
Dokumentu izpēte pirms 
izglītības iestādes vadītāja 

profesionālās darbības novērtēšanas 
pirmsskolā

Sarmīte Dīķe
Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietniece

2021.gada 22.martā



Atbilstības izvērtēšana

Atbilstības izvērtēšanas posmā tiek izvērtēti šādi dokumenti:

➢ Nolikums;

➢ Pašnovērtējuma ziņojums;

➢ Pedagogu izglītības, profesionālās kvalifikācijas un 
profesionālās kompetences pilnveide;

➢ Dati no Sodu reģistra par pedagogiem un tehniskajiem 
darbiniekiem;

➢ Neattaisnoto mācību kavējumu uzskaite un rīcība to 
novēršanai;

➢ Izglītības programma un mācību plāns, nodarbību 
saraksts;

➢ Pedagogu tarifikācija.

2



Izglītības iestādes nolikums

Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats – nolikums,
kuru apstiprina iestādes dibinātājs.

(Izglītības likuma 22.panta pirmā daļa, Vispārējās izglītības 
likuma 8.pants).

Izglītības iestāde pievieno un aktualizē VIIS nolikumu, kā
arī ievada informāciju par tā apstiprināšanas datumu.

(MK noteikumu Nr.397 «Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā 

noteikto institūciju reģistrācijas kārtība»19.1 punkts). 
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Izglītības iestādes nolikums

Izglītības iestādes nolikumā norāda (VIL 9.pants):

➢ nosaukumu, tās juridisko adresi;

➢ dibinātāju, tās juridisko statusu;

➢ darbības mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus;

➢ īstenojamās izglītības programmas;

➢ izglītības procesa organizāciju;

➢ izglītojamo tiesības un pienākumus;

➢ pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus;

➢ pašpārvaldes izveidošanas kārtību un kompetenci;

➢ pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību un kompetenci;

➢ iekšējo n/a pieņemšanas kārtību un iestādi vai pārvaldes amatpersonu, kurai
privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu
administratīvo aktu vai faktisko rīcību;

➢ saimniecisko darbību;

➢ finansēšanas avotus un kārtību;

➢ reorganizācijas un likvidācijas kārtību;

➢ nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtību;

➢ citus būtiskus noteikumus, kas nav pretrunā ar VIL likumu, IL un citiem
normatīvajiem aktiem. 4



Izglītības iestādes nolikums
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Izglītības iestādes 
pašnovērtējuma ziņojums

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

Pašnovērtējuma ziņojumā iekļauj publiskojamo un
nepubliskojamo daļu, kā arī nodrošina pašnovērtējuma
ziņojuma publiskojamās daļas pieejamību izglītības iestādes
tīmekļvietnē.

Ja izglītības iestādei nav savas tīmekļvietnes,
pašnovērtējuma ziņojuma publiskojamo daļu publisko
dibinātāja tīmekļvietnē.

MK 06.10.2020. not.Nr. 618

,,Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu 
institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju 

profesionālās darbības novērtēšanas kārtība" 6



Izglītības iestādes 
pašnovērtējuma ziņojums

Publiskojamā daļā par izglītības iestādi iekļauj šādas ziņas:

➢ Vispārīgs raksturojums (izglītojamo skaits, īstenotās izglītības programmas, 
pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums, informācija, kura atklāj 
iestādes darba prioritātes un sasniegtos rezultātus);

➢ Darbības pamatmērķis (misija, vīzija, vērtības cilvēkcentrētā veidā, 
iepriekšējo mācību/darbības gada prioritātes un konkrēti rezultāti);

➢ Kritēriju izvērtējums, īpaši stiprās puses un turpmākās attīstības 
vajadzības;

➢ Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem (par iepriekšējo gadu), 
to īsa anotācija un rezultāti;

➢ Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi;

➢ Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana;

➢ Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais).
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Izglītības iestādes 
pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojuma nepubliskojamā daļā iekļauj šādas 
ziņas:

➢ Katra kritērija kvantitatīvais un kvalitatīvais izvērtējums;

➢ Attīstības analīze (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem 
secinājumiem);

➢ Konstatētās grūtības izglītības iestādes/eksaminācijas 
centra darbībā un to risinājumi;

➢ Informācija par ziņojumā norādīto uzdevumu izpildi (ja 
attiecināms).
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Pedagogu izglītības, profesionālās 
kvalifikācijas un profesionālās 

kompetences pilnveide

Par pirmsskolas pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība 
un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

➢ augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un pirmsskolas
skolotāja kvalifikācija;

➢ augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība un sākumizglītības
skolotāja kvalifikācija;

➢ augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta profesionālās
kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un
didaktikā (vismaz 72 stundas);

MK 24.11.2020 not. Nr. 706 ,,Grozījumi MK 11.09.2018. 
not. Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"
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Pedagogu izglītības, profesionālās 
kvalifikācijas un profesionālās 

kompetences pilnveide

➢ maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā
iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar
pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku;

➢ pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija
pirmsskolas mūzikas skolotājam vai sporta skolotāja
kvalifikācija pirmsskolas sporta skolotājam;

➢ pirmsskolas pedagogs, kurš iegūst pirmsskolas skolotāja
kvalifikāciju atbilstoši LKI piektajam līmenim (pirmā
līmeņa augstākā pedagoģiskā izglītība), un divus gadus
pēc tās ieguves strādā skolotāja mentora vadībā.
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Pedagogu izglītības, profesionālās 
kvalifikācijas un profesionālās 

kompetences pilnveide

➢ Profesionālo kompetenci pilnveido, triju gadu laikā apgūstot
programmu vismaz 36 stundu apjomā, un to plāno sadarbībā
ar izglītības iestādes vadītāju.

➢ Pedagogs, kurš iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, ir
tiesīgs strādāt bez profesionālās kompetences pilnveides līdz
apliecinoša dokumenta ieguvei. Pedagogs profesionālās
kompetences pilnveidi uzsāk trešajā gadā pēc dokumenta
ieguves.

➢ Pedagogs profesionālo kompetenci bērnu tiesību aizsardzības
jomā pilnveido vismaz sešu stundu apjomā.

➢ Pedagogs profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos
pilnveido ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā
pedagoga vispārējo kompetenču modulī.
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Pedagogu izglītības, profesionālās 
kvalifikācijas un profesionālās 

kompetences pilnveide
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Neattaisnoto mācību kavējumu 
uzskaite un rīcība to novēršanai 

Ja izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi un vairāk
nekā trīs mācību dienas nav apguvis pirmsskolas izglītības
programmu un izglītības iestādei nav informācijas par
neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par
attaisnojošu:

➢ izglītības iestāde nekavējoties VIIS ievada informāciju par
izglītojamā kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi),
kā arī rīcību to novēršanai.

MK 06.09.2016. not.Nr. 592 ,,Grozījumi MK 01.02.2011. not. Nr. 89 
"Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības 

vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 
izglītības iestādi"13



Neattaisnoto mācību kavējumu 
uzskaite un rīcība to novēršanai 
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Neattaisnoto mācību kavējumu 
uzskaite un rīcība to novēršanai 
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Izglītības programma un mācību 
plāns, nodarbību saraksts

Pirmsskolas izglītības satura īstenošanā galvenā mācību
organizācijas forma ir rotaļnodarbība.

MK 21.11.2018. not.Nr.716 ,,Noteikumi par valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas 

izglītības programmu paraugiem"

Pirmsskolā mācību saturu bērns apgūst integrētā mācību procesā
– rotaļnodarbībā visas dienas garumā, ietverot vairākās mācību
jomās plānotos bērnam sasniedzamos rezultātus. Tematu plāno
laikposmam, kas nav īsāks par vienu mēnesi.

https://www.visc.gov.lv/lv/programmu-paraugi-vispareja-izglitiba
Pirmsskolas mācību programma
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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

Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais 
atbildētājs)
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