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Projekts Nr.8.3.6.2/17/I/001  

“Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” 

Progress projekta darbības virzienos – izglītības kvalitātes monitoringa 

izveide un īstenošana – laikposmā no 01.11.2020. līdz 31.12.2020. 

 

Monitoringa sistēmas un monitoringa rīku apraksta izstrāde 

Saņemts eksperta Anželas Jurānes-Brēmanes izvērtējums Civitta Latvija gala nodevumam 

pētījumam par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un tās rīku apraksta izstrādi.  

30.11.2020. Civitta Latvija iesniedz gala nodevuma precizēto versiju pētījumam par izglītības 

kvalitātes monitoringa sistēmas un tās rīku apraksta izstrādi. Pētījums publicēts 

Pārresoru koordinācijas centra pētījumu datu bāzē http://petijumi.mk.gov.lv/node/3401.  

Turpinās  informatīvā ziņojuma par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību izstrādes 

process un informatīvā ziņojuma par profesionālās izglītības absolventu monitoringu izstrāde. 

Informatīvais ziņojums par absolventu monitoringu 21.12.2020. tika izskatīts IZM vadības 

sanāksmē, tika atbalstīta tā tālākā virzība un 21.12.2020. nodots sabiedriskajai apspriešanai IZM 

tīmekļa vietnē: https://www.izm.gov.lv/lv/par-absolventu-monitoringa-sistemas-izveidi-

profesionalaja-izglitiba.  

 

Monitoringa rīku aprobēšana, tai skaitā datu vākšana 

Projekta ietvaros sadarbībā ar IZM Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamentu 

(ITND), sinerģijas projekta Nr.2.2.1.1/17/I/019 “VIIS attīstība – izglītības monitoringa 

sistēma” ietvaros turpinās darbs monitoringa rīku prototipu integrācija Valsts izglītības 

informācijas sistēmā (VIIS).  

Sadarbība ar sinerģijas projekta “VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma” ieviešanas 

komandu izglītības kvalitātes monitoringa rīku prototipu integrēšanā VIIS.  

Turpinās monitoringa rīku prototipa Skolu tīkla efektivitāte datu pasu precizēšanas process. Rīka 

rādītāju analīze, atgriezeniskās saites sniegšana VIIS sistēmas izstrādātājam.  

Decembrī uzsākta rīka Skolu tīkla efektivitāte tehniskā testēšana.   

http://petijumi.mk.gov.lv/node/3401
https://www.izm.gov.lv/lv/par-absolventu-monitoringa-sistemas-izveidi-profesionalaja-izglitiba
https://www.izm.gov.lv/lv/par-absolventu-monitoringa-sistemas-izveidi-profesionalaja-izglitiba
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Zinātniskie pētījumi izglītībā  

Iepirkums “Pētījums un modeļa izstrāde pedagogu pieprasījuma - piedāvājuma 

prognozēšanai un nodarbinātības modelēšanai vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”, iepirkuma identifikācijas Nr. IZM2020/27/AK/ESF. Uzsāktas pārrunas ar izpildītāju 

par līguma izbeigšanu abām pusēm vienojoties.   

Iepirkums “Pētījums risku identificēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. IZM2020/28/AK/ESF. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj izbeigt iepirkumu 

bez rezultāta. Tiks izsludināts atkārtots iepirkums.  

Sadarbības partnera atlasei pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" 

izstrādei. Piedāvājumu iesniegšana noslēgusies 2020.gada novembra mēnesī. Saņemts viens 

piedāvājums no Liepājas Universitātes. Notiek izvērtēšanas process.  

Turpinās darbs pie dokumentācijas izstrādes pētījumam "Mazākumtautību izglītības 

izvērtējums".  

Iepirkums “Pētījums Privāto izglītības iestāžu ieguldījums vispārējās izglītības 

nodrošināšanā”, iepirkuma identifikācijas Nr. IZM2020/36/AK/ESF. Izvērtēšanas process. 

Pētījums "Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības 

dinamika studiju periodā" 

Pētnieki tuvojas pētījuma mērķim – izstrādāt studējošo kompetenču attīstības 

dinamikas novērtēšanas metodiku. Izveidota caurviju kompetenču mērīšanas instrumenta 

izstrāde (anketa), decembrī uzsākta tās aprobācija.  

Veikts darbs pie respondentu piesaistīšanas, mērķtiecīgi atlasot arī nepieciešamo jomu 

studentus, doktorantus. Izveidota skolotāju profesionālo kompetenču novērtēšanas anketa, 

2021. gada februārī tiks uzsākta tās aprobācija. Saite uz aptauju: 

https://latvia.questionpro.com/t/ARkxTZkvI2. Uzsākta instrumenta validitātes izvērtēšana.  

Noticis darbs pie publikāciju izstrādes LU 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencei, kas 

plānota 2021.gada janvāra, februāra mēnešos.  

Partnera sagatavotā preses relīze: https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/62213/.  

 

Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums ICCS 2022  

Turpinās sagatavošanās darbi izlases pētījumam. Uzlabota aptauju un testu kvalitāte. 

Programmā Assesment Master ievadīto testu un aptauju caurlūkošana un atklāto kļūdu labošana, 

https://latvia.questionpro.com/t/ARkxTZkvI2
https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/62213/
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iesniegšana atkārtotai on-line platformas sagatavošanai.  Adaptēta (iztulkota un sastādīta) skolu 

kooridinātoru rokasgrāmata. Turpinās nacionālā konteksta jautājumu izstrāde izmēģinājuma 

pētījumam. Uzrunāti respornenti un iegūts skolu, skolotāju un skolēnu saraksts dalībai pētījumā. 

Skolotāju un klašu listing formu sagatavošana ielādei Win3S programmā. Respondentu datu 

bāzes izveide. Izmēģinājuma pētījuma aktivitāte kavējas sakarā ar Covid-19 izraisīto situāciju 

valstī un ieilgušo maketēšanas un datu savākšanas platformas verifikācijas procesu. 

Darbs šajā aktivitātē atlikts, jo Latvijā ir ārkārtas situācija un skolās darbs notiek attālināti.  

 

Mērķsadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi  

2020.gada 3. decembrī notika mērķsadarbības pasākums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu 

– konference “Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020 – 2023”. 

Pasākuma formāts – attālināti. Dalībnieku skaits Zoom platformā – 755 dalībnieki. Konferences 

videoieraksts skatāms: https://youtu.be/39ZuhVkyd-4.  

Uzsākts darbs pie mērķsadarbības pasākuma ar Valsts izglītības satura centru plānošanas. 

Plānots organizēt sesiju tipa pasākumu (darbsemināri) ar ārvalstu ekspertu iesaisti projekta 

ietvaros "Pedagogu metodiskā atbalsta un profesionālās pilnveides sistēmas kartēšana 

un pilnveide". Provizoriskais laiks: 01.-02.2021. Dalībnieki: VISC , IZM, speciālisti,  ārējie 

dalībnieki.  

Iepirkums Informatīvo materiālu izstrāde. Atkārtotā cenu aptauja noslēgusies. Sagatavots 

līgums ar SIA “Dizaina studija Teika”. Organizētas sanāksmes ar Izpildītāju par darbu uzsākšanu. 

Uzsākts informācijas sagatavošanas process. 

https://youtu.be/39ZuhVkyd-4

