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Augsti kvalificētu prasmju nepieciešamība

Resurss: Cedefop (2010.), Dati par ES dalībvalstīm + Šveice un Norvēģija
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Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļa. Cilvēka 
pamattiesības. 

(Nodaļa pievienota Satversmei 1998.gada 15.oktobrī un 
stājās spēkā no 1998.gada 6.novembra) 

112.pants.

Ikvienam ir tiesības uz izglītību. 

Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt 
pamatizglītību un vidējo izglītību. Pamatizglītība ir 

obligāta.

Jautājums – Kādu izglītību?
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 Izglītības likuma 46.panta pirmā daļa 

 pieaugušo izglītībā var piedāvāt formālās un 

neformālās izglītības programmas
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 - reģistrēt izglītības iestādes; 

 - licencēt izglītības programmas (izņemot interešu izglītības, 

pieaugušo neformālās izglītības un augstākās izglītības studiju 

programmas);

 - nodrošināt vispārējās un profesionālās izglītības (izņemot 

augstāko profesionālo izglītību) kvalitātes novērtēšanu;

 - organizēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanu;

 - kontrolēt izglītības procesu un sniegt ieteikumus konstatēto trūkumu 

novēršanai.
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IL 24.pants, MK 2004.gada 23.novembra noteikumi Nr.965 "Izglītības

iestāžu reģistrācijas kārtība"

Ikviena izglītības iestāde mēneša laikā no tās dibināšanas dienas

iesniedz iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības

iestāžu reģistrā. Izglītības iestādes reģistrāciju nodrošina iestādes

dibinātājs.

Iesniegumu par izglītības iestādes reģistrāciju iesniedz dibinātāja

pilnvarota persona, un tajā iekļaujamas šādas ziņas:

izglītības iestādes nosaukums, tās juridiskā adrese; izglītības iestādes

dibinātājs, iestādes juridiskais statuss; lēmums par izglītības iestādes

dibināšanu; izglītības iestādes telpu platība, tehniskais aprīkojums;

finansējuma avoti un kārtība; pilnvarotās personas dati.

Iesniegumam pievienojams izglītības iestādes dibinātāja apstiprināts

izglītības iestādes darbības nolikums un dokumenti, kas

apliecina iesniegumā minētās ziņas.
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Dati

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas 2242 izglītības 

iestādes (izņemot pirmsskolas) no tām:

742 (33%)  profesionālās tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides izglītības 

iestādes

101 (4,5%) pieaugušo neformālās izglītības 

iestādes
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IL 25.panta otrā daļa, 46.panta piektā daļa, MK 2009.gada 14.jūlija 

noteikumi Nr.775 «Vispārējās un profesionālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība».

Profesionālās izglītības programmas pieaugušajiem, kas 

licencējamas Kvalitātes dienestā:

 profesionālās tālākizglītības programmas;

 profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Profesionālā tālākizglītība — profesionālās izglītības īpašs veids, kas

pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod

iespēju iegūt noteikta līmeņa profesionālo kvalifikāciju;

Profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas

personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai

profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus

prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās

zināšanas un prasmes
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Licencēšana - tiesību piešķiršana izglītības iestādei uzsākt īstenot

noteiktu izglītības programmu. Izglītības iestāde ir tiesīga uzņemt

izglītojamos tikai pēc attiecīgas licences saņemšanas izglītības

programmas īstenošanai.

Izglītības programmas īstenošana uzsākama viena gada laikā no

licences saņemšanas dienas.

Licencēšanas iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1. izglītības programmu, kas izstrādāta atbilstoši Izglītības likumā

noteiktajām prasībām;

2. izglītības iestādes izziņu par attiecīgās izglītības programmas

īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu;

3. profesionālās apvienības atzinumu par izglītības programmas

atbilstību darba tirgus prasībām – profesionālās pamatizglītības,

arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās

tālākizglītības programmām, ja attiecīgā profesija nav iekļauta

Profesiju klasifikatorā;

4. izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu izglītības 

programmas īstenošanai.

10



Papildu saskaņojums nepieciešams šādām profesionālās izglītības 

programmām:

1. izglītības programmām, pēc kuru apguves un kvalifikācijas 

pārbaudījuma nokārtošanas tiek izsniegts Apsardzes darbības likumā 

noteiktais apsardzes sertifikāts, – ar Valsts policiju;

2. izglītības programmām ugunsdrošībā, ugunsdzēsībā un civilajā 

aizsardzībā – ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

3. izglītības programmām valsts robežas drošības jomā – ar Valsts 

robežsardzi;

4. izglītības programmām jūrniecībā – ar valsts akciju sabiedrības 

“Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistru;

5. izglītības programmām veselības aprūpes jomā un medicīnā – ar 

Veselības ministriju;

6. izglītības programmām mūzikas, mākslas un dejas jomā – ar Latvijas 

Nacionālās kultūras centru.
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Dati

Šobrīd spēkā ir 3822 profesionālās izglītības 

programmu īstenošanas licences (izņemot 

profesionālo ievirzi), no tām:

944  (25%) 

profesionālās tālākizglītības programmām

1452(38%) 

profesionālās pilnveides izglītības programmām

Pieaugušo profesionālajai izglītībai 

63% 
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1.Pavārs 37      1. Metinātāji (dažādi) 19

2.Pavāra palīgs 23 2./3. Konditors 10

3./4./5. Automehāniķis 17 2./3. Pavārs 10

3./4./5.Grāmatvedis 17 4./5. Datorsistēmu tehniķis 7

3./4./5.Viesmīlis 17 4./5. Elektromontieris 5

6. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 16 6./7. Lietvedis 6

7. Konditors 15 6./7. Frizieris 6

8. Galdnieks 14 8./9./10. Aprūpētājs 5

9./10.Sekretārs 13 8./9./10. Sekretārs 5

9./10.Viesmīlības pakalpojumu spec. 13 8./9./10. Šuvējs 5

11./12./13.Apdares darbu strādnieks 10 8./9./10. Vizāžists 5

11./12./13.Galdnieka palīgs 10 8./9./10. Viesmīlis 5

11./12./13.Mazumtirdzniec.v. pārdevējs10 8./9./10. Pavāra palīgs 5

14./15. Autoatslēdznieks 9 11./12.Viesnīcu/viesmīlības 

14./15. Šuvējs 9 pakalpojumu speciālists 4

11./12.Klientu apkalp. operators 4

*Izņemot, mūziku, mākslu



Izglītības programmas akreditācija — tiesību iegūšana izglītības

iestādei vai citai šajā likumā noteiktai institūcijai izsniegt valsts atzītu

izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas

izglītības ieguvi. Akreditācijas gaitā vērtē attiecīgās izglītības

programmas īstenošanas kvalitāti.

Izglītības likuma 33.pantā noteikts, ka izglītības programma

akreditējama MK noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no tās īstenošanas

uzsākšanas dienas un ne retāk kā reizi sešos gados.

Izglītības iestādes akreditācija veicama MK noteiktā kārtībā piecu gadu 

laikā no izglītības iestādes darbības uzsākšanas dienas.

Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni tiek kārtoti

akreditētās profesionālās izglītības iestādēs vai akreditētos

eksaminācijas centros.

Akreditācija nav paredzēta izglītības iestādēm, kas īsteno tikai interešu 

izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības iestādēm un 

attiecīgajām programmām.
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15

Profesionālās izglītības likuma 30.pantā noteikts, ka profesionālās izglītības
programmas akreditācijā vērtē profesionālās izglītības programmas
īstenošanas kvalitāti.

Profesionālās izglītības programmas, izņemot profesionālās pilnveides,
profesionālās ievirzes un neformālās izglītības programmas, akreditējamas
Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanai tiek akreditēta
izglītības iestāde.

MK 2005.gada 29.novembra noteikumu Nr.902 “Kārtība, kādā izsniedzami
profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši
dokumenti” 4.punkts: Profesionālās pilnveides izglītības apliecību (...)
izsniedz personai, kura akreditētā izglītības iestādē apguvusi licencētu
attiecīgo izglītības programmu (kuras apjoms ir vismaz 160 stundas, ja citi
apmācību reglamentējošie ārējie normatīvie akti nenosaka mazāku apjomu) un
saņēmusi vērtējumu — atzīmi (ne mazāku par 4 — “gandrīz viduvēji” 10 ballu
vērtējuma skalā) vai “ieskaitīts” visos izglītības programmas mācību
priekšmetos vai sporta veidā un pārbaudījumos.



Profesionālās izglītības programmas un izglītības iestādes kvalitāti 

vērtē atbilstoši:

MK 14.09.2010. noteikumiem Nr.852 “Kārtība, kādā akreditē 

vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības 

iestādes un eksaminācijas centrus”

IKVD 15.04.2011. nolikumam Nr.2 „Akreditācijas ekspertu komisijas 

nolikums”

IKVD 24.05.2011. iekšējiem noteikumiem Nr.5 „Izglītības iestāžu, 

eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu 

īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika”
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MK noteikumu 12.punkts – Lai novērtētu iestādes darbības vai 

izglītības programmas īstenošanas kvalitāti un Dienests izveido 

ekspertu komisiju, uzdodot vienam no ekspertiem veikt ekspertu 

komisijas vadītāja pienākumus.

Ekspertu skaits komisijā ir ne mazāks kā trīs.

Ekspertu komisijā var iekļaut: Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts 

izglītības satura centra vai Dienesta pārstāvi; izglītības iestāžu pārstāvjus 

(izņemot no akreditējamās iestādes); pašvaldību izglītības speciālistus; 

citu institūciju pārstāvjus, tai skaitā citu ministriju, nevalstisko 

organizāciju, darba devēju, amata meistaru un arodbiedrību pārstāvjus.

Ekspertu komisijā iekļauj ekspertus, kuri apguvuši iestāžu darbības un 

izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas kursus (šobrīd 

kursus apguvuši 170 eksperti, kas pārstāv nozares).

17



Profesionālās izglītības satura pārstrukturizācijā, kvalitātes

nodrošināšanā tiek iesaistītas nozaru organizācijas, ir izveidotas 12

Nozaru ekspertu padomes, kurās tiek nodrošināta trīspusēja

pārstāvniecība

NOZARES EKSPERTU PADOME
(darbu koordinē sekretariāts-

LDDK, LBAS, VISC)

Nozares ministrija un 

IZM

Nozares 

arodbiedrības puse 

Nozares darba 

devēju puse



 NEP saskaņoti atlases kritēriji; ekspertu deleģējums 

kvalitātes vērtēšanai;

 NEP deleģēto ekspertu saraksts saskaņots ar 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadomi (PINTSA);

 No 2012.gada 19.septembra kvalitātes novērtēšanas un 

akreditācijas procesā tiek iesaistīti NEP deleģētie 

akreditācijas eksperti.



1. Ekspertu komisija sagatavo ziņojumu un priekšlikumu

un iesniedz to Akreditācijas komisijai.

2. Akreditācijas komisija izvērtē ekspertu komisijas iesniegto 

ziņojumu un izsaka priekšlikumu Dienestam par akreditāciju 

vai tās atteikumu.

3. Kvalitātes dienests, pamatojoties uz akreditācijas 

komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par akreditāciju vai 

tās atteikumu.



Akreditācijas komisijas sastāvs:

1. Divi Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji.

2. Viens Kultūras ministrijas pārstāvis.

3. Viens Valsts izglītības satura centra pārstāvis.

4. Viens Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis.

5. Viens Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrības pārstāvis.

6. Viens Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas pārstāvis.

7. Viens Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis.

8. Viens Profesionālās izglītības biedrības pārstāvis.

9. Viens Pieaugušo un profesionālās izglītības asociācijas 

pārstāvis.

10. Trīs Kvalitātes dienesta pārstāvji.



Akreditācijas komisija izvērtē ekspertu komisijas iesniegtos dokumentus
un izsaka priekšlikumu par akreditāciju vai tās atteikumu un sniedz
Kvalitātes dienestam priekšlikumu lēmumam par:

 Iestādes akreditāciju uz 6 gadiem vai Iestādes akreditāciju uz 2
gadiem (attiecināms uz iestādēm, kas īsteno tikai profesionālās
pilnveides izglītības programmas vai profesionālās ievirzes izglītības
programmas, vai profesionālās tālākizglītības programmas) vai
iestādes akreditācijas atteikumu.

 Izglītības programmas akreditāciju uz 6 gadiem vai Izglītības
programmas akreditāciju uz 2 gadiem vai Izglītības programmas
akreditācijas atteikumu.

Lēmumu par akreditācijas atteikumu pieņem, ja kaut viens no kritērijiem:

mācību saturs (iestādes īstenotās izglītības programmas), 

mācīšanas kvalitāte, 

iekārtas un materiāltehniskie resursi, 

personālresursi,

novērtēts ar “nepietiekami” vai 

vairāk kā viena trešdaļa kritēriju ir novērtēti ar  “nepietiekami”.



Ja iestāde, izglītības programma iepriekš bija akreditēta uz sešiem 

gadiem, tad, pamatojoties uz akreditācijas komisijas priekšlikumu, bez 

ekspertu komisijas ziņojuma un priekšlikuma, ir tiesības pieņemt lēmumu 

par kārtējo akreditāciju uz sešiem gadiem vai lēmumu par akreditācijas 

procesa uzsākšanu (MK noteikumu 53.punkts), izvērtējot:

1. Iepriekšējās akreditācijas rezultātus un iepriekšējās akreditācijas 

ekspertu komisijas ziņojumā norādīto rekomendāciju izpildi;

2. Iesniegumā par akreditāciju un pašnovērtējuma ziņojumā norādīto 

informāciju;

3. Valsts izglītības satura centra sniegto informāciju par valsts pārbaudes 

darbu rezultātiem;

4. Dienesta rīcībā esošo informāciju par iestādes darbības atbilstību 

normatīvo aktu prasībām.

Šo lēmumu var pieņemt tikai vienu reizi.



Profesionālās izglītības programmu veidi skaits %

Arodizglītības programmas 6 2

Profesionālās ievirzes izglītības programmas 
(māksla)

59 22

Profesionālās ievirzes izglītības programmas 
(sports)

35 13

Profesionālās pilnveides izglītības 

programmas
39 15

Profesionālās tālākizglītības programmas 70 26

Profesionālās vidējās izglītības programmas 45 17

Profesionālās pamatizglītības programmas 13 5

Vidējās izglītības programmas 1 0

Kopā: 268

Akreditācijai pieteiktās izglītības programmas 

2013.gads
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Visvairāk pilnveidojamās jomas

izglītības programmu satura atbilstība darba tirgus, 

profesijas standarta prasībām

mācīšanas kvalitāte (gan izmantojamās metodes, gan 

materiāli)

iekārtas un materiāltehniskie resursi (nav atbilstoši nozares 

prasībām)

vadības darbs (pilnveidot pašvērtēšanas sistēmu un sakārtot 

dokumentus)

sadarbība ar nozari un citiem sociālajiem partneriem

vidēji 30% akreditāciju –

termiņš nav maksimālais, bet ir 2 gadi 



2013.gadā 49 profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides

izglītības iestādēs tika veikta akreditācija ar ekspertu komisiju, kurās

Ekspertu komisija izteica ieteikumus iestādes darbības/izglītības

programmas(-u) īstenošanas uzlabošanai.

Līdz 2014.gada 31.janvārim 21 iestāde laicīgi iesūtīja informāciju par

akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešanas

izpildi.

Uz 2014.gada 7.martu ir saņemta informācija par iepriekšējo periodu no

101 profesionālās izglītības iestādēm (t.sk. profes. tālākizgl. un profes.

pilnveides) par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā norādīto

ieteikumu izpildi (t.sk., par 2011. un 2012.gadu).

Par atskaites periodu 2013.gads no profesionālajām izglītības iestādēm

(t.sk. profes. tālākizgl. un profes. pilnveides) apkopoti 442 ieteikumi no

kuriem:

daļēji izpildīti ir 116;

izpildīti ir 293;

neizpildīti 21;

nav informācija 10.

Akreditācijas ieteikumu monitorings, 2013.



Finansējuma trūkums, vienlaicīgi kā risinājumu norādot jauno ESF periodu 

ar iespējamo finansu piesaisti, cita finansējuma piesaistes iespējas

Nepieciešams ilgāks periods dokumentācijas noformēšanai 

Nav veikta personāla profesionālo zināšanu pilnveidošana, kā risinājums 

tiek norādīts dažāda veida semināru un kursu apmeklējums nākotnē

Nav aktualizētas izglītības programmas, jo procesā ir sadarbība ar nozaru 

padomēm, asociācijām un Kvalitātes dienestu

Materiāltehniskais nodrošinājuma, t.sk. instrumentu iegāde, tiek veikta tikai 

atbilstoši finanšu plānam, atjaunota,  nomāta vai veicinātas sarunas ar 

sponsoriem, labdarības organizācijā, lai saņemtu instrumentus

Iestādes telpu labiekārtošana netiek veikta nepieciešamā apjomā, jo 

iestādēm nav finansiālā nodrošinājuma, ēkas īpašnieks neļauj 

rekonstrukcijas un citus remontdarbus, no pašvaldības nav saņemts 

atbalsts par ēkas renovācijai.



 Sagatavot priekšlikumus EQAVET vienoto kvalitātes rādītāju integrēšanai 

nacionālajā kvalitātes novērtēšanas sistēmā.

 Pilnveidot iekšējos noteikumus „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru 

darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika” 

(saistībā ar jaunajiem MK noteikumiem, ietverot izglītības iestāžu vadītāju 

novērtēšanu).

 Izstrādāt vienotu metodiku akreditācijai uz sešiem gadiem bez ekspertu 

komisijas ziņojuma un priekšlikuma 

 Pašnovērtēšanas sistēmas pilnveide, izstrādājot metodiskos ieteikumus 

izglītības iestādēm (t.sk., pirmsskolas izglītības iestādēm).

 Akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumu ieviešanas monitorings.

 Ekspertu apmācība un vienotas izglītības kvalitātes novērtēšanas prakses 

ieviešana.

 Sadarbības partnera statusā darboties ESF projektā „Nozaru kvalifikācijas 

sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana”.



Eiropas kvalitātes novērtēšanas ietvarstruktūra –

EQAVET

 2009.gada 18.jūnija Eiropas parlamenta un Padomes ieteikums par 

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras 

izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām (2009/C 155/01)

 Briges komunikē par ciešāku Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un 

profesionālās tālākizglītības jomā laika posmam no 2011.gada līdz 

2020.gadam.

Mērķi kvalitātes nodrošināšanā:

nākamajā desmitgadē kvalitātes nodrošināšana jānosaka par vienu 

no galvenajām prioritātēm Eiropas sadarbībā profesionālajā 

izglītībā;

līdzdalības valstīm jāizveido kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

atbilstīgi EQAVET ieteikumam;

līdzdalības valstīm līdz 2015.gada beigām vajadzētu izveidot kopīgu 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmu profesionālajā izglītībā, kas 

attiektos arī uz mācībām darba vietā un atbilstu EQAVET 

ietvarstruktūrai



Atbilstošs

Eiropas vienotās kvalitātes novērtēšanas 

sistēmas EQAVET rādītājs, tā Nr.

MK 2010.gada noteikumos Nr.852 

noteiktās kvalitātes novērtēšanas

jomas un kritēriji:

Nav atbilstoša EQAVET rādītāja 1. Mācību saturs: izglītības programmas

Pabeigšanas līmenis (4)

Apgūto prasmju izmantošana darba vietā (6)

2. Mācīšana un mācīšanās:

mācīšanas kvalitāte; mācīšanās kvalitāte; vērtēšana

Darbā iekārtošanās līmenis (5)

Bezdarba līmenis (7)

3. Izglītojamo sasniegumi: izglītojamo sasniegumi ikdienas 

darbā; izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Dalības līmenis PI programmās (3)

Riska grupu īpatsvars (8)

PI labāka pieejamība (t.sk. nelabvēlīgām 

grupām) (10)

4. Atbalsts izglītojamajiem: psiholoģiskais; sociālpedagoģiskais; 

drošības garantēšana; personības veidošanā; karjeras izglītībā; 

mācību darba diferenciācijai; izglītojamajiem ar speciālām 

vajadzībām Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

PI labāka pieejamība (adaptēts 

nodrošinājums) (10)

5. Iestādes vide: mikroklimats; fiziskā vide

Ieguldījums pedagogu tālākizglītībā (2) 6. Iestādes resursi: personālresursi; iekārtas un materiāltehniskie 

resursi – nav atbilstoša EQAVET rādītāja;

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

svarīgums PI (1)

Piedāvātās PI pieprasījums darba tirgū (9)

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes 

nodrošināšana: iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana; iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība; 

iestādes sadarbība ar citām institūcijām 33



IESNIEGUMU IZSKATĪŠANA 2013.

(kopsavilkums)

 saņemti un izskatīti 600 iesniegumi no 717 iesniedzējiem

 600 iesniegumos minēti 1326 problēmjautājumi/gadījumi 

 par 505 jautājumiem iesniedzējiem sniegts skaidrojums un/vai 

vispārēja informācija par normatīvo aktu atbilstošu piemērošanu

 izskatot 821 jautājumu (no 1326 jautājumiem):

 468 jautājumos minētā informācija par iespējamiem 

normatīvo aktu pārkāpumiem apstiprinājās;

 353 jautājumā – neapstiprinājās.

Uzraudzības departamentā:



Uzraudzības departamentā 

2013.gadā saņemto iesniegumu sadalījums

pa izglītības iestāžu veidiem
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Uzraudzības departamentā 

2013.gadā saņemtajos iesniegumos

visbiežāk minētie problēmjautājumi
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Valsts un pašvaldību izglītības iestādes Privātās izglītības 

iestādes

2011.gads 5 0

2012.gads 11 25

2013.gads 20 80
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Valsts un pašvaldību izglītības 

iestādes 

Privātās izglītības iestādes

2011.gads 3 0

2012.gads 11 4

2013.gads 12 3
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Valsts un pašvaldību izglītības iestādes Privātās izglītības 

iestādes

2011.gads 35 0

2012.gads 196 205

2013.gads 132 701
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Kvalitātes dienesta twitter konts: @ikvd_gov_lv

Mājas lapa: www.ikvd.gov.lv 

Jautājumi?

Paldies par uzmanību!
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