu komisiju 2012.– 2013.gadā 

ꤘ

Vispārējās izglītības iestāžu darbības kvalitātes novērtēšanas rezultāti ar akreditācijas ekspertu komisiju 2012. –

2013.gadā 



Ziņojums par akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu ieviešanu izglītības iestādēs 2013.gadā 

ꤔ

Izglītības programmu licencēšanas dati. 2010.-2012. gads (prezentācija, 2013.gada 30.septembris). 



Ziņojums par Izglītības kvalitātes valsts dienesta veikto analītisko izpēti „Par kultūras un audzināšanas pasākumiem

vispārējās izglītības iestādēs un izglītojamo un vecāku iesaisti vispārējās izglītības iestādes pārvaldīšanā”, 2013 



Izglītības kvalitātes valsts dienesta veiktās analītiskās izpētes “Kultūras un audzināšanas pasākumi vispārējās izglītības

iestādēs un izglītojamo un vecāku iesaiste vispārējās izglītības iestādes pārvaldīšanā” rezultāti, 16.04.2013.
(prezentācija) 



Ziņojums par Izglītības kvalitātes valsts dienesta veikto tematisko pārbaudi „Sociālo un humanitāro mācību priekšmetu

pedagogu kapacitātes izvērtēšana”, 2013 



Ziņojums par Izglītības kvalitātes valsts dienesta veikto analītisko izpēti „Pedagogu sagatavošana audzināšanas darba

veikšanai izglītības iestādēs augstskolu īstenotajās studiju programmās”, 2013 



Vispārējās izglītības iestāžu darbības kvalitātes novērtēšanas rezultāti ar ekspertu komisiju, 2011.-2012.gads 



Profesionālās izglītības iestāžu darbības un profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas

rezultāti ar ekspertu komisiju, 2011.-2012.gads 

https://www.ikvd.gov.lv/lv/zinojumi

