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Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas
izveides pieeja
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ESF projekts 
“EQAR aģentūrai 
izvirzīto prasību 

izpildei”
Nr. 8.2.4. 

ESF projekts 
“Izglītības sistēmas 

monitoringa sistēmas 
izveide ”
Nr. 8.3.6.2.

Augstākās izglītības 
monitoringa 

integrācija kopējā 
izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmā

Izglītības kvalitātes 
novērtēšanas 

monitoringa sistēmas 
un monitoringa rīku 
apraksta izstrāde un 

rīku aprobēšana

ERAF projekts 
“Valsts 

pārbaudījumu 
organizēšanas 

procesa 
pilnveide” 
Nr. 2.2.1.1.

ERAF projekts “VIIS 
attīstība –
izglītības 

monitoringa 
sistēma" 

Nr. 2.2.1.1.

Valsts izglītības 
informācijas sistēmas 

un Valsts pārbaudījumu
informācijas sistēmas IT 

procesu pilnveide un 
izglītības sistēmu 
raksturojošu datu 

kvalitātes un 
pieejamības uzlabošana

Pētniecības 
programmas izglītībā 

izveide  un valsts 
pētījumu programmas 

principu aprobācija



Izglītības kvalitātes pamatkategoriju un 
pamatelementu struktūra
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Izstrādē trīs rādītāju grupas (148 rādītāji) 

Diskusijas ar ārējiem

ekspertiem (60 izglītības

eksperti)

Intervijas (18)

Publiskās diskusijas (3)

Tiešsaistes aptauja

Projekta diskusijas (9+)



piemērs pamatelementam “Iekļaujoša vide” rādītāju struktūrai 4

Plānotā izglītības kvalitātes monitoringa 
sistēmas pamatelementa struktūra 
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Izglītības kvalitātes monitoringa 
sistēmas rādītāji

1.grupa 2.grupa 3.grupa

Rādītāji, kuri ir 
saskaņoti, piesaistīti 
attiecīgam 
pamatelementam un ir 
datu vākšanas 
metodika un process.

Rādītāji, kuri ir saskaņoti, 
bet nepieciešama 
turpmāka izpēte, lai 
izstrādātu kvalitatīvu datu 
vākšanas un apkopošanas 
metodiku un procesus

Nozīmīgiem izglītības 
kvalitātes aspektiem 
atbilstoši rādītāji, kuriem ir 
jāizstrādā gan normatīvais 
regulējums gan jauni datu 
vākšanas procesi
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2020.gadā plānotais

• Turpinās darbs pie rādītāju aprakstu sagatavošanas;

• Tiek izstrādāti monitoringa rīku apraksti un pilnveidotas un attīstītas
prototipu vizualizācijas, lai tās varētu lietot ierobežotā apjomā no
2020.gada 4.ceturkšņa;

• Monitoringa rīku prototipa sasaite ar Valsts izglītības informācijas
sistēmu;

• Mērķsadarbības pasākumi, lai sasaistītu izglītības kvalitātes monitoringa
sistēmas ietvaru ar izglītības programmu un iestāžu akreditāciju;

• Agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde;

• Mērķsadarbības pasākumi mācību procesa rezultātu vērtēšanas procesa
attīstībai

• Atbalsta pasākumu definēšana un dibinātāja atbildības nostiprināšana.



Pētījumu programmas izglītībā īstenošana -
2019.gadā paveiktais

Izstrādāta procedūra pētījumu organizēšanai, izvērtēšanai un uzraudzībai

Izveidota Stratēģiskās vadības padome 12 personu sastāvā, pārstāvot
pašvaldības, izglītības un pētniecības institūcijas, Izglītības un zinātnes ministriju,
kā arī piesaistot nozares ekspertus

Sagatavots pirmā zinātniskā pētījuma darba uzdevums, īstenota sadarbības
partnera atlase, t.sk. pētījuma pieteikuma kvalitātes starptautiskā vērtēšana, un
parakstīts līgums pētījuma uzsākšanai par pētījuma “Augstākajā izglītībā
studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā”.

Pētījuma īstenotājs Latvijas Universitāte, pētījuma periods 2019. – 2021.gads,
pētījuma finansējums 300 000 eur



Plānotie pētījumi 2020.gadā

Pētījums un prototipa izstrāde 
pedagoģiskā personāla pieprasījuma 
un piedāvājuma plānošanai izglītībā 

Izglītības iestāžu pārvaldības modeļa 
izstrāde un aprobācija izglītības 
iestādes
transformācijai uz mācīties spējīgām 
organizācijām

Pētījums pilsoniskajā izglītībā

Izglītības terminu skaidrojošās 
vārdnīcas latviešu valodā (ar terminu 
ekvivalentiem svešvalodās) izstrāde 
un terminu aktualizēšana 

Līgumpētījums

Zinātniskais pētījums

Zinātniskais pētījums, 
starptautiski 
salīdzinošais pētījums

Līgumpētījums

Privāto izglītības iestāžu darbības 
vides izvērtējums

Līgumpētījums



Paldies par uzmanību un

uz sadarbību! 


