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Kādas pārmaiņas un kādēļ tiek 
veiktas izglītības kvalitātes 

vērtēšanā?

Plānots, ka sākot ar 
2020.gada 1.septembri, 

sāk ieviest kvalitātes 
vadības sistēmu izglītībā. 

Tās pamatā ir trīs 
komponentes:  izglītības 

iestādes iekšējā vērtēšana, 
izglītības iestādes ārējā 
vērtēšana (akreditācija) 
un izglītības kvalitātes 

monitoringa sistēma, tai 
skaitā risku pārvaldības 

sistēma.

Lai varētu īstenot plānoto 
akreditācijas pieejas 

maiņu, IKVD šajā gadā 
nodrošina valsts 

finansētus kursus visiem 
vispārējo izglītības iestāžu 
vadītājiem un pašvaldību / 

novadu izglītības 
speciālistiem.

Atbilstoši Skola2030 jaunā 
satura ieviešanas 

principiem, izglītības 
iestāžu darbība ir   

decentralizēta, tiek 
palielināta dibinātāja 
atbildība par izglītības 
kvalitāti un palielinās 
skolas kā mācīšanās 

organizācijas atbildība par 
mērķu sasniegšanu, 
kvalitatīvu izglītību, 

iekļaujošu vidi un efektīvu 
pārvaldību.

Lai sekmētu jaunā satura 
ieviešanu un ņemot vērā 

jauno pieeju akreditācijai, 
Izglītības kvalitātes valsts 
dienestā tiek pilnveidota, 

pielāgota un dažādota 
izglītības iestāžu pārbaužu 

sistēma.

Ar jauno akreditācijas 
kārtību tiek mazināts 

birokrātiskais slogs un 
izmaksas izglītības 

iestādēm un to 
dibinātājiem.

Tiek pilnveidots un 
vienādots akreditācijas 
ekspertu darbs. (atlase, 

sagatavošana, 
akreditācijas komisijas 

ziņojums un 
rekomendācijas u.c.)
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ESOŠAIS 
AKREDITĀCIJAS 

PROCESS

Plānotās pārmaiņas 
akreditācijas procesā 
vispārējā izglītībā

Kvalitatīvo un 
kvantitatīvo datu 

uzkrāšana un analīze

Metodisks atbalsts 
izglītības iestādēm 

un dibinātājiem 
mācīšanās 

organizācijā

Ikgadējie pārskati 
par izglītības 

kvalitātes 
jautājumiem

Risku identificēšanas 
sistēma

Saikne ar augstskolām 
pedagogu un izglītības 

iestāžu vadītāju 
sagatavošanā

Iekšējā un ārējā vērtēšana tiek veikta pēc 
vienotiem kritērijiem. 

Ārējās vērtēšanas (akreditācijas) eksperti tiek 
sagatavoti pēc vienotas mācību programmas.

Pašvērtēšana ir regulārs process, kurā iesaistās visas 

izglītības iestādes darbībā ieinteresētās puses.

Izglītības iestāžu ārējā vērtēšana (akreditācija) ir balstīta 

uz pašvērtēšanas rezultātiem.



MK noteikumu projekts par 
akreditāciju
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OECD, EK UN IZM audita 
rekomendācijas
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OECD – apsvērt IKVD 
lomas palielināšanu, lai 
atbalstītu pašvaldības 

un izglītības iestādes ar 
mazu kapacitāti

EK – nepieciešams 
dažādot kvalitātes 

vērtēšanas un pārbaužu 
veidus

IZM iekšējais audits –
nepieciešams pilnveidot 

ekspertu atlasi un 
sniegumu

OECD, EK, IZM iekšējais 
audits – nepieciešams 

izveidot risku 
pārvaldības sistēmu 

izglītībā
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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

Twitter konts: @IKVD_gov_lv

Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais atbildētājs)
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http://www.ikvd.gov.lv/
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Pāreja uz jaunajām jomām un 
kritērijiem akreditācijā



Pāreja uz jaunajām jomām un 
kritērijiem akreditācijā


