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Par izglītības iestādes vadītāja
profesionālās darbības novērtējumu
Lēmuma adresāts
Izglītības iestādes nosaukums

Agra Daņiļeviča deju skola

Izglītības iestādes vadītājs

Singita Daņiļeviča

Izglītības iestādes vadītāja elektroniskā
pasta adrese

singita.danilevica@gmail.com

Iesniedzēja prasījums
Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests) ir saņēmis izglītības
iestādes „Agra Daņiļeviča deju skola” (turpmāk – izglītības iestāde) direktores S.Daņiļevičas
2019.gada 9.janvāra iesniegumu Nr.1.„Par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības
novērtēšanu”1.
Faktu konstatējums
1. Pamatojoties uz kvalitātes dienesta 2019.gada 8.februāra rīkojumu Nr.1-06/66 „Par
akreditācijas ekspertu komisijas izveidi”2, akreditācijas ekspertu komisija no 2019.gada
18.februāra līdz 2019.gada 22.februārim novērtēja izglītības iestādes vadītāja profesionālo
darbību.

1. Izglītības kvalitātes valsts dienestā saņemts 2019.gada 14.janvārī, reģ.Nr.3-08/179.
2 Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu
institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas
kārtība” 42., 45. un 46.punkts.
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2. Akreditācijas ekspertu komisijas 2019.gada 22.janvāra ziņojumā „Izglītības iestādes
vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas ziņojums”3 norādīts, ka izglītības iestādes
vadītāja profesionālā darbība novērtēta ar vērtējumiem „labi” un ,,ļoti labi” šādos Ministru
kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.831 „Izglītības iestāžu, eksaminācijas
centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības
programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas
kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.831) 54.punktā noteiktajos kritērijos un
kompetencēs:
2.1.„labi” – kompetencēs ,,Pārmaiņu vadīšana”, ,,Izglītības iestādes materiāltehnisko
resursu pārvaldīšana”, profesionālās kvalifikācijas
kritērijos ,,Izglītība”, ,,Profesionālās zināšanas un prasmes”;
2.2.,,ļoti labi” – kritērijos ,,Mērķu un uzdevumu izpilde”, ,,Amata pienākumu izpilde”,
kompetencēs ,,Komandas vadīšana”, ,,Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties
atbildību”, ,,Stratēģiskais redzējums” un profesionālās kvalifikācijas
kritērijos ,,Profesionālā pieredze” un ,,Vispārējās zināšanas un prasmes”.
3. Akreditācijas ekspertu komisija, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.831 52. un 58.punktu,
iesniedza kvalitātes dienestam priekšlikumu par izglītības iestādes vadītāja atbilstību
amatam.
Lēmuma daļa
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.831 58.punktu, 60.8. un 68.7.apakšpunktu un
akreditācijas ekspertu komisijas priekšlikumu, kvalitātes dienests pieņem lēmumu par
izglītības iestādes vadītājas S.Daņiļevičas atbilstību izglītības iestādes vadītāja amatam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajā un otrajā daļā, MK
noteikumu Nr.831 72.punktā noteikto šis lēmums stājas spēkā 2019.gada 6.martā.
Lēmuma apstrīdēšanas kārtība
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 77., 78., 79.pantā un MK noteikumu Nr.
831 72.punktā noteiktajam šo lēmumu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu kvalitātes dienestā
(adrese – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050).

Vadītāja

I.Juhņēviča

Kenkle 28608378

3 Kvalitātes dienestā saņemts 2019.gada 22.februārī, reģ.Nr.3-03/30.
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