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 Kvalitātes odroši āša as sistē a 

• Akreditācijas, 
vadītāju 
novērtēšanas 
eksperti 

• Izglītības 
kvalitātes 
valsts 
dienests 

• Izglītības 
iestādes 
dibinātājs  

• Izglītības 
iestāde  

Pašvērtēšana 
Konsultēšana 

un  
atbalsts 

 

Vērtēšana, 
ieteikumi 

  

Vērtēšanas 
organizēšana, 

kvalitātes 
monitorings 



MK noteikumu  

«Kārtī a, kādā akreditē izglītī as iestādes, 
eksa i ā ijas e trus u  itas Izglītī as liku ā 

oteiktas i stitū ijas, vispārējās u  
profesio ālās izglītī as progra as u  ovērtē 

valsts augstskolu vidējās izglītī as iestāžu, 
valsts u  pašvaldī u izglītī as iestāžu vadītāju 

profesio ālo dar ī u»  
projekts 



Akreditā ijas orga izēša a 

• Akreditā ijas iesniegumu un paš ovērtēju a ziņoju u 

saskaņo izglītī as iestādes vai eksa i ā ijas centra 

di i ātājs.  

• Ja akreditā ijas iesniegums vai paš ovērtēju a ziņoju s 

nav sagatavots at ilstoši šo noteikumu prasī ā , vai 

dienestam epie ieša a papildu i for ā ija, izglītī as 

iestādes vai eksa i ā ijas centra vadītājs, vai di i ātājs 

odroši a tās ies iegša u die estā rakstveidā 10 

darbdienu laikā no pieprasīju a saņe ša as dienas. Ja tas 

netiek izdarīts 10 darbdienu laikā no pieprasīju a 

saņe ša as dienas, dienests uzsāk akreditā ijas 

orga izēša u ar akreditā ijas ekspertu komisiju. 



Iz aiņas kvalitātes vērtēju u 
kritērijos 

MK 2010.gada 14.septembra not. Nr.852  

19.4.1. psiholoģiskais at alsts, so iālpedagoģiskais 

at alsts u  izglītoja o drošī as gara tēša a 
drošī a u  dar a aizsardzī a); 

MK oteiku u projektā 

22.4.1. psiholoģiskais at alsts, so iālpedagoģiskais 

atbalsts;  

22.4.2. izglītoja o drošī as gara tēša a drošī a u  
dar a aizsardzī a ; 
 



Akreditā ijas orga izēša a 

Izglītī as iestāde vai eksa i ā ijas centrs katru 

gadu līdz 1.septembrim odroši a 

paš ovērtēju a ziņoju a aktualizā iju un tā 

pieeja ī u izglītī as iestādes vai eksa i ā ijas 

centra vai di i ātāja tī ekļa viet ē.  



Izglītī as iestādes vai eksa i ā ijas centra 

vadītājs vai di i ātājs ne vēlāk kā 10 darbdienas 

pirms ekspertu komisijas darba sāku a var 

iesniegt dienestam argu e tētus iebildumus 

par ekspertu komisijas sastāvu vai akreditā ijas 

laiku. 

 

Akreditā ijas orga izēša a 



Izglītī as iestāde vai eksa i ā ijas centrs katru 

gadu līdz 1.fe ruāri  die estā iesniedz 

i for ā iju par ekspertu komisijas ziņoju ā 

orādīto ieteikumu ievieša u. 

Izglītī as iestādes vai eksa i ā ijas centra 

di i ātājs saskaņo, kā arī regulāri pārrauga un 

sniedz atbalstu izglītī as iestādei vai 

eksa i ā ijas centram ieteikumu ievieša ā. 

Iepriekšējās akreditā ijas ekspertu 
komisijas ieteikumu izpilde 



Akreditā ija uz 2 gadie  

Ja pieņe ts lē u s par akreditā iju uz diviem 
gadiem, izglītī as iestādes vai eksa i ā ijas 
centra di i ātājs ē eša laikā pē  lē u a 
saņe ša as iesniedz die estā rī ī as plā u 
ekspertu komisijas ziņoju ā orādīto epil ī u 

ovērša ai un ieteikumu ievieša ai. Izglītī as 
iestādes vai eksa i ā ijas centra vadītājs reizi 
pusgadā i for ē dienestu par šī plā a izpildi. Ja 
rī ī as plā s netiek pildīts, dienests lemj par 
ārkārtas akreditā iju. 



Izglītī as iestādes vadītāja profesio ālās 
dar ī as ovērtēša a 

 
Izglītī as iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs ē ešus 

pirms ovērtēša as laika iesniedz die estā:  

• izglītī as iestādes vadītāja profesio ālās dar ī as 

ovērtēša as iesniegumu; 

• izglītī as iestādes paš ovērtēju a ziņoju u;  

• izglītī as iestādes vadītāja dzīves gāju a aprakstu 

(Europass CV).  

 

NB! Attiecas arī uz pirmsskolas izglītī as iestādē ! 



 
Izglītī as iestādes vadītāja profesio ālās 

dar ī as ovērtēša a 

 

 
Ievērojot Izglītī as attīstī as pa at ostād ēs 

noteiktos ērķus, izglītī as iestādes di i ātājs 

kopā ar izglītī as iestādes vadītāju nosaka 

izglītī as iestādes vadītāja i dividuālos dar ī as 

ērķus un uzdevumus ko krētaja  vērtēša as 

periodam, vērtēja ās kompetences, ā ī u un 

attīstī as vajadzī as. Izglītī as iestādes 

di i ātājs izglītī as iestādes vadītāju vērtē ne 

retāk kā reizi divos gados. 



Izglītī as iestādes vadītāja profesio ālās 
dar ī as ovērtēša a 

Izglītī as iestādes vadītājs un di i ātājs izglītī as 

iestādes vadītāja ovērtēša ai izmanto valsts 

i for ā ijas „Novērtēša as elektro iskās 

veidlapas i for ā ijas sistē u” NEVIS kā 

vērtēša as instrumentu, attie īgi aizpildot un 

apstiprinot izglītī as iestādes vadītāja 

paš ovērtēju a veidlapu līdz ekspertu komisijas 

darba uzsākša ai izglītī as iestādē. 

 



Izglītī as iestādes vadītāja 
profesio ālās dar ī as ovērtēša a 

Izglītī as iestādes 
vadītājs vei  

pašvērtēša u 

NEVIS 

Izglītī as iestādes 
vadītāja ovērtēša u 
NEVIS vei  di i ātājs 

Izglītī as iestādes 
vadītāja ovērtēša u 

veic ekspertu komisija; 

sagatavo izglītī as 
iestādes vadītāja 

ovērtēša as ziņoju u  



Izglītī as iestādes vadītāja profesio ālās 
dar ī as ovērtēša a 

Izglītī as iestādes vadītājs vai di i ātājs ne vēlāk 

kā 10 darbdienas pirms izglītī as iestādes 

vadītāja ovērtēša as var iesniegt dienestam 

argu e tētus iebildumus par ekspertu komisijas 

sastāvu un izglītī as iestādes vadītāja 

ovērtēša as laiku. 

 



Izglītī as iestādes vadītāja profesio ālās 
dar ī as ovērtēša a 

Vērtēja ās ko pete es: 

• attie ī u veidoša a u  uzturēša a; 
• darbinieku otivēša a u  attīstīša a; 
• komandas vadīša a; 
• orga izā ijas vērtī u apzi āša ās; 
• orie tā ija uz attīstī u; 
• orie tā ija uz rezultātu sas iegša u; 
• pār aiņu vadīša a;  
• spēja pieņe t lē u us u  uzņe ties at ildī u; 
• stratēģiskais redzēju s; 
• izglītī as iestādes ateriālteh isko resursu pārvaldīša a. 

 



Izglītī as iestādes vadītāja 
profesio ālās dar ī as ovērtēša a 

Lē u u par izglītī as iestādes vadītāja 

eat ilstī u ieņe a aja  amatam pieņe , ja 

kaut viens no i ētajie  kritērijie  ir ovērtēts 

ar vērtēju u „ eap ieri oši”. Par to i for ē 

izglītī as iestādes di i ātāju, rosinot ar izglītī as 

iestādes vadītāju pārtraukt darba tiesiskās 

attie ī as. 



Izglītī as iestādes vadītāja profesio ālās 
dar ī as ovērtēša a 

Ja kāds no kritērijie  ovērtēts ar vērtēju a 

lī e i ,,jāpil veido”, izglītī as iestādes di i ātājs 

ē eša laikā pē  lē u a saņe ša as iesniedz 

die estā rī ī as plā u izglītī as iestādes vadītāja 

profesio ālās dar ī as uzla oša ai. Izglītī as 

iestādes vadītājs reizi pusgadā i for ē dienestu 

par šī plā a izpildi. Ja rī ī as plā s netiek pildīts, 
dienests lemj par ārkārtas izglītī as iestādes 

vadītāja ovērtēša u. 



Akreditā ijas u  izglītī as iestādes vadītāja 
ovērtēša as fi a sēša a 

• Izglītī as iestāde vai eksa i ā ijas centrs vai 
di i ātājs sedz eksperta atlīdzī u 
propor io āli pie āku u pildīša ai saskaņā ar 
dienesta sniegto maksas pakalpojumu e rādi. 

• Eksperta ko a dēju u (darba braucienu) 
izdevumus at ilstoši or atīvajie  aktiem par 
kārtī u, kādā atlīdzi ā i ar ko a dēju ie  
(darba braucieniem) saistītie izdevumi, sedz 
izglītī as iestāde vai eksa i ā ijas centrs vai 
di i ātājs. 



 
«Quality means doing it right when no one is looking» 
«Kvalitāte nozīmē darīt pareizi, kad neviens neskatās» 

 

 

 

 

 

 

        
         - Henry Ford (Henrijs Fords) 

 
Izglītības kvalitātes valsts dienests 
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