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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 01.04.2021. līdz 30.06.2021. 

 

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 integrācijai Valsts izglītības 

informācijas sistēmā (VIIS).  

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

sniegšana VIIS sistēmas izstrādātājam. Tāpat turpinās absolventu monitoringa rīka integrācija 

VIIS sistēmā.  

 

Zinātniskie pētījumi izglītībā  

Iepirkums „Pētījums un modeļa izstrāde pedagogu pieprasījuma - piedāvājuma 

prognozēšanai un nodarbinātības modelēšanai vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. Veikti precizējumi iepirkuma nolikumā, pagarināts iesniegšanas termiņš līdz 

28.06.2021.  

Iepirkums “Pētījums risku identificēšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai”.  

17.06.2021. iepirkums izsludināts atkārtoti, ID Nr. IZM 2021/26/AK/ESF.  

Sadarbības partnera atlase pētījuma "Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes 

vārdnīca" izstrādei. Sadarbības līgums ar Liepājas Universitāti noslēgts 18.06.2021. Uzsākts 

pētījuma uzsākšanas process. 

Dokumentācijas izstrāde pētījumam "Mazākumtautību izglītības izvērtējums". 

Organizētas speciālistu darba grupas sanāksmes un tikšanās ar ārējiem ekspertiem par pētījuma 

darba uzdevuma saturu un sasniedzamajiem rezultātiem.  
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Dokumentācijas izstrāde pētījumam "Karjeras atbalsta sistēmas izvērtējums". 

Organizēts darbseminārs ar pušu iesaistīšanos pētījuma uzdevuma apspriešanai/izstrādei 

„Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveide ilgtspējīgai attīstībai”. 

Iepirkums “Pētījums Privāto izglītības iestāžu ieguldījums vispārējās izglītības 

nodrošināšanā”. Organizēta tikšanās IZM, IKVD, VISC speciālistiem ar LU pētniekiem par 

iepirkuma dokumentāciju. Pamatojoties uz tikšanās un diskusiju rezultātiem, veiktas izmaiņas 

iepirkuma dokumentācijā.  

Pētījums "Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības 

dinamika studiju periodā". Izstrādāta studējošo kompetenču attīstības dinamikas 

novērtēšanas metodika, kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji (indikatori) augstākās izglītības 

kvalitātes monitoringa datu papildināšanai studiju rezultāti (ietekme uz cilvēkresursiem) 

indikatoru kopā. Katrā no pētījuma mērķī minētajām jomām veikta kompetenču karšu un to 

novērtēšanas kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju (indikatoru) aprobācija un pēc vajadzības - 

precizēšana bakalaura (LKI 6.līmenis), maģistra (LKI 7.līmenis) un doktora (LKI 8.līmenis) 

līmeņa studiju programmās studējošajiem.  

09.06.2021. notika informatīvais seminārs studiju programmu direktoriem “Studējošo caurviju 

kompetences: pētīšana, novērtēšana, pilnveide”, savukārt 21.06.2021. notika caurviju 

kompetenču paneļdiskusiju maratons.  

Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums ICCS. Turpinās sagatavošanās darbi  izlases 

pētījumam. Veikta respondentu datu bāzes izveide. Izveidotas paroļu lapas, sadalīti testu tipi, 

izveidotas testa atskaišu formas, atkļūdoti bukleti. Veikts datu savākšanas process izmēģinājuma 

pētījumam. 

Informatīvā ziņojuma par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību izstrādes 

process ir pārtraukts. Pamatojoties uz likuma grozījumiem IZM organizē darba grupu, kuras 

mērķis ir sagatavot Ministru kabineta noteikumu projektu par sistēmisku izglītības kvalitātes 

nodrošināšanu visās izglītības pakāpēs un pieaugušo izglītībā. 

Turpinās informatīvā ziņojuma par profesionālās izglītības absolventu monitoringu 

precizēšanas process atbilstoši saņemtajiem atzinumiem.  

Ekspertīzes iepirkums – Mašīnlasīšanas datu izmantošana izglītības kvalitātes 

mērījumos. Ekspertīzes pakalpojums pieņemts. 
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Mērķsadarbības, stratēģiskās komunikācijas un mācību pasākumi 

Darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes iepirkumam "Informatīvo materiālu 

dažādām mērķgrupām par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu un tās rīkiem 

izstrāde". Organizēts iepirkuma process un 06.07.2021. noslēgts līgums ar SIA Sabiedrības 

informēšanas centrs. Iepirkuma ietvaros plānots iegādāties 12 infografikas, 6 informatīvos video, 

6 sociālo mediju grafiskā attēla veidnes.  


