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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 – laika posmā no 01.01.2021. līdz 31.03.2021. 

 

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 integrācijā Valsts izglītības 

informācijas sistēmā (VIIS).  

Turpinās monitoringa rīku prototipa Skolu tīkla efektivitāte rādītāju analīze, atgriezeniskās saites 

sniegšana VIIS sistēmas izstrādātājam. Darba sanāksmes ar VIIS sistēmas izstrādātājiem un 

sinerģijas projekta īstenošanas komandu. Turpinās tehniskā testēšana un tehnisko nepilnību 

novēršana. Gatavošanās rīka akcepttestēšanai. 

Uzsākta Absolventu monitoringa rīka integrācija VIIS sistēmā. Sadarbībā ar VIIS sistēmas 

izstrādātājiem un sinerģijas projekta komandu uzsākts darbs pie rīka skatu izstrādes un 

integrācijas. 

Zinātniskie pētījumi izglītībā  

Iepirkums “Pētījums un modeļa izstrāde pedagogu pieprasījuma - piedāvājuma 

prognozēšanai un nodarbinātības modelēšanai vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. Marta mēnesī sagatavota iepirkuma dokumentācija atkārtota pētījuma iepirkuma 

izsludināšanai. 

Iepirkums “Pētījums risku identificēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai”. Veikti 

precizējumi iepirkuma dokumentācijā. Iepirkums izsludināts atkārtoti 26.03.2021. Iepirkuma 

identifikācijas numurs IZM 2021/10/AK/ESF. 

Sadarbības partnera atlase pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca" 

izstrādei. Veikta Liepājas Universitātes pētījuma piedāvājuma ārējā ekspertīze. Pētījumu 

stratēģiskās vadības padomē izvērtēts pieteikums, organizēta tiešsaistes tikšanās ar Liepājas 

Universitātes pētnieku komandu. Pētījuma pieteikums apstiprināts. 
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Turpinās darbs pie dokumentācijas izstrādes pētījumam "Mazākumtautību izglītības 

izvērtējums". Ārējo ekspertu apzināšana darba uzdevuma izstrādei. 

Iepirkums “Pētījums Privāto izglītības iestāžu ieguldījums vispārējās izglītības 

nodrošināšanā”. Janvāra mēnesī iepirkuma, iepirkuma identifikācijas Nr. IZM2020/36/AK/ESF, 

konkurss pārtraukts bez rezultāta. Dokumentācijas precizēšana, papildināšana, gatavošanās 

process atkārtotam iepirkumam. 19.03.2021. atkārtoti izsludināts iepirkums, iepirkuma 

identifikācijas Nr. IZM 2021/8/AK/ESF. Iesniegšanas termiņš 07.04.2021.  

Pētījums "Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības 

dinamika studiju periodā".  

Uzstāšanās 79. Starptautiskajā LU konferencē.  

Sekcijā „Pētniecībā un pierādījumos balstīta augstākā izglītība”, 2021. gada 3. februārī, 

tiešsaistē: 

 Alise Oļesika (LU), Sociālās inovācijas izglītības zinātnēs: pašreizējo pētījumuu un 

politikas dokumentu analīze (Social Innovations in Educational Sciences: Analysis of 

Current Research and Policy Documents); 

 Agnese Slišāne (LU) - Pedagoģiskā uzņēmējspēja (Conceptualization of pedagogical 

entrepreneurship);  

 Dace Medne (JVLA), Zanda Rubene (LU), Dzintra Iliško (LU), Māra Bernande (LU) 

Universitātes studentu pilsoniskās kompetences konceptualizācija (Conceptualisation of 

University Students’ Civic Competence).  

Sekcijā “Izglītības digitālā transformācija” “Digital transformation of education”, 2021. gada 5. 

februārī, tiešsaistē: 

 Sanita Litiņa, Anika Miltuze (LU) Studentu digitālā kompetence: novērtēšanas 

instrumentu pārskats (Students` digital competence: A scoping review of measure 

instruments).  

Pārskata periodā organizēti vairāki darbsemināri video materiāla izstrādei par caurviju 

kompetencēm. Izveidots video materiāla scenārijs. 

Turpinās darbs pie studiju rezultātu augstākajā izglītībā teorētiskā ietvara definēšanas. Izveidota 

caurviju kompetenču mērīšanas instrumenta izstrāde (anketa), 2020. gada decembrī uzsākta tās 

aprobācija, 2021. gadā aprobācija turpinās. Izveidota skolotāju profesionālo kompetenču 

novērtēšanas anketa, 2021. gada februārī tiek uzsākta tās aprobācija.  
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Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums ICCS 2022. Turpinās sagatavošanās darbi  

izlases pētījumam. Ņemot vērā ar pandēmiju saistītos ierobežojumus, tiek sniegtas individuālas  

konsultācijas un mācības par datu savākšanas gaitu to skolu koordinātoriem un testa 

administratoriem, kuru skolām ir atļauts mācīties klātienē. Darbs ar pētījuma instrumentiem. 

Izveidotas paroļu lapas, sadalīti testu tipi, izveidotas testa atskaišu formas, atkļūdoti bukleti.  

Sagatavota prezentācija par ICCS pētījuma rezulātu pielietošanu rīcībpolitikas un izglītības 

saturā. Tikšanos rezultātā apzinātas vajadzības par ICCS pētījuma rezulātu analīzi un nacionālo 

pielietojumu.  

Turpinās  informatīvā ziņojuma par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību 

izstrādes process un informatīvā ziņojuma par profesionālās izglītības absolventu 

monitoringu izstrāde. Informatīvo ziņojumu precizēšanas pocess. 

Ekspertīzes iepirkums – Mašīnlasīšanas datu izmantošana izglītības kvalitātes 

mērījumos. Sadarbībā ar IZM speciālistiem ekspertīzes veikšanas process. Februāra mēnesī 

saņemts un izvērtēts nodevums, atgriezts izpildītājam precizēšana un papildināšanai. Nodevums 

atkārtoti saņemts 24.03.2021. Izvērtēts un atgriezts otrreizējai precizēšanai. 

Mērķsadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi 

Organizēts mērķsadarbības pasākums ar Valsts izglītības satura centru – darbsemināru cikls 

„Skolu profesionālā atbalsta sistēmas pilnveide”. Sesiju tipa pasākums (6 darbsemināri) 

ar ārvalstu ekspertu iesaisti. Pasākums organizēts tiešsaistē.  

Pasākuma mērķis: 1) izvērtēt esošo pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju metodiskā atbalsta un 

profesionālās pilnveides sistēmu – spēlētāji, lomas, mērķi, izpildījums, pilnveides vajadzības; 2) 

iepazīties ar dažādiem modeļiem šādas sistēmas organizēšanai skolas, pašvaldības, nacionālajā 

līmenī ārvalstīs; 3) izvirzīt un vienoties par nepieciešamajiem pilnveides risinājumiem tālākai 

attīstībai.  

 

Iepirkuma "Informatīvi izglītojošo materiālu izstrāde" ietvaros SIA “Dizaina studija Teika” 

sadarbībā ar projekta ieviešanas komandu izstrādājusi infografikas, informatīvās lapas, grafiskās 

kartītes un grafisko animāciju par monitoringa sistēmu, procesiem un iespējām.  

https://www.izm.gov.lv/lv/izglitibas-kvalitates-monitoringa-sistema
https://www.izm.gov.lv/lv/izglitibas-kvalitates-monitoringa-sistema

