Aktualitātes Izglītības kvalitātes valsts
dienesta un izglītības iestāžu sadarbībā
(2018./2019. mācību gads)

Rīga, 20.09.2018.

Gatavošanās jaunā izglītības satura
ieviešanai

➢Akreditācijas procesā tiks ņemta vērā skolu
dalība jaunā mācību satura aprobācijā;

➢Akreditācijas eksperti visvairāk uzmanības
veltīs mācību darba un atbalsta
izglītojamajiem vērtēšanai;
➢No 2018./2019. mācību gada darbu
izglītības kvalitātes novērtēšanā sāks jauni
eksperti, kuri apguvuši tieši jomu “Mācību
saturs – iestādes īstenotās izglītības
programmas”, “Mācīšana un mācīšanās” un
“Atbalsts izglītojamiem” novērtēšanai
nepieciešamās zināšanas un prasmes.
2

Kvalitātes kritēriji ietekmē
izglītības iestādes finansējumu!
Valsts piedalās vispārējās vidējās izglītības programmu
īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā, ja

akreditācijā izglītības programmu īstenošanas kvalitāte
ir novērtēta ne zemāk par III kvalitātes vērtējuma līmeni
(labi) kritērijos:
1. mācību saturs;

2.
3.
4.
5.

mācīšanas kvalitāte;
atbalsts mācību darba diferenciācijai;
iekārtas un materiāltehniskie resursi;
fiziskā vide.

Administratīvā sloga mazināšana
izglītības iestādēm
No šī gada 18.07.
licencējot programmu, kas atbilst MK noteiktajam
programmas paraugam, netiek sagatavota un izsniegta
(nosūtīta) licence un licencēšanas lēmums,
licencēšanas fakts tiek fiksēts ar ierakstu VIIS;
Pēc Izglītības likuma grozījumu apstiprināšanas:
➢ Jauna izglītības programmu licencēšanas kārtība:
izglītības iestādes tiesības, neiesniedzot licencēšanas
iesniegumu kvalitātes dienestā, patstāvīgi varēs ievadīt
informāciju VIIS par izglītības programmas īstenošanu
pēc Ministru kabineta noteiktā parauga
(pašdeklarēšana);
➢

Atteikšanās no izglītības iestāžu reģistrācijas, izglītības
programmu licenču un akreditācijas lapām, visu
informāciju ievadot VIIS.
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Administratīvā sloga mazināšana
izglītības iestādēm
Grozījumi MK noteikumos Nr.831:
➢ Lai sāktu akreditācijas procesu, izglītības iestādei
nav jāiesniedz kvalitātes dienestā pašnovērtējuma
ziņojums papīra formā. Tā pieejamību izglītības
iestāde nodrošina savā vai dibinātāja tīmekļvietnē,
un dibinātājs to saskaņo pirms akreditācijas
ekspertu komisijas darba sākuma izglītības
iestādē;
➢ Akreditācijā lēmums tiks izsniegts tikai par
akreditāciju uz diviem gadiem vai akreditācijas
atteikumu, bet par akreditāciju uz sešiem gadiem
lēmums netiks izsniegts, informāciju ievadīs VIIS;
➢ Ja akreditācijas termiņš beidzas izglītības iestādes
reorganizācijas, likvidācijas, izglītības iestādes
būvniecības vai telpu renovācijas laikā, tas tiek
pagarināts uz laiku ne ilgāk par diviem gadiem
(iepriekš seši mēneši).
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Akreditācija bez ekspertu komisijas
ziņojuma

Akreditācija bez ekspertu
(pieakreditācija):

komisijas

ziņojuma

➢tikai jaunas izglītības programmas un vienu reizi.

Sadarbība

Akreditācijas procesā novērotāja statusā aicināsim piedalīties
LIZDA un LNKC pilnvarotu pārstāvi, kurš varēs sniegt ekspertu
komisijas vadītājam secinājumus par akreditācijas procesā
novēroto;
➢ Sadarbība ar skolu direktoriem kā akreditācijas
ekspertiem;
➢ Turpināsim jaunu akreditācijas ekspertu piesaisti un
izglītošanu;
➢ Sadarbība ar pašvaldībām un izglītības iestāžu dibinātājiem
izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanā:
1) Turpmāk novērtēs visu izglītības iestāžu (t.sk.
privātpersonu dibināto) vadītāju profesionālo darbību;
2) Izglītības iestādes vadītāju nevērtēs, ja pirms novērtēšanas
sākuma dibinātājs rakstveidā informēs Izglītības kvalitātes
valsts dienestu, ka ar izglītības iestādes vadītāju tiks
izbeigtas darba tiesiskās attiecības.
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Izglītības iestāžu un izglītības programmu
akreditācija 2017./2018.mācību gadā
• 81 vispārējās izglītības iestādē (t.sk. atteikums – 2);

• 4 profesionālās izglītības iestādes (t.sk. atteikums – 1);
• 264 vispārējās izglītības programmas (t.sk. 30 – uz 2
gadiem, 8 – atteikums);
• 38 profesionālās izglītības programmas (t.sk. 9 – uz 2
gadiem, 1 – atteikums);
• 71 profesionālās ievirzes un profesionālās pilnveides
izglītības programmas (t.sk. 27 – uz 2 gadiem, 3 –
atteikums).
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Būtiskākie ekspertu ieteikumi

✓ Aktualizēt mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.
(Izglītības kvalitātes valsts dienests sagatavojis atbalsta
materiālu skolas direktoriem «Par izglītojamo mācību
sasniegumu vērtēšanu» un 08.03.2018. nosūtījis to
pašvaldību izglītības speciālistiem). Publicēts arī IKVD
tīmekļa vietnē sadaļā «Atbalsts skolvadībā»;
✓ Paaugstināt izglītojamo motivāciju, izmantojot
pašvērtējumu un savstarpējo vērtējumu;

✓ Mācību stundās izmantot daudzveidīgas mācību metodes;
✓ Efektīvi plānot izglītības iestādes attīstību.
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Izglītības iestāžu vadītāju
novērtēšana 2017./2018.mācību gadā

Par 1 profesionālās izglītības iestādes vadītāju tika pieņemts lēmums
par neatbilstību ieņemamajam amatam
1
0

Būtiskākie ieteikumi vadītājiem
✓ Izstrādāt izglītības iestādes audzināšanas darba virzienus audzināšanas
mērķu un uzdevumu īstenošanai trīs gadu periodam;
✓ Pilnveidot metodiskā darba vadīšanu: uzdevumus izvirzīt vadoties pēc
izglītības iestādes attīstības plāna, analizēt sasniegtos rezultātus un
ņemt vērā tālāko uzdevumu noteikšanā;

✓ Turpināt papildināt profesionālās zināšanas izglītības procesa vadības
modulī, mērķtiecīgai, uz rezultātu orientētas izglītības procesa
organizācijai;
✓ Izveidot pedagogu tālākizglītības plānu, kurā atspoguļoti turpmākajos
gados plānotie pedagogu profesionālās kompetences pilnveide;
✓ Iesaistīt
izglītības
iestādes
padomi,
pedagogus,
darbiniekus
pašvērtēšanas procesā un izglītības iestādes darba attīstības plānošanā.
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MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480
„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un
mācību un audzināšanas metožu
izvērtēšanas kārtība”
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
➢Izstrādā audzināšanas darba virzienus audzināšanas mērķa
un uzdevumu īstenošanai triju gadu periodam;
➢Izstrādā audzināšanas darba plānu katram mācību gadam;
➢Sistemātiski organizē audzināšanas darba izvērtējumu un
analīzi;
➢Organizē svinīgus pasākumus, sagaidot valsts svētkus;
➢Organizē pasākumus vai iesaistās valsts organizētās aktivitātēs,
kas sekmē izpratni pret notikumiem, kas saistīti ar likumā
noteiktajām atceres un atzīmējamām dienām.
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MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480
„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un
mācību un audzināšanas metožu
izvērtēšanas kārtība”
PEDAGOGS
▪ Ir profesionāli neatkarīgs;
▪ Ir atbildīgs par informācijas, mācību līdzekļu,
materiālu un metožu izvēli un to atbilstību;
▪ Ir objektīvs;
▪ Ir lojāls Latvijas valstij un tās Satversmei;
▪ Neveic aģitāciju, ievēro politisko un reliģisko
neitralitāti;
▪ Ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē
izglītības iestādi un valsti;
▪ Pilnveido
savu
profesionālo
kompetenci
audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu
apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo
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kompetenču modulī.

MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480
„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un
mācību un audzināšanas metožu
izvērtēšanas kārtība”
VALSTS HIMNU izglītības iestādē izpilda likumā
"Par Latvijas valsts himnu" noteiktajos gadījumos,
VALSTS KAROGU izglītības iestādē lieto Latvijas
valsts karoga likumā noteiktajā kārtībā un
gadījumos,
KĀ ARĪ
▪ Zinību dienā;
▪ Izglītības
posma
vai
pakāpes
noslēguma
pasākumā;
▪ Izglītības iestādes jubilejas svinībās;
▪ u.c. izglītības iestādei nozīmīgos pasākumos.
14

MK 15.07.2016. noteikumi Nr.480
„Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un
mācību un audzināšanas metožu
izvērtēšanas kārtība”
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ir tiesīga
➢Organizēt pasākumus vai atbalstīt pedagogu un
izglītojamo dalību pasākumos;
➢Sadarboties ar fiziskām un juridiskām personām,
t.sk. pieņemt dāvinājumus;
➢Piedalīties
pasākumos;

starptautiskajos

➢Izmantot
informāciju,
materiālus un metodes,

projektos

mācību

un

līdzekļus,

ja tie atbilst šādiem kritērijiem:
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▪ atbilst Satversmei un cilvēktiesībām;
▪ atbilst pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai valsts izglītības
standartos, kā arī MK 15.07.2016. noteikumos Nr.480
noteiktajiem izglītības mērķiem un uzdevumiem;
▪ atbilst vispārdidaktiskajiem principiem, t.sk. izglītojamā
uztverei, pieredzei un interesēm attiecīgajā vecumposmā;
▪ ir mērķtiecīgi, zinātniski un saprotami, nodrošina
sistēmiskumu,
objektivitāti,
pozitīvu
mācību
un
audzināšanas emocionālo fonu;
▪ neaicina uz cietsirdību un fizisku vai emocionālu
vardarbību;
▪ nesatur pornogrāfiju, cilvēka pazemošanas, netiklības un
atkarību izraisošu paradumu propagandu;
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▪ nav vērsti uz nacionālā, etniskā, rasu, sociālā vai reliģiskā
naida izraisīšanu un radikalizāciju;
▪ nav
vērsti
uz
personas
vai
personu
grupas
diskriminēšanu;
▪ nav vērsti uz Padomju Sociālistisko Republiku Savienības
un nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, noziegumu pret
cilvēci, noziegumu pret mieru vai kara noziegumu pret
Latvijas Republiku
un tās iedzīvotājiem
publisku
noliegšanu,
attaisnošanu,
slavināšanu
vai
rupju
noniecināšanu;
▪ neaicina likvidēt Latvijas Republikas valstisko neatkarību
un teritoriālo vienotību.
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Atbalsts bērniem
Izglītības psihologu reģistrācija un sertifikācija
Psihologu, t.sk. izglītības iestāžu psihologu, reģistrācija
un sertifikācija ar mērķi veidot vienādi augstu psihologu
darba kvalitāti un darbības profesionalitāti:
➢Izglītības psihologiem jāiesniedz dokumenti, lai
reģistrētos un sertificētos attiecīgajā darbības jomā –
izglītības psiholoģija;
➢Lai strādātu profesijā, visiem psihologiem jābūt
reģistrētiem un jāsaņem sertifikāts līdz 2019.gada
31.decembrim.
➢Līdz 2018.gada 31.decembrim, iesniedzot
dokumentus kvalitātes dienestā, var reģistrēties un
saņemt sertifikātu bez pārbaudījuma kārtošanas (ja ir
Psihologu likumā noteiktā izglītība un darba pieredze);
➢Plašāka informācija: www.ikvd.gov.lv/psihologiem.
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Psihologu reģistrācija un
sertifikācija
Psihologu likums;
Ministru kabineta 2018. gada 29. maija
noteikumi Nr. 301 “Psihologu noteikumi”;
Ministru kabineta 2018. gada 29. maija
noteikumi Nr. 302 “Psihologu sertifikācijas
padomes nolikums”.
Līdz 24.08.2018.:
• Saņemti 310 iesniegumi par reģistrāciju;
• Reģistrēti 255 psihologi;
• Sertifikātus saņēmis 101 psihologs;
• Pārrauga tiesības ieguvuši 45 psihologi.
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Atbalsts bērniem
1) Obligātā izglītības vecuma bērnu uzskaites
pilnveide.
Svarīgi:
➢ Salīdzinot ar 2017.gadu, samazinājies izglītības
iestādē nereģistrēto bērnu skaits un to bērnu
skaits, kas dzīvo un mācās ārzemēs;
➢ Pašvaldībām nav informācijas par 1213
bērniem;
➢ Pilnveidojam informācijas ievadīšanas kārtību
VIIS (skaidrāki formulējumi).
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Atbalsts bērniem
2) Ilgstošu neattaisnoto kavējumu
monitorings
2017/2018. 2.semestrī informācija no 64
pašvaldībām par 2470 kavētājiem, t.sk. 1219
kavētājiem vispārējās izglītības programmās.
970 – pamatizglītības programmās;
249 – vidējās izglītības programmās.
Rīgā:
255 – pamatizglītības programmās,
115 – vidējās izglītības programmās.
Rīgas plānošanas reģionā (bez Rīgas):
148 – pamatizglītības programmās,
19 – vidējās izglītības programmās.
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Atbalsts bērniem. Projekts
«PuMPuRS»
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
Noslēgti sadarbības līgumi līdz 20.07.2018. –
80
➢Ar pašvaldībām – 48;
➢Ar valsts profesionālās izglītības iestādēm – 32;
➢Sagatavošanā – 12 līgumi.
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Noslēgtie sadarbības līgumi un projektā
iesaistītās skolas
Kopējais līgumu skaits uz 2018. gada 20. jūliju – 80
Reģions

Pašvaldības
(skolas)

VPII

Kopā

Rīga

1 (35)

8

9

Rīgas reģ.

4 (17)

3

7

Latgale

9 (36)

8

17

Vidzeme

11 (53)

4

15

Kurzeme

16 (56)

6
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Zemgale

7 (46)

3

10

Kopā

48 (243)

32

80
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Atbalsts bērniem. Projekts
«PuMPuRS»
2018.gadā
➢ Sniegts atbalsts - 6836 bērniem. Līdz
gada beigām sniegsim atbalstu 12 000
bērniem;
➢ Semināri skolās – 250. Līdz gada beigām
– vēl 170 semināri;
➢ Supervīzijas pedagogiem – 87. Līdz gada
beigām vēl 119 supervīzijas.
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Metodiskie un tālākizglītības materiāli
2018. gadā izstrādāti:
Sadarbības partneru un pedagogu
tālākizglītība par šādām tēmām:
1) Individuāla un grupu konsultēšana –
profesionālās darbības veids izglītībā;
2) Atbalstoša mācību vide – resurss izglītībā;
3) Pedagogu kompetence un efektivitāte mūsdienu
pedagoģiskajā realitātē.
Metodiskā atbalsta materiāli:
1) Konsultēšanas vadlīnijas pedagogiem;
2) Rekomendācijas uzvedībai un sadarbībai klasē;
3) Rekomendācijas darbam ar vecākiem.
https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/dokumenti/
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Atbalsts bērniem. Projekts
«PuMPuRS»
Nākamajā mācību gadā plānotais:
Metodiskā atbalsta materiālu izstrāde:
➢Rekomendācijas konfliktu un problēmsituāciju
risināšanai;
➢Rekomendācijas komunikācijai un sadarbības
stiprināšanai ar iestādēm un organizācijām.
Jauniešu iniciatīvu projekti
➢Ar mērķi palielināt priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju
turpināt izglītību;

➢Konkursus augusta beigās, septembrī sludinās
pašvaldības – PuMPuRS sadarbības partneri
➢Finansējums 1 projektam – 4600 EUR.
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Atbalsts bērniem. Izglītības tiesiskuma uzraudzība

➢ veiktas 244 izglītības iestāžu pārbaudes
(2017.gadā – 304, 2016.gadā – 334, 2015.gadā – 407)

➢ saņemti un izskatīti 380 iesniegumi

(2017.gadā – 610, 2016.gadā – 590, 2015.gadā – 570)

➢ izskatītas 12
lietvedības

administratīvā

pārkāpuma

(2017.gadā – 17, 2016.gadā – 10, 2015.gadā – 20)

➢ visbiežāk iesniegumus iesniedz izglītojamo
vecāki
➢ visbiežāk iesniegumos minēti ar vispārējās
izglītības iestādēm saistīti jautājumi

➢ būtībā katrs otrais iesniegums ir netieši
saistīts ar pedagoga darbu.
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Atbalsts bērniem. Izglītības tiesiskuma uzraudzība
Visbiežāk iesniegumos minētie jautājumi saistīti
ar:
✓ pedagogu izglītības un profesionālās kvalifikācijas
atbilstību
normatīvajos
aktos
noteiktajām
prasībām;
✓ izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu;
✓ drošības noteikumu ievērošanu izglītības iestādē un
tās teritorijā;
✓ izglītības iestādes un vecāku savstarpējiem
pārpratumiem,
kas
bieži
vien
veidojušies
nepietiekamās vai arī nekorektās komunikācijas
rezultātā
✓ izglītojamo uzvedības noteikumu pārkāpumiem un
tās rezultātā radītajām konfliktsituācijām ar citiem
izglītojamajiem un pedagogiem;
✓ pedagoga profesionālās ētikas ievērošanu;
✓ izglītojamo tiesībām;
✓ izglītojamo uzņemšanu.
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Kvalitātes dienesta Uzraudzības departamentā 2018.gadā
saņemto iesniegumu sadalījums pa izglītības iestāžu veidiem
profesionālās
tālākizglītības un
pilnveides
profesionālās
izglītības
iestādes; 3% ievirzes izglītības
iestādes; 3%

speciālās izglītības
iestādes; 2%

cita veida izglītības
iestādes; 8%

profesionālās
pamata un vidējās
izglītības iestādes;
4%
augstākās izglītības
iestādes; 6%

vispārējās izglītības
iestādes; 56%
pirmsskolas
izglītības iestādes;
17%
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Ieteikumi 2018./2019.mācību gadam

▪ aktīva izglītības iestādes rīcība saņemtās informācijas izvērtēšanā:
✓ mācību stundu vērošana
✓ izglītojamo, vecāku un pedagogu aptauja (anketēšana, intervēšana)
✓ skaidrojumu pieprasīšana
✓ iekšējo procedūru ievērošana
▪ izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu aktualizācija,
īpaši izvērtējot to atbilstību:
✓ ārējiem normatīvajiem aktiem
✓ izglītības iestādes vajadzībām
✓ izglītojamo vecumposmam
▪ izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu ievērošanas nodrošināšana
(zina → izprot → ievēro → uzrauga)

Ieteikumi 2018./2019.mācību gadam

▪ konsekventa izglītības iestādes izvēlētā saziņas veida ar izglītojamo
vecākiem „E-klase” / „Mykoob” lietošana, it īpaši attiecībā uz informācijas
saņemšanu un atbilžu sniegšanu
▪ izglītojamo tiesību nodrošināšana uz dzīvībai un veselībai drošiem
apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos, savlaicīgi
izvērtējot pastāvošos riskus un veicot nepieciešamos uzlabojumus
▪ regulāra Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļa vietnes www.ikvd.gov.lv
sadaļas „Tiesību aizsardzība izglītībā” apakšsadaļas „Atbalsts skolvadībā”
aplūkošana

PALDIES PAR UZMANĪBU!

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Tālr. +371 67222504, fakss +371 67228573,
e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv, www.ikvd.gov.lv
Twitter konts: @IKVD_gov_lv
Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais atbildētājs)
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