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Izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmas izveide

Izglītības
sistēmas
sniegums

•Izglītojamo individuālie sasniegumi

•Diagnosticējošie darbi, valsts pārbaudes darbi, CE

•Pedagogu kvalifikācija

•Izglītības iestāžu resursi

Izglītības
kvalitātes

monitorings

•Licencēšana, akreditācija, iestāžu
vadītāju vērtēšana

•Nacionāla līmeņa pētījumi

•Starptautiskie salīdzinošie pētījumi

•VIIS pilnveide

pierādījumos
balstīta

izglītības
politika

•Izglītības attīstības
pamatnostādnes

•Likumi. MK noteikumi

•Investīcijas
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ESF projekta «Izglītības kvalitātes monitoringa 
sistēmas izveide unīstenošana» īstenošanas virzieni
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Izglītības kvalitātes 
novērtēšanas 

monitoringa sistēmas 
un monitoringa rīku 
apraksta izstrāde un 

rīku aprobēšana

Pētījumu programmas 
izglītībā izveide un 

īstenošana:

Procedūras izstrāde;

8 pētījumu īstenošana 
(augstākajā izglītībā, 

profesionālajā 
izglītībā, vispārējā 

izglītībā un pieaugušo 
izglītībā)

Mērķsadarbības un 
stratēģiskās 

komunikācijas 
pasākumu īstenošana, 

t.sk. mācības 
izglītības kvalitātes 

monitoringā 
iesaistītajām pusēm

2018. gada maijs – 2022. gada decembris 
Izglītības kvalitātes uzraudzības procesa pilnveide



Pētījumu programma izglītībā
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Nacionālie un 
starptautiskie 
pētījumi kompetenču 
attīstībai no 
pirmsskolas līdz 
pieaugušo izglītībai

Izglītības ekonomika

Izglītības pārvaldība, 
politikas veidošana un 

ieviešana

Mācīšana, mācīšanās un 
didaktika Izglītības psiholoģija

Pētījumu skaits – 8
Pētījumu finansējums ~2milj.EUR



…papildus līdz 2020.gada jūnijam

Izvērtējums «Izglītības piedāvājuma pārklājums STEM jomā»

Izvērtējums «Esošās situācijas analīze un priekšlikumi sekmīgai pārejai no 
pirmsskolas izglītības uz sākumskolas izglītību»

Izvērtējumu rezultāti tiks izmantoti Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-
2027.gadam izstrādei un ES struktūrfondu investīciju plānošanai
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Starptautiskie pētījumi #2019 

03.12.2019. Latvijas Universitātes Lielā aula 

 OECD PISA 2018 rezultātu paziņošanas konference –

 OECD TALIS 2018 rezultātu apspriešana 

(starptautiskā rezultātu paziņošana notika 19.06.2019.)

TIMSS 2019 matemātika un dabaszinātnes 4.klase

 2019.gada pavasaris

 60 pasaules valstis

 Latvijā 4792 skolēni 

 156 skolas 
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Starptautiskie pētījumi #2020

2020.gada pavasarī plānoti pilotpētījumi

PISA 2021

PIRLS 2021

Sekundārās analīzes rezultātu apspriešana

PISA 2018 

PIRLS 2018

Rezultātu paziņošana 

TIMSS 2019
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Uzdevumi #2020

Izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas aprakstu – apstiprināts 
koncepts un galvenie indikatori visos izglītības līmeņos

Uzsākt indikatoru ietekmes aprobāciju - pārbaudīt vai izvēlētie indikatori novērtē 
izglītības kvalitāti Latvijā

Case (gadījumu) analīze
Datu analīze

Uzsākt vismaz 4 jaunu pētījumu izglītībā īstenošanu 

Attīstīt novērtēšanas kultūru izglītības iestādes līmenī

Aktīvi piedalieties diskusijās un izvērtējumos, tādējādi sniedzot ieguldījumu 
monitoringa sistēmas izveidošanā

Veicināt monitoringa datu izmantošanu izglītības iestādes un pašvaldību līmenī
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Paldies par uzmanību!


