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IKVD aktualitātes 2021.gadā:
nolikumi un licencēšana
1. Ir izstrādāti Izglītības iestāžu Paraugnolikumi, kuri
iesniegti IZM apstiprināšanai. Līdz ar to uz administratīvi
teritoriālās
reformas
brīdi
būs
iespēja
veidot
mūsdienīgākus nolikumus. Šobrīd lūgums grozīt, ja ir
aktuāla nepieciešamība / nozīmīgas nepilnības.
2. Jāpārbauda, vai pamatizglītības vai vidējās izglītības
programma aktualizēta, ieviešot jaunos standartus.
Lūgums ievadīt aktualizētos plānus VIIS sistēmā un
informēt uz e-pastu licencesana@ikvd.gov.lv.
3. Mācību plānu ievadīšana VIIS sadaļā Licencēšana un
akreditācija.
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IKVD aktualitātes 2021.gadā:
akreditācija
1. 2020./2021.māc.g. visas plānotās izglītības iestāžu
un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības vērtēšana notiks tikai
pilnībā attālināti.
2. Situācijā, kurā izglītības iestādē darbinieki un/vai tās
vadītājs ir saslimis ar COVID 19, ir iespējams lūgt pārcelt
akreditācijas datumu vēl šajā mācību gadā vai arī
iesniegt
iesniegumu
par
esošas
akreditācijas
pagarinājumu,
izmantojot
COVID-19
infekcijas
izplatības pārvaldības likumā noteikto. Sīkāka
informācija
par
šo
pieejama:
https://ikvd.gov.lv/izglitibas-iestades-var-lugtakreditacijas-termina-pagarinajumu/
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IKVD aktualitātes 2021.gadā:
plānotās analītiskās izpētes
1. Metodiskā darba īstenošanas pieejas un kvalitāte valsts
ģimnāzijās – 2021.gada aprīlis - jūlijs
2. Neklātienes un tālmācības izglītības programmu
īstenošanas kvalitāte vidējā izglītībā – 2021.gada aprīlis jūlijs
3. Priekšizpēte par matemātikas un dabaszinību mācību
priekšmetu mācīšanas organizatoriskajiem, didaktiskajiem
un metodiskajiem aspektiem – 2021.gada septembris –
decembris
4. Par mobinga un cita veida vardarbības mazināšanas
pasākumiem izglītības iestādēs – 2021.gada septembris –
2022.gada augusts, izmantojot izglītības iestāžu
pašnovērtējuma ziņojumos iegūto informāciju, akreditāciju
ziņojumus u.c.
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IKVD aktualitātes 2021.gadā:
pašvērtēšana
Izglītības iestāžu pašvērtēšana:

Uz šo brīdi ir svarīgi, ka vispārējās izglītības iestādēm (izņemot pirmsskolas) un
to vadītājiem ir definēti mērķi vai prioritātes 2020./2021.māc.g. atbilstoši
2020.gada IKVD tiešsaistes kursos sniegtajam skaidrojumam (1-2 prioritātes,
kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji)

Informācija par pašvērtēšanas procesu un mērķiem, kuri definējami
2020./2021.māc.g. ir pieejama IKVD mājas lapā:
 par pašvērtēšanu izglītības iestādē, sākot ar 2020./2021.māc.g.:
• 11.09.2020. kursu dienas prezentācija: https://ikvd.gov.lv/wpcontent/uploads/2020/09/Pasvertesanas-process-izglitibasiestade_11_09_2020.pdf
• 11.09.2020. kursu dienas video ieraksts:
https://www.youtube.com/watch?v=Hv7PEmjdTog&feature=youtu.be
• 06.11.2020 kursu dienas prezentācija ar atkārtotu informāciju https://ikvd.gov.lv/wpcontent/uploads/2020/11/Pasnovertejuma_zinojums_06.11.2020.pdf
 Par izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu:
• 11.12.2020. kursu dienas prezentācija: https://ikvd.gov.lv/wpcontent/uploads/2020/12/Vaditaju_vertesana_un_akreditacija_R_Ozols.pdf
• 11.12.2020. kursu dienas video ieraksts:
https://www.youtube.com/watch?v=CyqXpmwzjoA&feature=youtu.be


Šobrīd NAV nepieciešams / ieteicams sākt 4 jauno kritēriju pašvērtēšanu, jo
detalizēta informācija un metodika būs pieejama kursos izglītības iestāžu
vadītājiem, kuri sāksies 2021.gada aprīlī.
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IKVD aktualitātes 2021.gadā:
informācija un pieteikšanās kursiem
•
•
•
•
•

•

Informācija un pieteikšanās kursiem notiks Izglītības
kvalitātes valsts dienesta mājas lapā www.ikvd.gov.lv vai arī
kvalitātes dienesta facebook lapā, sekojot aktualitātēm.
Informācija par kursiem tiks izsūtīta arī uz izglītības pārvalžu
e-pasta adresēm.
Kursi ir paredzēti valsts, pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm, tos finansē Izglītības un zinātnes ministrija.
Šobrīd gandrīz visi kursi ir plānoti tiešsaistē.
Visi kursu materiāli arī pēc kursu noslēguma būs pieejami
kvalitātes dienesta mājas lapā, pašreizējā sadaļā
Aktualitātes un pēc atjaunošanas jaunajā sadaļā Metodiskie
materiāli.
Visos kursos (izņemot kursos vecākiem), kursu dalībniekiem
ir jārēķinās, ka būs jāveic individuālie uzdevumi, kursos
izglītības iestāžu vadītājiem būs arī darbs mazajās grupās,
kas prasīs veikt refleksiju par savu profesionālo vadītāja
darbību.
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IKVD aktualitātes 2021.gadā:
kursu piedāvājums (I)
1. 16h kursi pirmsskolu izglītības iestāžu vadības komandām
«Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība
pirmsskolā» - pieteikšanās kursiem no 1.marta, norise:
2021.gada 22.marts, 29.marts.
2. 16h kursi profesionālo izglītības iestāžu vadības
komandām «Izglītības iestādes pašvērtēšanas
kārtība» pieteikšanās kursiem no 15.marta, norise:
2021.gada 6.aprīlis un 13.aprīlis.
3. 72h kursi visu veidu izglītības iestāžu vadītājiem
«Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē».
Pieteikšanās kursiem no 22.marta līdz 29.martam, kursu
pirmā diena – darbs mazajās grupās, sākot ar 7.aprīli,
kopīgā pirmā kursu diena plānota 2021.gada 23.aprīlī,
kursi turpināsies līdz 2021.gada oktobrim, kad noslēgsies
ar tiešsaistes konferenci. Kursu saturā plānots iekļaut
visu nepieciešamo informāciju, lai ikviens izglītības
iestādes vadītājs var veikt atbilstošu sava darba
pašvērtējumu, ņemot vērā jauno metodiku.
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IKVD aktualitātes 2021.gadā:
kursu piedāvājums (II)
4. 36h kursi valsts ģimnāziju vadības komandām
«Izglītības iestādes vadības profesionālā darbība,
īstenojot metodiskā darba plānošanu, īstenošanu
un izvērtēšanu» - pieteikšanās kursiem no
15.septembra, norise: 2021.gada oktobris – novembris.
5. 16h kursi izglītības iestāžu dibinātājiem «Izglītības
iestādes dibinātāja darbība, īstenojot izglītības
kvalitātes monitoringu» – pieteikšanās kursiem no
15.jūnija, norise: 2021.gada 23.jūlijs un 30.jūlijs.
6. 54h kursi izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem,
izglītības metodiķiem, mācību jomu koordinatoriem,
mācīšanās ekspertiem, izglītības pārvalžu vadītājiem un
darbiniekiem «Akreditācijas komisiju
ekspertu/vadītāju sagatavošana» (24 eksperti – 12
vispārējā izglītībā un 12 profesionālajā izglītībā) –
pieteikšanās kursiem no 1.jūnija, norise – 2021.gada
jūnijs – pirmā nodarbība, jūlijs – augusts – individuālās
mācības, izmantojot pašmācības materiālus, septembris,
oktobris, novembris – tiešsaistes / klātienes mācības.
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IKVD aktualitātes 2021.gadā:
kursu piedāvājums (III)
7. 36h kursi pirmsskolu izglītības iestāžu vadītājiem,
vietniekiem, metodiķiem, izglītības pārvalžu
speciālistiem pirmsskolu darbā «Akreditācijas
eksperts pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības vērtēšanā» - pieteikšanās
kursiem no 15.jūnija, norise: 2021.gada jūlijs, augusts
– mācības un eksāmens.
8. 24h kursi nozaru ekspertiem profesionālajā izglītībā
(nozaru ekspertu padomju deleģētie pārstāvji)
«Akreditācijas ekspertu profesionālā pilnveide»
- 2021.gada 26.marts, jūnijs.
9. 16h kursi vecākiem «Aktualitātes izglītības
kvalitātes un monitoringa jautājumos» – kursi
notiek bez pieteikšanās tiešsaistē IKVD facebook lapā
2021.gada novembrī.
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PuMPuRS darbība ārkārtējās situācijas laikā
http://www.pumpurs.lv/lv/bernus-nedrikst-pazaudet-ir-jaturpina-sniegt-atbalsts

 VPII audzēkņiem – naktsmītnēm, transportam
Ekonomiskais  Ēdināšana gan pašvaldību, gan VPII audzēkņiem
atbalsts

Ierobežoti – attālinātā veidā 

 Pielāgojoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem
Konsultācijas  Jaunums - attālinātu konsultāciju iespējas
 Konsultatīvā atbalsta (mentora sarunas) iespējas

Jaunatnes
iniciatīvu
projekti

arī attālināto mācību laikā

Atbalsts
turpinās
arī ārkārtējās
situācijas
laikā

Profesionālās
Tiek īstenotas - attālināti  pilnveides
programmas

Ar papildu vienošanos – īsteno attālināti

 Supervīzijas

Izglītības
iestāžu
darbnīcas

Pašvaldību
darbnīcas

 Turpinās – platformā Zoom

 Ja iespējams – tiek īstenots attālināti

1
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Projekta aktivitātes

Izglītojamais

Profesionālās kompetences
pilnveides programmas 
Darbnīcas izglītības iestādēs 
Darbnīcas pašvaldībās 
Konferences 

PMP sistēmas
izveide

 Individuāls konsultāciju atbalsts
 Ekonomiskais atbalsts

Sabiedrība

Pedagogs

 Video sižeti
 Jaunatnes iniciatīvu projekti
PMP riska mazināšanai

 Supervīzijas
 Metodiskā atbalsta līdzekļi
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Jautājumi?
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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