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Aktualitātes izglītības iestāžu 
reģistrācijā

No 18.10.2018. – netiek sagatavotas un izsniegtas reģistrācijas 
apliecības, samazināts reģistru lēmumu skaits, informāciju ierakstot 
VIIS.

Ministru kabineta (MK)  2019. gada 15. janvāra noteikumi Nr.19 
«Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 
397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju 
reģistrācijas kārtība»

Rakstveidā pieņem tikai šādus lēmumus:

- par izglītības iestādes reģistrāciju;

- personai nelabvēlīgos lēmumus (par izglītības iestādes reģistrācijas 
vai grozījumu izdarīšanas reģistrā atteikumu vai svītrošanu no 
reģistra) vai daļēji labvēlīgos lēmumus (lēmumi ar nosacījumu);

- lēmumus saistībā ar trūkumiem iesniegtajos dokumentos (par 
administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu un par 
iesnieguma atstāšanu bez virzības). 4

https://likumi.lv/ta/id/275431-izglitibas-iestazu-un-citu-izglitibas-likuma-noteikto-instituciju-registracijas-kartiba


Pāreja uz mācībām valsts valodā

No 1. septembra izmaiņas 1.–7.klasē

Jāgroza licencētās mazākumtautību izglītības programmas, nosakot mācību priekšmetus, 
kurus apgūs latviešu valodā. 

Jāizvēlas viena no valsts pamatizglītības standartā noteiktajām valodas lietojuma proporcijām 
un attiecīgais stundu plāna modelis:
1) ne mazāk kā 80 % apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā;

2) 1.–6.klasē ne mazāk kā 50 % apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, 
un
7.–9. klasē ne mazāk kā 80 % apjomā no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā 
(2019. gada 1. septembrī stājas spēkā proporcijas attiecībā uz 1.–7.klasi).

Kopējā mācību slodzē ieskaita arī svešvalodas un mācību priekšmetus, kas apgūstami 
mazākumtautības valodā un bilingvāli. 

VIIS jāievada izglītības programmas grozītais mācību plāns. 
Grozījumi izglītības programmā jāapstiprina ar direktora rīkojumu, kas jāpievieno VIIS pie 
licencētās izglītības programmas. Par grozījumiem VIIS izglītības iestādei ir jāpaziņo Izglītības 
kvalitātes valsts dienestam. 

Izglītības iestāžu organizēto pasākumu valoda ir latviešu valoda.

Plašāk: ikvd.gov.lv/lidz-30-aprilim-javeic-izmainas-pirmsskolas-izglitibas-un-pamatizglitibas-
programmas/
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Izglītības kvalitātes vērtēšana kā izglītības 
kvalitātes monitoringa sistēmas sastāvdaļa

 Aktīva sadarbība ar Skola 2030, veidojot vienotu izpratni par labu 
skolu, kvalitatīvu mācību un audzināšanas procesu un tā novērtēšanu;

 Akreditācijā vērtējamo jomu un kritēriju saskaņošana ar kopējo 
izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, skaidri indikatori un 
orientācija uz konkrētu, mērāmu un sasniedzamu rezultātu (tai skaitā 
noteikti kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji);

 Lielāka uzmanība mācību procesam un atbalstam izglītojamajiem 
(stundu vērošana, konstatējot kopējās tendences un pieejas mācību 
kvalitātei), drošai videi un labai pārvaldībai, kā arī audzināšanas 
jautājumiem.

 Atbalsts izglītības iestādes pašvērtēšanas procesam. Laba un 
pamatota izglītības iestādes darbības pašanalīze un ieviesto sistēmu 
apraksts – pamats kvalitatīvam dialogam ar ekspertu;

 Akreditācijas ekspertu uzdevums – iedziļināties un izprast izglītības 
iestādē izveidotās sistēmas un izstrādāt ieteikumus darba pilnveidei. 
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Plānotās izmaiņas izglītības 
kvalitātes novērtēšanā

 Izveidota monitoringa sistēma, lai sniegtu atbalstu
pārmaiņām izglītībā.

 Pilnveidota akreditācijas norise, attīstot iesaistīto
pušu vienotu izpratni par procesu, sasniedzamo
rezultātu.

 Vērtējamo jomu un kritēriju aktualizācija

“Atbilstība mērķiem”, “Mācību kvalitāte”, “Iekļaujoša vide”,

“Laba pārvaldība”.
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Iespējamais jomu un kritēriju 
sadalījums

Iegūtās kompetences, tālākās izglītības un darba iespējas, 
vienlīdzīgas iespējas

Pedagogu darba kvalitāte, mācīšana un mācīšanās, 
atbalsts skolēniem

Vides pieejamība, skolēnu labsajūta, infrastruktūra un 
resursi

Izglītības iestādes vadības efektivitāte un attīstība
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Prioritātes

• Daudzveidība mācību stundās un daudzveidīgas mācību 
stundas. Audzināšanu īsteno ne tikai mācību procesā (arī 
starpbrīžos), skolas pasākumos, bet arī ikdienas 
situācijās, pedagoģiskajā sadarbībā, izglītojamo un pedagogu, atbalsta 
personāla un citu izglītības iestādē nodarbināto personu mijattiecībās 
(Audzināšanas vadlīniju 8.punkts)

• Saskaņota pedagoģiska darbība – izglītības iestāde īsteno 
kopīgu savai misijai, izvirzītajiem mērķiem un stratēģijām 
atbilstošu pedagoģisko pieeju, veicina pārmaiņas izglītības iestādes 
mērogā un veido kopīgu redzējumu par mācīšanu un mācīšanos 

• Sadarbība visos līmeņos, iekļaujot izglītības iestādes vadību, 
pedagogus, izglītojamos, viņu vecākus, vietējo sabiedrību, 
pašvaldību, izglītības politikas veidotājus, biznesa un dažādu 
profesiju pārstāvjus, ir galvenais līdzeklis un mehānisms vienotas 
skolas (whole school) īstenošanai (European Commission, 2015) 

9



Prioritātes

 Izglītības iestāde nodrošina estētisku, funkcionālu, drošu un 
izglītojamā vispusīgai attīstībai labvēlīgu mācību un 
audzināšanas vidi (piemēram, izglītības iestādes attīstības plāna 
prioritārajos uzdevumos iekļauj vērtībizglītošanu, izstrādā un ievieš 
izglītības iestādē ētikas kodeksu, izglītojamo pozitīvas uzvedības atbalsta 
noteikumus, rodoties problēmsituācijām, tās operatīvi risina).

 Pedagogs :

1. ir profesionāli neatkarīgs un atbildīgs par izglītības procesā izmantojamās 
informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas 
metožu izvēli un to atbilstību izglītojamā audzināšanas mērķim un 
uzdevumiem;

2. ir objektīvs, lojāls Latvijas valstij un tās Satversmei, neveic aģitāciju, ievēro 
politisko un reliģisko neitralitāti;

3. ar savu rīcību un pausto viedokli nediskreditē izglītības iestādi un valsti.

(Audzināšanas vadlīnijas) 1
0



Akreditācijas pieredze
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Pirms akreditācijas izvērtētie 
dokumenti

 Mazinās dokumentu pārsūtīšana, informāciju iegūst no VIIS un citiem 
avotiem. 

 Pamatojoties uz iepriekš iesniegtiem dokumentiem un publiski pieejamo 
informāciju, Izglītības kvalitātes valsts dienests pirms ekspertu vizītes 
skolā izvērtē:

 pašnovērtējuma ziņojumu;

 izglītības iestādes nolikumu;

 pedagogu izglītību, profesionālo kvalifikāciju un profesionālās 
kompetences pilnveidi;

 datus par izglītības iestādes pedagogiem un tehnisko personālu no Sodu 
reģistra;

 izglītojamo skaitu attiecīgajā izglītības programmā;

 neattaisnoto mācību kavējumu uzskaiti un rīcību to novēršanai;

 izglītības programmas un mācību plāna, mācību priekšmetu 
stundu/nodarbību grafiku;

 pedagogu tarifikāciju.
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 Veikta 201 izglītības iestādes pārbaude
(2018.gadā – 438, 2017.gadā – 304, 2016.gadā – 334, 2015.gadā – 407)

 Saņemti un izskatīti 290 iesniegumi (sūdzības)
(2018.gadā – 660, 2017.gadā – 610, 2016.gadā – 590, 2015.gadā – 570)

 Izskatītas 6 administratīvā pārkāpuma lietvedības
(2018.gadā – 19, 2017.gadā – 17, 2016.gadā – 10, 2015.gadā – 20)

 Visbiežāk iesniegumus iesniedz izglītojamo vecāki

 Visbiežāk iesniegumos minēti ar vispārējās izglītības
iestāžu darbību saistīti jautājumi

 Būtībā katrs otrais iesniegums ir netieši saistīts ar
pedagoga darbu

Uzraudzība
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 Pastiprinās latviešu valodas kā pamatizglītības ieguves
valodas uzraudzību;

 Izvērtēs izglītības iestādes pedagogu profesionālās
kompetences pilnveidi audzināšanas jautājumos (MK
2016. gada 15. jūlija Nr.480 pedagogs pilnveido savu
profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne
mazāk kā 6 stundu apjomā 3 gadu laikā pedagoga
vispārējo kompetenču modulī);

 Pastiprinās izglītojošās darbības veikšanas uzraudzību
sporta jomā;

 Izvērtēs izglītības iestādes pedagogiem piešķirto naudas
balvu vai prēmiju atbilstību izglītības iestādē
apstiprinātajai naudas balvu vai prēmiju piešķiršanas
kārtībai.

Kvalitātes dienesta Uzraudzības departaments 
2019./2020.m.g. 1.semestrī
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Izmaiņas iepriekš sodīto personu 
izvērtēšanā

 Satversmes tiesas spriedums – iespēja visiem iepriekš sodītiem 
pedagogiem iesniegt dokumentus un saņemt atļauju;

 Grozījumi Izglītības likuma 50.pantā;
 Izglītības kvalitātes valsts dienests no 2018.gada 1.jūnija pieņem 

iesniegumus no visām iepriekš sodītām personām un veic 
izvērtēšanu;

 MK 2019. gada 3. septembra noteikumi Nr. 414 «Kārtība, kādā 
tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam».

Iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisija pievērš 
uzmanību: 

 Nodarījumam;
 Personas attieksmei pret izdarīto;
 Darbībai kopš nodarījuma;
 Spējai pildīt pedagoga pienākumus.
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Izmaiņas iepriekš sodīto personu 
izvērtēšanā

Jaunajā MK noteikumu projektā paredzēts:

 Lēmumu pieņem Iepriekš sodīto personu izvērtēšanas komisija;

 Noteikta kārtība, kā izglītības iestādes vadītājs veic pārbaudi par 
pedagogu atbilstību Izglītības likuma 50.pantā noteiktajam;

 Jāveic pedagogu pārbaude VIIS un Sodu reģistrā pirms pieņemšanas 
darbā. Sākot ievadīt VIIS, izlec paziņojums par nepieciešamību veikt 
pārbaudi Sodu reģistrā;

 Izglītības iestādes vadītājam pēc Sodu reģistra izziņas saņemšanas 
jāveic ieraksts VIIS par saņemto izziņu ar pozitīvu rezultātu 
(datums);

 Ja  Sodu reģistra atbildē «ir ziņas», jāvēršas kvalitātes dienestā;

 Par tiem, kam VIIS parādās atzīme «ir ziņas» 1 x gadā pārbaudes 
veiks kvalitātes dienests.
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Atbalsts izglītojamajiem
Psihologi

 No 2020.gada skolā var strādāt psihologs, kas ir reģistrēts Izglītības un 
skolu psiholoģijas jomā (spec.izgl.programmās arī Klīniskās un veselības 
psiholoģijas jomā).

Šobrīd
 Psihologam ir jāveido sadarbības pārskati;
 Jāievēro konfidencialitāte – faktiski jānodala psihologa dokumenti no 

iestādes dokumentiem (psihologs pats kārto savu lietvedību);
 Psihologam jāsāk sadarbība ar psihologu-pārraugu;
 Darbs ar izglītojamo – vecāka atļauja, izņemot:
1) tiek sniegta pirmreizēja konsultācija gadījumā, kad šāds klients vērsies pie 

psihologa un pēc konsultācijas netiek sagatavots psihologa atzinums;
2) konsultācija tiek sniegta anonīmam klientam, izmantojot elektroniskos sakarus;
3) konsultāciju vai psihologa atzinumu, vai sadarbības pārskatu lūgusi sniegt 

bāriņtiesa, tiesībaizsardzības iestāde vai cita kompetentā iestāde, informējot par 
to likumisko pārstāvi;

4) nepilngadīgais klients sasniedzis 14 gadu vecumu un pats vēršas pie psihologa.

Līdz 2019. gada 31. decembrim psihologiem ir tiesības strādāt bez reģistrācijas un 
izsniegtiem sertifikātiem!

Plašāk sk. https://ikvd.gov.lv/psihologiem/
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Veiksmīgu mācību gadu!

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050

tālrunis: 67222504, fakss: 67228573, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv

Darot katrs savu ikdienas darbu, vienmēr turēsim prātā, ka 
strādājam bērniem, jauniešiem, viņu izglītībai un nākotnei! 
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