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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 

LĒMUMS 
 

Rīgā 
 

Datums skatāms laika zīmogā 
 

    Nr. 3-03e/13  
 
Par akreditāciju 
 
Lēmuma adresāts 
Izglītības iestādes dibinātājs Rīgas valstspilsētas pašvaldība 
Izglītības iestādes nosaukums Rīgas 72.vidusskola 
Izglītības iestādes juridiskā adrese 
Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 
Izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese 

Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057 
3613900670 
r72vs@riga.lv  

Iesniedzēja prasījums 
Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – kvalitātes dienests) ir saņēmis izglītības 

iestādes “Rīgas 72.vidusskola” (turpmāk – izglītības iestāde) 2021.gada 21.decembra 
iesniegumu Nr.VS72-21-261-nd par akreditāciju1. 

 
Faktu konstatējums 
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.618 “Izglītības 

iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības 
programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas 
kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.618) 13.punktā noteikto, kvalitātes dienests, izdodot 
2022.gada 31.janvāra rīkojumu Nr.1-06e/34 “Par akreditācijas ekspertu komisijas izveidi”, 
izveidoja akreditācijas ekspertu komisiju, lai tā novērtētu izglītības iestādes darbības un 
izglītības programmas Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 
virziena izglītības programma (Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma) (kods 31013011 (31013021), 
licence/izglītības programma licence Nr.VK-150 (V-150)), Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena izglītības programma (Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programma)/Vispārējās vidējās 
izglītības programma (kods 31011011 (31011021)/31016011, licence/izglītības programma 
Nr.VK-151 (V-151)/V_3126) un Pamatizglītības mazākumtautību 
programma/Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 21011121/21011121, 
licence/izglītības programma Nr.V-8050/V_3125) īstenošanas kvalitāti. 
 

 
1 Kvalitātes dienestā saņemts 2022.gada 10.janvārī ar reģistrācijas Nr. 3-11e/180. 
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2. Akreditācijas ekspertu komisijas 2022.gada 12.maija ziņojumā2 (turpmāk – ziņojums) 
norādīts, ka izglītības iestādes darbības un izglītības programmas Vispārējās vidējās 
izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (Vispārējās 
vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības 
programma) (kods 31013011 (31013021), licence/izglītības programma licence Nr.VK-150 
(V-150)), Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma 
(Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības 
programma)/Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31011011 
(31011021)/31016011, licence/izglītības programma Nr.VK-151 (V-151)/V_3126) un 
Pamatizglītības mazākumtautību programma/Pamatizglītības mazākumtautību programma 
(kods 21011121/21011121, licence/izglītības programma Nr.V-8050/V_3125) īstenošanas 
kvalitāte novērtēta3 ar vērtējuma līmeni “labi” un “jāpilnveido” šādos kritērijos4: 

2.1.1. “labi” – 26.1.1.“Kompetences un sasniegumi”, 26.1.2.“Izglītības turpināšana un 
nodarbinātība”, 26.1.3.“Vienlīdzība un iekļaušana”, 26.2.1.“Mācīšana un 
mācīšanās”, 26.2.3.“Izglītības programmu īstenošana”, 26.3.1.“Pieejamība”, 
26.3.2.“Drošība un psiholoģiskā labklājība”, 26.3.3.“Infrastruktūra un resursi”; 

2.1.2. “jāpilnveido” – 26.2.2.“Pedagogu profesionālā kapacitāte”. 
 

3. Attiecībā uz izglītības iestādes darbības un izglītības programmas Vispārējās vidējās 
izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (Vispārējās 
vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības 
programma) (kods 31013011 (31013021), licence/izglītības programma licence Nr.VK-150 
(V-150)), Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma 
(Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības 
programma)/Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31011011 
(31011021)/31016011, licence/izglītības programma Nr.VK-151 (V-151)/V_3126) un 
Pamatizglītības mazākumtautību programma/Pamatizglītības mazākumtautību programma 
(kods 21011121/21011121, licence/izglītības programma Nr.V-8050/V_3125) īstenošanu 
ziņojumā norādīts, ka kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” kvalitātes vērtējuma 
līmeni “jāpilnveido” apliecina šāda informācija:  
1) izglītības iestādē ir nepieciešams veikt personāla pārraudzību attiecībā uz valsts valodas 

lietošanas, sapratnes un izpratnes veidošanu pedagogiem ar nepietiekamām vai vājām 
valsts valodas zināšanām, kā arī organizēt/norīkot šiem pedagogiem profesionālās 
kompetences pilnveidi valsts valodas prasmju uzlabošanai un pilnveidošanai5; 

2) izglītības iestādē ir nepieciešams nodrošināt visiem pedagogiem profesionālās 
kompetences pilnveidi6 (skatīt ziņojumā kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” 
vērtējuma aprakstu). 

 
4. No minētā un lietas apstākļu novērtējuma kvalitātes dienests secina, ka akreditācijas 

ekspertu komisijas ziņojumā ietvertais vērtējums ir pamatots, jo izglītības iestādē 
nepieciešams pilnveidot izglītības kvalitāti, kā arī izglītības programmu īstenošanas 
atsevišķie trūkumi vistiešākajā veidā negatīvi ietekmē izglītības kvalitāti, tostarp mācību 
procesu un zināšanu ieguvi.  

 
2 Kvalitātes dienestā saņemts 2022.gada 12.maijā, reģ.Nr.3-08e/83. 
3 Skatīt “Vadlīnijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā” https://www.ikvd.gov.lv/lv/akreditacija. 
4 MK noteikumu Nr.618 26.punkts. 
5 Izglītības likuma 29.panta 1.punkts, 30.panta pirmā daļa, 51.panta pirmās daļas 1., 4. un 5.punkts un otrā daļa, Ministru kabineta 2009.gada 
7.jūlija noteikumi Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts 
valodas prasmes pārbaudi”. 
6 Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 15. un 21.punkts. 
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Konkrētajā gadījumā ar vērtējuma līmeni “jāpilnveido” ir novērtēts MK noteikumu Nr.618 
26.2.2.apakšpunktā minētais kritērijs “Pedagogu profesionālā kapacitāte”, kas ir pamats 
pieņemt lēmumu7 par akreditāciju uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem 
vērtēt šo noteikumu 26.punktā minēto kritēriju, kas novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni 
“jāpilnveido”. 
Ar šo lēmumu izglītības iestādei netiek ierobežotas tiesības turpināt izglītības programmu 
īstenošanu, vienlaikus akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumā sniedzot uzdevumus 
izglītības programmu īstenošanas pilnveidei. 

 
Lēmuma daļa 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 20.panta trešās daļas 7.a) punktā, 27.panta pirmajā 
daļā, MK noteikumu Nr.618 30.2.apakšpunktā, 31.punktā un 51.3.apakšpunktā noteikto, 
kvalitātes dienests nolemj akreditēt: 

1) izglītības iestādi uz sešiem gadiem; 
2) izglītības programmu Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena izglītības programma (Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programma) (kods 
31013011 (31013021), licence/izglītības programma licence Nr.VK-150 (V-150), 
īstenošanas vietas adrese: Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057) uz sešiem gadiem ar 
nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritēriju, kas novērtēts ar kvalitātes vērtējuma 
līmeni “jāpilnveido”;  

3) izglītības programmu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
izglītības programma (Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
mazākumtautību izglītības programma)/Vispārējās vidējās izglītības programma 
(kods 31011011 (31011021)/31016011, licence/izglītības programma Nr.VK-151 
(V-151)/V_3126, īstenošanas vietas adrese: Ikšķiles iela 6, Rīga, LV-1057) uz 
sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritēriju, kas novērtēts ar 
kvalitātes vērtējuma līmeni “jāpilnveido”; 

4) izglītības programmu Pamatizglītības mazākumtautību programma/Pamatizglītības 
mazākumtautību programma (kods 21011121/21011121, licence/izglītības 
programma Nr.V-8050/V_3125, īstenošanas vietas adrese: Ikšķiles iela 6, Rīga,  
LV-1057) uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritēriju, kas 
novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni “jāpilnveido”. 
 

Ja pieņemts lēmums akreditēt izglītības programmas uz sešiem gadiem ar nosacījumu 
pēc diviem gadiem vērtēt to kritēriju, kas novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni 
“jāpilnveido”, ne agrāk kā pēc diviem gadiem, kopš stājies spēkā lēmums par akreditāciju, 
kvalitātes dienests novērtēs kritēriju, kas iepriekš novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni 
“jāpilnveido”. Ja minētais kritērijs tiks atkārtoti novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni 
“jāpilnveido” vai zemāku, kvalitātes dienests informēs Izglītības un zinātnes ministriju vai 
izglītības iestādes dibinātāju par nepieciešamību ierosināt izglītības programmu ārkārtas 
akreditāciju.8 
 

Pieņemot lēmumu, ir apsvērta administratīvā akta satura lietderība, un lēmums ir 
pamatots ar šādiem lietderības apsvērumiem: 
1. lēmums ir nepieciešams, lai sasniegtu tiesisku mērķi, proti, nodrošinātu, lai izglītības 

iestādē izglītības process un izglītības programmu īstenošana būtu kvalitatīva un tiktu 
organizēta, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības; 

 
7 MK noteikumu Nr.618 30.2.apakšpunkts. 
8 MK noteikumu Nr.618 35.punkts. 
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2. lēmums ir piemērots attiecīgā mērķa sasniegšanai, jo izglītības iestādes īstenotajās 
izglītības programmās ir konstatētas nepilnības; 

3. lēmums ir vajadzīgs, jo tiesisko mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk 
ierobežo administratīvā procesa dalībnieku tiesības vai tiesiskās intereses; 

4. lēmums ir atbilstošs, jo pieņemts sabiedrības interesēs, aizsargājot tās tiesības uz 
kvalitatīvu izglītību. 

 
Adresātam piešķirtās tiesības 

Ar šo lēmumu izglītības iestādei tiek piešķirtas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
(Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums u.c.) noteiktās tiesības šajā lēmumā minēto 
izglītības programmu īstenošanai. 
 
Lēmuma apstrīdēšanas kārtība  

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 79.pantā un MK noteikumu Nr.618 
54.punktā noteiktajam šo lēmumu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu kvalitātes dienestā (adrese – Smilšu 
iela 7, Rīga, LV-1050). 
 
 
Vadītāja                          Inita Juhņēviča 
 
 
Sanita Kravale-Basaje 28689022 
sanita.kravale@ikvd.gov.lv 


