ADMINISTRATĪVĀ SLOGA MAZINĀŠANA
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBĪBĀ
(2018./2019. mācību gads)
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja
Inita Juhņēviča

Gatavošanās jaunā izglītības
satura ieviešanai

Akreditācijas procesā tiks ņemta vērā skolu dalība jaunā
mācību satura aprobācijā;
Akreditācijas eksperti visvairāk uzmanības veltīs mācību
darba un atbalsta izglītojamajiem vērtēšanai;
No 2018./2019. mācību gada darbu izglītības kvalitātes
novērtēšanā sāks jauni eksperti, kuri apguvuši tieši jomu
“Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas”,
“Mācīšana un mācīšanās” un “Atbalsts izglītojamiem”
akreditācijai nepieciešamās zināšanas un prasmes.
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Administratīvā sloga mazināšana
izglītības iestādēm
Pēc Izglītības likuma grozījumu apstiprināšanas:
Jauna izglītības programmu licencēšanas kārtība:
izglītības iestādes tiesības, neiesniedzot licencēšanas
iesniegumu kvalitātes dienestā, patstāvīgi varēs
ievadīt informāciju VIIS par izglītības programmas
īstenošanu pēc Ministru kabineta noteiktā parauga
(pašdeklarēšana);
No šī gada 18.07. licencējot programmu, kas atbilst
MK noteiktajam programmas paraugam, netiek
sagatavota un izsniegta (nosūtīta) licence un
licencēšanas lēmums, licencēšanas fakts tiek fiksēts
ar ierakstu VIIS;
Atteikšanās no izglītības iestāžu reģistrācijas,
izglītības programmu licenču un akreditācijas lapām,
visu informāciju ievadot VIIS.
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Administratīvā sloga mazināšana
izglītības iestādēm
 Lai sāktu akreditācijas procesu, izglītības iestādei nav
jāiesniedz kvalitātes dienestā pašnovērtējuma ziņojums
papīra formā. Tā pieejamību izglītības iestāde nodrošina
savā vai dibinātāja tīmekļvietnē, un dibinātājs to saskaņo
pirms akreditācijas ekspertu komisijas darba sākuma
izglītības iestādē;
 Akreditācijā lēmums tiks izsniegts tikai par akreditāciju
uz diviem gadiem vai akreditācijas atteikumu, bet par
akreditāciju uz sešiem gadiem lēmums netiks izsniegts,
informāciju ievadīs VIIS;

 Ja akreditācijas termiņš beidzas izglītības iestādes
reorganizācijas, likvidācijas, izglītības iestādes
būvniecības vai telpu renovācijas laikā, tas tiek
pagarināts uz laiku ne ilgāk par diviem gadiem (iepriekš
seši mēneši).
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Sadarbība
 Akreditācijas procesā novērotāja statusā aicināsim
piedalīties LIZDA pilnvarotu pārstāvi, kurš būs tiesīgs
sniegt ekspertu komisijas vadītājam priekšlikumus par
akreditācijas procesā novēroto;
 Sadarbība ar skolu direktoriem kā akreditācijas
ekspertiem;
 Turpināsim jaunu akreditācijas ekspertu piesaisti un
izglītošanu;
 Sadarbība ar pašvaldībām un izglītības iestāžu dibinātājiem
izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanā:
1) Turpmāk novērtēs visu izglītības iestāžu vadītāju (t.sk.
privātpersonu dibināto) profesionālo darbību;
2) Izglītības iestādes vadītāju nevērtēs, ja pirms novērtēšanas
sākuma dibinātājs rakstveidā informēs Izglītības kvalitātes
valsts dienestu, ka ar izglītības iestādes vadītāju tiks
izbeigtas darba tiesiskās attiecības.
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Atbalsts bērniem

Izglītības psihologu reģistrācija un sertifikācija
1.Psihologu, t.sk. izglītības iestāžu psihologu reģistrācija un
sertifikācija ar mērķi veidot vienādi augstu psihologu darba
kvalitāti un darbības profesionalitāti:
 Izglītības psihologiem jāiesniedz dokumenti, lai reģistrētos
un sertificētos attiecīgajā darbības jomā – izglītības psiholoģija;
 Lai strādātu profesijā visiem psihologiem jābūt reģistrētiem
un jāsaņem sertifikāts līdz 2019.gada 31.decembrim.
 Līdz 2018.gada 31.decembrim, iesniedzot dokumentus
kvalitātes dienestā, var reģistrēties un saņemt sertifikātu bez
pārbaudījuma kārtošanas (ja ir Psihologu likumā noteiktā
izglītība un darba pieredze);
 Plašāka informācija: www.ikvd.gov.lv/psihologiem.
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Atbalsts bērniem. Projekts
«PuMPuRS»
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”

Noslēgti sadarbības līgumi līdz 20.07.2018. –
80
Ar pašvaldībām – 48;
Ar valsts profesionālās izglītības iestādēm – 32;
Sagatavošanā – 12 līgumi.
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Atbalsts bērniem. Projekts
«PuMPuRS»
2018.gadā
1) Projektā iesaistīti:
 Vispārējās izglītības iestādes – 243;
 Profesionālās izglītības iestādes – 31;
2) Sniegts atbalsts - 6836 bērniem. Līdz gada beigām sniegsim
atbalstu 12 000 bērniem;
3) Semināri skolās – 250. Līdz gada beigām – vēl 170 semināri;
4) Supervīzijas pedagogiem – 87. Līdz gada beigām vēl 119
supervīzijas;

5) Izstrādātas programmas sadarbības partneru un pedagogu
tālākizglītībai par atbalstošu mācību vidi, individuālu un grupu
konsultēšanu;
6) Izstrādāti metodiskā atbalsta materiāli: rekomendācijas
sadarbībai klasē, rekomendācijas sadarbībai ar vecākiem,
konsultēšanas vadlīnijas pedagogiem.
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Atbalsts bērniem. Projekts
«PuMPuRS»
Nākamajā mācību gadā plānotais:
Metodiskā atbalsta materiālu izstrāde:
 Rekomendācijas konfliktu un problēmsituāciju risināšanai;
 Rekomendācijas komunikācijai un sadarbības stiprināšanai ar
iestādēm un organizācijām.

Jauniešu iniciatīvu projekti
 Ar mērķi palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību;
 Konkursus augusta beigās, septembrī sludinās pašvaldības –
PuMPuRS sadarbības partneri
 Finansējums 1 projektam – 4600 EUR.
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Paldies par uzmanību!

