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1) Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma PISA 

Turpinās OECD PISA 2021 izmēģinājuma pētījuma sagatavošana - notiek tulkošanas darbi 

OMEGAT elektroniskajā platformā un tulkojumu pārbaude. 

Uzsākta PISA 2018 starptautisko rezultātu analīze.  

Uzsākta Latvijas PISA 2018 rezultātu analīze. 

- pabeigta jauno matemātikas un radošās jomas uzdevumu verifikācija, tulkojumu labošana 

un precizēšana; 

- uzsākta uzdevumu vērtēšanas rokasgrāmatu tulkošana 

- veikta saiknes uzdevumu satura un izvietojuma galīgā saskaņošana latviešu un krievu 

valodās; 

- pabeigta aptauju tulkošana un rekonsilācija OMEGAT platformā latviešu valodā un krievu 

valodā, pabeigta verifikācija, veikti nepieciešamie labojumi un precizējumi.  

2019. gada 3. decembrī norisinājās PISA 2018 rezultātu paziņošanas konference. 

2)  Starptautiskais mācību vides pētījums TALIS 

Norisinās TALIS 2018 datu analīze nacionālajam ziņojumam. 2019. gada 3. decembrī notika 

TALIS 2018 rezultātu paziņošanas konference. 

3) Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums PIRLS 

PIRLS 2016 pētījuma rezultātu sekundārās analīzes monogrāfijas satura rediģēšana. 

 

Turpinās gatavošanās nākamajam pētījuma ciklam – PIRLS 2021, kura izmēģinājuma 

pētījums Latvijas skolās notiks 2020. gada pavasarī. 

Dalība IEA PIRLS 2021 pilotpētījuma datu pārvaldības seminārā. 

Tulkotāja apmācīšana saskaņā ar PIRLS 2021 instrumentu vadlīnijām. 

PIRLS 2021 pilotpētījuma instrumentu maketēšanas un pilotpētījuma tiešsaistes aptauju 

izveides programmatūras apguve. 

PIRLS 2021 pilotpētījuma aptauju maketu un instrumentu pārbaude. 

Sagatavota PIRLS 2021 skolu izlase un uzaicinājums pilotpētījuma dalībskolām.  

4) Izglītības indikatoru programma OECD INES 

Sagatavota Latvijas informācija Izglītības indikatoru programmas Izglītības struktūru, 

politikas un prakses informācijas tīkla NESLI aptaujai par skolotāju un skolu direktoru darba 

laiku, kā arī Latvijas informācija kopīgajam NESLI un Eurydice informācijas apkopojumam 

par skolotāju un skolu direktoru algām. 

Nodrošināta Latvijas informācija Izglītības indikatoru programmas Izglītības ekonomisko, 

sociālo un darba tirgus ieguvumu datu tīkla LSO aptaujai par 25-64 g. v. iedzīvotāju 



ienākumiem atbilstoši iegūtās izglītības pakāpei. 

14.-16. oktobrī Rīgā organizēta Izglītības ekonomisko, sociālo un darba tirgus ieguvumu datu 

analīzes tīkla LSO 22. sanāksme, kurā OECD dalībvalstu un partnervalstu eksperti apsprieda 

tīkla darba progresu un uzdevumus nākamajam darbības posmam.  

5) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC 

Turpinās darbs pie materiālu tulkošanas un salāgošanas, pie izlases principu veidošanas, kā 

arī iepirkuma dokumentācijas veidošanas. 

6) Starptautiskais matemātikas un dabaszinātņu novērtēšanas pētījums TIMSS 

Turpinās TIMSS 2019 datu bāzu tīrīšana. Notiek starptautisko atskaišu gatavošana, 

enciklopēdiju rakstīšana 

 

 

 

  

 

 


