
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV - 1050, tālr. 67222504, fakss 67228573 

e-pasts ikvd@ikvd.gov.lv, www.ikvd.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

LĒMUMS 

Rīgā 

 

2016.gada 30.septembrī      Nr.296 – P 

 

Par akreditāciju 

 

Lēmuma adresāts: 

Izglītības iestādes dibinātājs Latvijas Republikas Ministru kabinets 

Izglītības iestādes nosaukums Latvijas Nacionālā bibliotēka 

Izglītības iestādes juridiskā adrese Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3360300678  

Izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese lnb@lnb.lv  

 

Iesniedzēja prasījums: 

Izglītības iestāde „Latvijas Nacionālā bibliotēka” (turpmāk – izglītības iestāde) ir iesniegusi 

Izglītības kvalitātes valsts dienestā (turpmāk – kvalitātes dienests) 2016.gada 5.jūlija 

iesniegumu „Par akreditāciju”1 un pašnovērtējuma ziņojumu2, lūdzot akreditēt izglītības 

iestādi, izglītības iestādi profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanā un 

profesionālās tālākizglītības programmu. 

 

Faktu konstatējums: 
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumu Nr.852 „Kārtība, 

kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un 

eksaminācijas centrus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.852) 12.punktā noteikto, kvalitātes 

dienests, izdevis 2016.gada 22.augusta rīkojumu Nr.1-06/113 „Par akreditācijas ekspertu 

komisijas izveidi”, izveidoja akreditācijas ekspertu komisiju, lai laika periodā no 2016.gada 

5.septembra līdz 2016.gada 9.septembrim novērtētu: 

1.1. izglītības iestādes darbības kvalitāti; 

1.2. izglītības iestādes darbības kvalitāti profesionālās pilnveides izglītības programmas 

Informācijas un bibliotēku zinību pamati (kods 30P 322 00 1, licence Nr.P-12139) īstenošanā; 

1.3. izglītības iestādes īstenotās profesionālās tālākizglītības programmas Bibliotēku zinības 

(kods 30T 322 00 3, piešķiramā profesionālā kvalifikācija – bibliotekārs, licence Nr.P-13329) 

īstenošanas kvalitāti. 

2. 2016.gada 16.septembra akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā3 (turpmāk – ziņojums) 

norādīts, ka izglītības iestādes darbības kvalitāte, izglītības iestādes darbības kvalitāte 

profesionālās pilnveides izglītības programmas Informācijas un bibliotēku zinību pamati 

(kods 30P 322 00 1, licence Nr.P-12139) īstenošanā un profesionālās tālākizglītības 

programmas Bibliotēku zinības (kods 30T 322 00 3, piešķiramā profesionālā kvalifikācija – 

                                                           
1 Kvalitātes dienestā saņemts 2016.gada 14.jūlijā, reģ.Nr.3-07/128. 

2 Kvalitātes dienestā saņemts 2016.gada 14.jūlijā, reģ.Nr.3-09/92. 

3 Kvalitātes dienestā saņemts 2016.gada 19.septembrī, reģ. Nr.3-11/69. 
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bibliotekārs, licence Nr.P-13329) īstenošanas kvalitāte novērtēta ar sekojošiem vērtējuma 

līmeņiem: 

2.1. „ļoti labi” – vērtēšanas kritērijos: „Mikroklimats”, „Fiziskā vide”, „Iekārtas un 

materiāltehniskie resursi”, „Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”, „Iestādes 

sadarbība ar citām institūcijām”; 

2.2. „labi” – vērtēšanas kritērijos: „Mācību saturs: iestādes īstenotās izglītības programmas”, 

„Mācīšanas kvalitāte”, „Mācīšanās kvalitāte”, „Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa”, 

„Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana 

(drošība un darba aizsardzība)”, „Personālresursi”, „Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības 

plānošana”. 

3. Atbilstoši MK noteikumu Nr.852 43.punktā noteiktajam lēmumu par izglītības iestādes un 

izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem pieņem, ja ne mazāk kā divas trešdaļas 

šo noteikumu 19.punktā minēto ar kvalitātes vērtējuma līmeni vērtējamo kritēriju ir novērtēti 

ar „ļoti labi”, „labi” un neviens kritērijs nav novērtēts ar „nepietiekami”. Ņemot vērā iepriekš 

minēto, 2016.gada 16.septembra ziņojumā akreditācijas ekspertu komisija priekšlikumā 

sniedza ieteikumu uz sešiem gadiem akreditēt: 

3.1. izglītības iestādi; 

3.2. izglītības iestādi profesionālās pilnveides izglītības programmas Informācijas un 

bibliotēku zinību pamati (kods 30P 322 00 1, licence Nr.P-12139, īstenošanas vietas adrese: 

Mūkusalas iela 3, Rīga) īstenošanā; 

3.3. profesionālās tālākizglītības programmu Bibliotēku zinības (kods 30T 322 00 3, 

piešķiramā profesionālā kvalifikācija – bibliotekārs, licence Nr.P-13329, īstenošanas vietas 

adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga). 

4. Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisija 

(turpmāk – akreditācijas komisija), kas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 

14.septembra noteikumu Nr.852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības 

programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus” (turpmāk – MK noteikumi Nr.852) 

28.punktā noteikto, izveidota ar kvalitātes dienesta 2015.gada 5.novembra rīkojumu 

Nr.105/48 „Par Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas 

komisijas izveidi un to aizvietotājiem”, 2016.gada 21.septembra sēdē (2016.gada 

21.septembra sēdes protokols Nr.10, 1.punkta 1.2.apakšpunkts) izskatīja iesniedzēja 

prasījumu un kvalitātes dienesta izveidotās akreditācijas ekspertu komisijas iesniegtos 

dokumentus un, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.852 36.punktā, 38.2.apakšpunktā un 

38.5.apakšpunktā, 43.punktā noteikto, iesniedza kvalitātes dienestam priekšlikumu uz sešiem 

gadiem akreditēt: 

4.1. izglītības iestādi; 

4.2. izglītības iestādi profesionālās pilnveides izglītības programmas Informācijas un 

bibliotēku zinību pamati (kods 30P 322 00 1, licence Nr.P-12139, īstenošanas vietas adrese: 

Mūkusalas iela 3, Rīga) īstenošanā; 

4.3. profesionālās tālākizglītības programmu Bibliotēku zinības (kods 30T 322 00 3, 

piešķiramā profesionālā kvalifikācija – bibliotekārs, licence Nr.P-13329, īstenošanas vietas 

adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga). 

 

Lēmuma daļa: 

Pamatojoties uz MK noteikumi Nr.852 38.2.apakšpunktā un 38.5.apakšpunktā 

55.2.apakšpunkta un akreditācijas komisijas priekšlikumu, kvalitātes dienests nolemj: 

1. akreditēt izglītības iestādi uz sešiem gadiem; 

2. akreditēt izglītības iestādi profesionālās pilnveides izglītības programmas Informācijas un 

bibliotēku zinību pamati (kods 30P 322 00 1, licence Nr.P-12139, īstenošanas vietas adrese: 

Mūkusalas iela 3, Rīga) īstenošanā uz sešiem gadiem; 
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3. akreditēt profesionālās tālākizglītības programmu Bibliotēku zinības (kods 30T 322 00 3, 

piešķiramā profesionālā kvalifikācija – bibliotekārs, licence Nr.P-13329, īstenošanas vietas 

adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga) uz sešiem gadiem; 

4. izsniegt atbilstošas akreditācijas lapas. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajā un otrajā daļā, MK noteikumu 

Nr.852 60.punktā noteikto šis lēmums stājas spēkā 2016.gada 4.oktobrī. 

 

Adresātam piešķirtās tiesības: 

Ar šo lēmumu izglītības iestādei tiek piešķirtas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

(Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums u.c.) noteiktās tiesības šajā lēmumā minēto 

izglītības programmu īstenošanā. 

 

Lēmuma apstrīdēšanas kārtība:  
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 77., 78., 79.pantā un MK noteikumu Nr.852 

60.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 p.i., 

vadītāja vietniece –  

Licencēšanas un reģistru departamenta direktore     A.Šenberga 
 

 

Jakovļeva 67507835 


