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OECD Starptautiskās skolēnu prasmju novērtēšanas programmas 

PISA 2015 iegūto datu analīze, OECD PISA 2018, OECD PISA 2022 

īstenošana un iegūto datu analīze 

Turpinās PISA 2022 pētījuma īstenošana. 

Pārskata periodā īstenots PISA 2022 pamatpētījums – turpināts darbs pie datu pirmapstrādes 
veikšanas: 

• Pabeigta PISA testa matemātikas, lasīšanas, dabaszinātņu un radošās domāšanas 

uzdevumu brīvo atbilžu parastā un vairākkārtējā vērtēšana OECS sistēmā atbilstoši 

starptautiskajām prasībām; 

• Pabeigta skolēnu vecāku un skolēnu nākotnes profesiju kodēšana atbilstoši ISCO-08 

klasifikācijā noteiktajiem kodiem; 

• Pabeigta vecāku aptauju datu ievadīšana pētījuma datu bāzē DME; 

• Pabeigta datu bāzes precizēšana un tīrīšana saskaņošanai ar WESTAT; 

• Veikta pamatpētījuma īstenošanas analīze atbilstoši “PISA 2022 MS Review Form”. 

Turpinās PISA sekundāro pētījumu īstenošana. 

OECD Starptautiskā mācību vides pētījuma TALIS 2013 iegūto datu 

analīze papildmodulī "PISA/TALIS link", OECD TALIS 2018, OECD 

TALIS 2024 īstenošana un iegūto datu analīze 

Pārskata periodā no 28.08.2022. līdz 02.09.2022. Hamburgā, Vācijā noritējusi TALIS 2024 

pētījuma 2. nacionālo pētījumu vadītāju un nacionālo datu pārvaldītāju sanāksme. Sanāksmes 

ietvaros pārrunāti nākamie pētījuma uzdevumi un ieviešanas gaita. 

Koriģēts Izmēģinājuma pētījuma laika grafiks, saskaņots ar pētījuma konsorciju. Veikta 

skolotāju un skolu direktoru aptauju adaptācija pētījumam latviešu valodā, tās saskaņošana 

ar pētījuma konsorciju. 

Uzsākta aptauju tulkošana pēc adaptācijas saskaņošanas. OECD TALIS 2024 pētījuma 

veikšanai nepieciešamās programmatūras apguves procesi. 



OECD izglītības indikatoru programmas INES īstenošana 

Centrālā statistikas pārvalde no OECD ir saņēmusi un pārbaudījusi informāciju sekojošos 

dokumentos: 

 NEAC (iedzīvotāji pēc iegūtās izglītības pakāpes) un TRANS (pāreja no izglītības uz 

darba tirgu) datu validēšana; 

 EAG2022 Latvijas datu izlases 1. versijas pārbaude; 

 Latvijas datu pārbaude EAG2022 ziņojumā. 

Pārskata periodā sagatavots OECD ziņojuma Education at a Glance 2022 Latvijas datu izlases 

dokuments, nodrošināta tā tulkošana latviešu valodā. Uzsākta ziņojuma Education at a Glance 

2022 Latvijas datu prezentācijas pasākuma sagatavošana, kā arī sākti priekšdarbi OECD 

INES-NESLI tīkla 28. sanāksmes norisei, kas 12.-14. oktobrī plānota Rīgā. 

Sniegti Latvijas komentāri OECD valstu izglītības ministru sanāksmes dokumenta projektam 

par vienlīdzības (Equity Dasboard) rādītājiem izglītībā. Sagatavota un iesniegta Latvijas 

informācija OECD INES-NESLI speciālajai aptaujai par skolotāju un skolu direktoru faktiskā 

darba laika datu avotiem. Sagatavota un iesniegta Latvijas informācija OECD INES-NESLI un 

Eiropas Komisjas Eurydice tīkla kopīgajai aptaujai par 2022./23. mācību gada kalendāru. 

IEA Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma PIRLS 2016 un 

IEA PIRLS 2021 īstenošana un iegūto datu analīze 

PIRLS 2021 pētījums. Pārskata periodā veikta Latvijas PIRLS 2021 pētījuma rezultātu trešās 

datu versijas pārbaude – pārskatīti testu rezultāti un izlases dalībnieku svaru mainīgie. 

Pārbaudīta pētījuma rezultātus pavadošā dokumentācija par Latvijas datu struktūru, izlasi, 

datu svēršanu un veiktajām adaptācijām. Veikta nacionālo mainīgo pievienošana Latvijas datu 

failu 3. versijai – skolēnu, vecāku, skolotāju un skolu datu failiem. Veikta datu sagatavošana 

nacionālai analīzei. 

OECD Starptautiskās pieaugušo prasmju novērtēšanas programmas 

pētījuma PIAAC īstenošana un iegūto datu analīze 

Darbs pārskata periodā PIAAC pētījuma īstenošanā saistīts ar gatavošanos pamatpētījuma 

lauka darbam – lauka pētījuma darbības izmēģinājumam (operational field trial), intervētāju 

sagatavošanai u.c. darbībām sadarbībā ar lauka darba veicēju SIA SKDS. Turpinājās 

instrumentārija precizēšana pēc citās konsorcija dalībvalstīs veiktā pilotpētījuma. Pārskata 

periodā turpināta instrumentārija precizēšana un tulkojumu harmonizācija. Jūlijā sagatavots 

izlases ietvars. 

Sadarbībā ar SIA SKDS turpinājās intensīva gatavošanās pētījuma laukadarba 

izmēģinājumam un laukadarba uzsākšanai 2022. gada augustā. Jūlijā (19.-20.07.) LU darba 

grupas pētnieki A.Zobena un M.Niklass piedalījās OECD rīkotajos semināros Parīzē (Francijā) 

nacionālo pētījumu darba grupu vadītājiem, lauka darba organizatoriem, datu pārvaldniekiem 

un intervētāju apmācību organizatoriem. 

Arī šajā ceturksnī saglabājas risks iekļauties pētījuma plānotajā laika grafikā. Plānotā darbība 

riska novēršanai ir rūpīga laika grafika plānošana un ievērošana. Intervētāju instruktāža 

(organizē pētījuma vadība) un laukadarba izmēģinājums iekavējās. Atbilstoši brīdim, kad CSP 

iesniedza datus izlases ietvara sagatavošanai, bija jāveic tehniskā instrumentārija 



precizēšana. Regulāri notiek konsultācijas ar datu ieguves pakalpojuma sniedzējiem – SIA 

SKDS. 

Šajā ceturksnī noritējusi dalība Nordic-Baltic PIAAC tīkla organizētajās aktivitātēs – darba 

seminārā 21.-22.09., kuru Solnā (Stokholmā) organizēja Zviedrijas statistikas birojs. Tā bija 

ļoti vērtīga pieredzes apmaiņa par lauka darba izmēģinājumu Skandināvijas valstīs un 

Igaunijā. Saņēmām uzaicinājumu piedalīties kopīgā PIAAC 2.kārtas rezultātu izmantošanas 

plānošanā, plānojam iesaistīties kopīgu publikāciju sagatavošanā. Seminārā iepazināmies ar 

Skandināvijas valstu kolēģu pieredzi PIAAC 1. kārtas rezultātu izmantošanā. 

Sadarbībā ar IZM turpinājās darbs pie komunikācijas kampaņas - tās plānošana, publicitātes 

materiālu satura sagatavošana, sadarbība ar SIA SKDS publicitātes materiālu, kas tiks 

izmantoti respondentu motivēšanai, sagatavošana. 

IEA Starptautiskā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības 

tendenču pētījuma TIMSS 2019 īstenošana un iegūto datu analīze 

TIMSS 2023 izmēģinājuma pētījuma īstenošana. 

Pārskata periodā veikta TIMSS 2023 datu failu sagatavošana un pārskatīšana. Veikta datu 

pārbaude, verificēšana, datu ievades kļūdu novēršana, trūkstošo atbilžu pārbaude. Pabeigta 

datubāzes verificēšana. Dati atkārtoti iesniegti IEA. 

Veikta rezultātu analīze. Izvērtēti nacionālie dati. Izstrādāti ieteikumi procesa uzlabošanai un 

novērstas instrumentu nepilnības pamatpētījumam. 

12.-15.09.2022. noritējusi dalība starptautiskajā nacionālo pētījumu koordinatoru sanāksmē, 

semināru materiālu pārskatīšana. Uzsākta jauno instrumentu sagatavošana.  

Dalība OECD Izglītības pētījumu un inovāciju centra CERI programmā 

Pārskata periodā nodrošināta Latvijas dalība programmas aktivitātēs. 

Sniegti Latvijas komentāri OECD valstu izglītības ministru sanāksmes deklarācijas projektam 

(Declaration on building equitable societies through education). 

Sagatavota un iesniegta Latvijas informācija par prioritātēm OECD darbam skolotāja 

profesijas jautājumos. 

06.09. tiešsaistes sanāksme par Latvijas datu validēšanu Viedo datu un digitālo tehnoloģiju 

izglītībā projektā iesniegtajās anketās par digitālās izglītības infrastruktūru un digitālās 

izglītības pārvaldību. 

23.09. dalība neformālajā tiešsaistes sesijā par CERI 2023./24. g. darba programmu un 

budžetu, komunikācijas stratēģiju un OECD valstu izglītības ministru sanāksmi decembrī. 

Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana 

Projekta komandas darbs pielāgots COVID 19 radītās ietekmes izmaiņām. Darbs norit 

galvenokārt attālināti. 

Aktīvs sagatavošanās process OECD ziņojuma “Education at a Glance” (EAG) prezentācijas 

pasākumam. Ziņojuma starptautiskā publicēšana pārcelta uz 03.10.2022, OECD ziņojuma 

“Education at a Glance” (EAG) prezentācijas pasākums Rīgā organizēts 05.10.2022. 



Aktīvs sagatavošanās process OECD INES Izglītības struktūru, politikas un prakses sistēmas 

līmeņa informācijas apkopošanas un salīdzināšanas tīkla NESLI 28. sanāksmei Latvijā. Norises 

laiks 12.-14.10.2022. 


