
Projekta progresa ziņojumi 

Progress projekta darbības virzienos – izglītības kvalitātes monitoring izveide un īstenošana – 

laikposmā no 01.10.2019. līdz 31.12.2019.: 

1. Nodrošināta “SIA “Civitta Latvija”, UAB “Civitta” un Tventes Universitāte” ziņojuma 

“Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas apraksts un monitoringa rīku apraksts” 

izvērtēšana un komentēšana. Dalība darba sanāksmē ar pētījuma īstenotājiem par prototipa 

izstrādi. Nodrošināta pētījuma veikšanai, t.sk. prototipa sākotnējās versijas izstrādei 

nepieciešamo datu apkopošana un nodošana. 

 

2. Nodrošināta starptautiska ekspertu konsultācijas semināra “Jaunas paradigmas veidošana 

vispārējās izglītības iestāžu akreditācijas procesā” organizācija, t.sk. tiešsaistes video 

semināra norise par izskatāmajiem jautājumiem. 

 

3. Organizētas sarunas ar 53 Latvijas pašvaldībām par vispārējās izglītības iestāžu tīkla 

sakārtošanu. Sarunu norises nodrošināšanai sagatavoti informācijas pārskati par katru 

pašvaldību (dati par skolēnu skaitu izglītības iestādēs, izglītojamo sasniegumiem valsts 

pārbaudes darbos, skolēnu skolotāju proporcijām, skolotāju likmēm, izmaiņām izglīt ības 

iestāžu tīklā, atbilstību izglītības iestāžu tīkla skaitliskajiem kritērijiem u.c.). 

 

4. Nodrošināta viedokļa sniegšana par aktualitātēm vispārējās izglītības jomā kontekstā ar 

nozares politikas plānošanas dokumentu izstrādi nākamajam plānošanas periodam. Dalība 

darba semināros par Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnēm 2021-2027: rīcības 

virzienu noteikšana sadarbībā ar OECD.  

 

5. Latvijas Nacionālās prasmju stratēģijas OECD ziņojuma “OECD Latvijas Prasmju 

stratēģija: Novērtējums un rekomendācijas” ziņojuma projekta izvērtēšana un 

papildināšana. Dalība OECD Latvijas Nacionālās prasmju stratēģijas 1.posma noslēguma 

pasākumā.  

 

6. Informācijas gatavošana Eiropas Komisijas semestra sarunām par profesionālās izglīt ības 

absolventu turpmāko gaitu monitoringu; sagatavots indikatīvs absolventu monitor inga 

ieviešanas laika grafiks un plāns, apzinot nepieciešamās darbības absolventu monitor inga 

izveidei. 

 

7. Dalība SIA “Civitta Latvija” rīkotajās mācībās par datu analīzi un datu analīzes rīku 

Tableau. 

 

8. Dalība Eiropas Komisijas ekspertu grupā, sanāksme Briselē, Belģijā. Darbs pie absolventu 

monitoringa sistēmas izveides profesionālajā izglītībā, izvērtējot gan aptaujas, gan 

administratīvo datu izmantošanas iespējas. Dalība darba grupā “Profesionālās izglīt ības 

iestāžu absolventu monitoringa sistēmas izveide, attīstība”, kuras uzdevums ir izstrādāt 



politikas vadlīnijas ES dalībvalstīm profesionālās izglītības absolventu monitor inga 

sistēmas izveidei. 

 

9. Dalība pētījumu programmas tematu apspriešanā un iesaiste tēmas pietiekuma par skolu 

kā mācīšanās origanizāciju izstrādē.  

 

10. Darbs ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) operatoriem un uzlabojumu 

īstenotājiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem VIIS saistībā ar ilgstošu neattaisnotu 

kavējumu datu ievadi un apskopošanu.  


