
Projekta progresa ziņojumi 
 

Progress projekta darbības virzienos – izglītības kvalitātes monitoringa izveide un īstenošana – laikposmā 
no 01.04.2019. līdz 30.06.2019.: 

 
 

 

1. Dalība 03.04.2019. “SIA “Civitta Latvija” organizētajā ekspertu diskusijā par jēdziena “izglītības 
kvalitāte” definēšanu. 
 

2. Pēc “SIA “Civitta Latvija” sagatavotā starpziņojuma par jēdziena “izglītības kvalitāte” definīciju 
saņemšanas, IZM, VISC un IKVD eksperti piedalījās vairākās darba sanāksmes un sarunās par 
izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un monitoringa rīku apraksta izstrādi vispārējās, 
profesionālās, augstākās izglītības ietvaros, kā arī veica starpziņojuma izvērtēšanu, precizēšanu 
un komentēšanu. 
 

3. OECD Prasmju stratēģijas misijas vizīte un diagnostikas seminārs (14.05.2019.-17.05.2019): 
- Dalība OECD projekta “Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība” labās prakses seminārā; 
- Atbildīgo institūciju un iesaistīto sadarbības partneru fokusa grupas divpusējās sarunas ar OECD 

ekspertiem (ietverot dalībnieku apzināšanu, uzaicinājumu nosūtīšanu, reģistrāciju, diskusiju grupas 

moderēšanu, pierakstu veikšanu, rezultātu apkopošanu, nepieciešamās informācijas 
sagatavošanu, papildināšanu un komentēšanu u.c.). 
 
4. Informācijas apkopošana un analīze ziņojumam ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem vispārējā 

un profesionālajā izglītībā. Ziņojuma sagatavošana. 
 

5. Sanāksmes un sadarbība ar IKVD vadību un ekspertiem darbā ar VIIS, lai pilnveidotu datu 
apkopošanas un analīzes iespējas par izglītības iestādēs nereģistrētiem obligātās izglītības 
vecuma bērniem un ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem. 
 

 
6. Veikta esošās situācijas izpēte par absolventu monitoringu profesionālajā izglītībā un 

nepieciešamajām darbībām absolventu reģistra izveidei. 
 

7. Darbs pie nacionālo pētījumu tēmu aprakstu sagatavošanas par profesionālo, pedagogu un 
pieaugušo izglītību. 
 

 
8. Dalība informatīvās sanāksmēs par risinājumiem izglītības iestāžu tīkla vizualizācijai. Dalība darba 

sanāksmēs par pētījumu tēmām vispārējās izglītības jomā. Sadarbībā ar kolēģiem izstrādāts 
pētījuma uzdevuma apraksta projekts par izglītības iestāžu tīkla efektivitātes novērtējumu un 
attīstības scenāriju modelēšanas instrumentiem. 
 

9. Nodrošināta viedokļa sniegšana par aktualitātēm vispārējās izglītības jomā kontekstā ar nozares 
politikas plānošanas dokumentu izstrādi nākamajam plānošanas periodam. 

https://izm.gov.lv/lv/progress-projekta-darbibas-virzienos-starptautisko-izglitibas-petijumu-istenosana-laikposma-no-01-10-2018-lidz-31-12-2018
https://izm.gov.lv/lv/progress-projekta-darbibas-virzienos-starptautisko-izglitibas-petijumu-istenosana-laikposma-no-01-10-2018-lidz-31-12-2018


 
10. Sadarbībā ar CSP: 

- Zinātnes doktoru apsekojuma anketas precizēšana un saskaņošana;  
- Oficiālās statistikas programmas projekta precizēšana par augstāko izglītību. 

 
11. Pētījuma darba uzdevuma  augstākajā izglītībā sagatavošana; 

 
12. Dalība sanāksmēs un diskusijās par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi un sasaisti ar 

augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas koncepciju. 
 

13. Analītiskās kapacitātes paaugstināšanai 07.05.2019. apgūts Valsts administrācijas skolas mācību 
kurss “Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)”. 28.05.2019. dalība 
zinātniski metodiskajā seminārā par Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 
2016 datubāzi, informācijas resursiem, datu apstrādes un analīzes iespējām un metodiku.  
 

14. Pārskata periodā veikta informācijas apstrāde un analīze par pašvaldību vispārējās izglītības 
iestāžu tīkla attīstības koncepcijām, sagatavoti informācijas apkopojumi par izmaiņām vispārējās 
izglītības iestāžu tīklā. 

 
15. Stratēģiskās vadības padomes sekretariāta darbības nodrošināšana. 

 

16. Dalība EK darba grupā: 
- Graduate tracking (darbs ar monitoringa avotiem, interešu definēšana, anketu aizpildīšana) un 

EUROGRADUTE aptaujas iespēju un interešu izvērtēšana Latvijā, aptaujas aizpildīšana; 
- sagatavots un EK iesniegts pieteikums savstarpējās konsultēšanas aktivitātei par kvalitātes 

novērtēšanas procesa pilnveidi un tajā izmantojamajiem kritērijiem vispārējās izglītības jomā, 
profesionālās un augstākās izglītības jomā; 

- dalība sanāksmēs un diskusijās par izglītības kvalitātes monitoringa korelāciju ar citiem aktuālajiem 

procesiem (jaunā izglītības satura ieviešana, akreditācijas sistēmas pilnveide, jauno pedagogu 

sagatavošana u.c.). 

- Dalība darba grupā “Profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitoringa sistēmas izveide, 

attīstība”, kuras uzdevums ir izstrādāt politikas vadlīnijas ES dalībvalstīm profesionālās izglītības 

absolventu monitoringa sistēmas izveidei. 

 
17. Sagatavota un sniegta prezentācija IZM rīkotajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu 

direktoriem, direktoru vietniekiem un grāmatvedības speciālistiem par 8.3.6.2.SAM projekta 
“Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” aktualitātēm. 

 
18. Dalība 8.3.6.2.SAM projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” 

1.uzraudzības padomes sēdē. 
 

19. Dalība SELFIE rīka prezentācijā. 


