Informācija par iespējām pagarināt
akreditāciju līdz 2022.gada 31.maijam
Rolands Ozols
Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes
novērtēšanas departamenta direktors

Normatīvais regulējums:
COVID-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likums
44.pants
“(11) Vispārējās izglītības iestādēm, profesionālās izglītības
iestādēm un eksaminācijas centriem (izņemot koledžas), kā arī
vispārējās izglītības programmām un profesionālās izglītības
programmām (izņemot profesionālās augstākās izglītības
programmas), kurām akreditācijas termiņš beidzas līdz
2021. gada 31. augustam, pamatojoties uz izglītības iestādes
Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegtu pamatotu
iesniegumu, akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz 2022. gada
31. maijam.”
“(31) Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
novērtēšana, kas veicama līdz 2021. gada 31. augustam,
pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja Izglītības kvalitātes
valsts dienestā iesniegtu pamatotu iesniegumu, tiek pagarināta
līdz 2022. gada 31. maijam.”
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Iesniegums par izglītības iestādes
akreditācijas pagarinājumu
-

-

Rakstīts brīvā formā
Adresēts Izglītības kvalitātes valsts dienestam
Ir argumentēts pamatojums:
- izglītojamo un/vai personāla saslimšana, karantīna izglītības
iestādē;
- nepietiekams tehniskais nodrošinājums un ierobežots
interneta ātrums pilnībā attālinātas akreditācijas veikšanai;
- dibinātāja un izglītības iestādes ienākumu kritums un
problēmas segt akreditācijas izmaksas;
- izglītības iestādes vadības pārslodze un pedagogu izdegšana
attālināto mācību laikā;
Parakstīts elektroniski
Ir saskaņots ar dibinātāju
Tiek saņemts pēc iespējas ātri Izglītības kvalitātes valsts dienestā,
vēlams līdz 4.-6.janvārim, sūtot uz e-pastu ikvd@ikvd.gov.lv
Informācija pieejama arī kvalitātes dienesta interneta vietnē
www.ikvd.gov.lv sadaļā Aktualitātes.
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Akreditācija un
izglītības iestāžu
vadītāju vērtēšana
pēc spēkā esošās
metodikas – 7
jomas un 19
kritēriji

Akreditācija un
izglītības iestāžu
vadītāju vērtēšana
pēc jaunas
metodikas – 4
jomas un 12
kritēriji

Sākot ar 01.01.2021.

Līdz 30.12.2020.

Pagarinot akreditācijas termiņu,
nepieciešams ņemt vērā, ka
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Informācija par pilnībā attālinātu
akreditāciju darbu
Rolands Ozols
Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes
novērtēšanas departamenta direktors

Pilnībā attālinātas
akreditācijas norise

1.Pilnībā attālinātās akreditācijas norises laiks ir 1-2 nedēļas.
2.Notiek 2 – 3 dienas pēc komisijas kopīga lēmuma.
3.Pilnībā attālinātajās akreditācijās obligāti tiek izmantotas
šādas metodes:

•
•
•
•
•
•

Intervijas;
Situāciju analīzes (var tikt integrētas intervijās vai
arī nodalītas atsevišķi);
Dokumentu analīze (pašnovērtējuma ziņojums);
Izglītības iestādes apskate (virtuāli);
EDURIO aptaujas;
Tiešsaistes nodarbību vērošana un/vai fokusgrupas
diskusija par attālinātajām mācībām.

4.Intervijas notiek 1-2 dienu laikā pēc komisijas ieskatiem,
sākot ar interviju ar izglītības iestādes vadītāju.
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Iespējamā pilnībā attālinātas
akreditācijas norise, bet par to
vienojas komisijas locekļi
Pirmā attālinātā diena:
Intervijas (izglītības iestādes vadītājs,
vietnieki, dibinātājs)
Individuālās sarunas par aktuālajiem
jautājumiem ar iestādes vadības
pārstāvjiem (e-klases izpēte tiešsaistē
u.c.).
Tiešsaistes nodarbību vērošana (pēc
iespējas).
Komisijas vadītāja dienas noslēguma
saruna ar vadību.

Trešā attālinātā diena:

Otrā attālinātā diena:
Intervijas (pedagogi, izglītojamie,
atbalsta personāls, vecāki)
Tiešsaistes nodarbību vērošana (pēc
iespējas).
Virtuāla izglītības iestādes apskate (ja
iespējams).
Komisijas vadītāja dienas noslēguma
saruna ar vadību.

Akreditācijas noslēguma saruna ar
vadību.

Tiešsaistes nodarbību vērošana (pēc
iespējas).
Situāciju analīzes.
Fokusgrupas diskusija vai saruna ar
izglītības iestādes vadību par
EDURIO aptaujas rezultātiem vai
attālināto mācību nodrošināšanu
izglītības iestādē.

Citas attālinātās dienas rīkojumā
par akreditāciju noteiktajā termiņā:
Tiešsaistes nodarbību vērošana (pēc
iespējas).
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Pēc COVID 19 infekcijas risku
mazināšanās
dienesta veikta izpēte par
kritērijiem:
- 2.1. (mācību stundu
vērošana)
- 6.1. (izglītības iestādes
apskate)
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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
Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais
atbildētājs)
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