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Izglītības un zinātnes ministrijai 
 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, 
kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas 
centrus un citas Izglītības likumā noteiktas 
institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības 
programmas un novērtē valsts, pašvaldību un valsts 
augstskolu vidējās izglītības iestāžu vadītāju 
profesionālo darbību” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Ministru kabineta 
noteikumu projektu “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas 
centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un 
profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts, pašvaldību un valsts 
augstskolu vidējās izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” 
(turpmāk – MK noteikumi) un nesaskaņo to, jo ir šādi iebildumi: 

1. MK noteikumu 3. punkts ir neveiksmīgi noformulēts. Nav 
saprotams, pēc kādiem kritērijiem izglītības iestādes dibinātājs veiks 
novērtēšanu? Kādas kompetences vērtēs? Kas vērtēs? (Katrā 
pašvaldībā citi?) utt. 

Piedāvājam 3. punktu izteikt šādā redakcijā: “Izglītības iestādes dibinātājs 
izvērtē izglītības iestādes vadītāja darbību atbilstoši dibinātāja (pašvaldības) 
noteiktajai darbinieku darbības un tās rezultātu novērtējuma kārtībai un 
kritērijiem (kas pašvaldībās jau darbojas) ne agrāk kā gadu pēc dienesta 
veiktās izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas.” 

2. Lūdzam MK noteikumus papildināt ar punktu, kur būtu atrunāta 
pirmsskolas un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju novērtēšana.  

3. Iesakām MK noteikumos novērtēt terminu “direktors” un „izglītības 
iestādes vadītājs” lietojumu. Atsevišķos MK noteikumu punktos nav 
skaidrs, uz kuriem iestāžu vadītājiem MK noteikumu punkts 
attiecas. 
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4. Lūdzam precizēt terminoloģijas lietojumu MK noteikumu 7. punktā 
un atbilstoši koriģēt tekstu. 

5. MK noteikumu 15. punktā nav skaidrs, pēc kādiem kritērijiem tiek 
vērtēti šie “.. pašvaldības dibināto interešu izglītības iestāžu un 
pašvaldības dibināto iestāžu .., kas īsteno tikai pieaugušo neformālās 
izglītības programmas” vadītāji. 

Priekšlikums: MK noteikumos apvienot vienā noteikumu punktā ar 
apakšpunktiem (piem., 3. p.) visu, kas saistās ar dibinātāja kompetenci veikt 
izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu/novērtēšanu. 

6. MK noteikumu 18. punkts ir neskaidrs, un nav saprotams, uz ko tas 
attiecas. Vai tas nozīmē, ka pirmsskolas iestāžu vadītājus vērtēs bez 
metodikas? Šobrīd ir runa tikai par direktoriem. 

7. Lūdzam precizēt MK noteikumu punktus 33.7; 18. un 39. punktu. 
Nav skaidrs, ar ko atšķirsies akreditācijas komisijas vērtējums 
direktora darbībai 33.7. p. noteiktajā jomā un kritērijos no kritērijiem 
direktora novērtēšanas metodikā (18. p.) un 39. punktā noteiktajos 
kritērijos. Vai nenotiks dublēšanās? 

8. MK noteikumu 38. punkts nosaka, ka direktoru vērtē, ievērojot šos 
noteikumus un normatīvos aktus par valsts tiešās pārvaldes iestādēs 
nodarbināto darba izpildes novērtēšanu, nenorādot valsts tiešās 
pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanas 
normatīvos aktus un to pielietojumu. Nav skaidrs arī, vai šis punkts 
atkal attiecas tikai uz direktoriem vai arī pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājiem?  

9. Iesakām sasaukt darba grupas sēdi, kura izstrādājusi Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā akreditē izglītības 
iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas 
institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un 
novērtē valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vidējās izglītības 
iestāžu vadītāju profesionālo darbību”. 
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