
ESF projekts Nr.8.3.6.2/17/I/001

IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES 
MONITORINGA SISTĒMAS IZVEIDE 

UN ĪSTENOŠANA

2021. gada 29. novembris



PROJEKTA PAMATDATI I

Īstenošanas laiks: 01.04.2018. – 31.12.2023.

Kopējais finansējums: 4 614 359,00 euro

ESF finansējums: 3 922 205,00 euro

Valsts budžeta līdzfinansējums: 692 154,00 euro
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PROJEKTA PAMATDATI II

Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrija

Sadarbības partneri: Izglītības kvalitātes valsts dienests

Valsts izglītības satura centrs

Latvijas Universitāte

Liepājas Universitāte

Piezīme: Projekta ietvaros plānota atvērtā partnerība pētījumu pogrammās
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PROJEKTA DARBĪBAS
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Izglītības kvalitātes
monitoringa

sistēmas izveide
un īstenošana

Nacionāla līmeņa
pētījumi

Mērķsadarbības
un komunikācijas

pasākumi



1. IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES 
MONITORINGA SISTĒMA
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IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES MONITORINGS

Izglītības kvalitātes monitoringa mērķis ir

iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju (datus) 

snieguma un progresa novērtēšanai attiecībā pret noteiktiem
mērķiem, sagaidāmiem rezultātiem, 

lai varētu pieņemt pierādījumos balstītus lēmumus

un tādējādi veicināt izglītības kvalitātes attīstību.

Civitta, “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas un monitoringa rīku apraksta izstrāde” (2020)
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KĀPĒC monitorējam? (kādi ir mērķi, kādu lēmumu pieņemšanā
izmantosim rezultātus)

KĀ monitorējam? (tvērums, procedūras, mērinstrumenti, rīki, 
rādītāji u.c.)

KAS ir iesaistīts? (monitoringa pārvaldība, iesaistīto pušu
kapacitāte, atbildības)
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• Sistēmas līmenis

• Izglītības iestādes
dibinātājs, pašvaldība

• Izglītības iestāde

• Pētnieki

• Izglītojamo
ģimenes/vecāki

• Sabiedrība (sabiedriskās
organizācijas, privātais
sektors u.c.) 
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IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES MONITORINGA SISTĒMA - IEGUVUMS 
IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM

VALSTS LĪMENIS 

● Prioritāšu un rīcības virzienu noteikšana; 

● Datos balstītu lēmumu pieņemšana par resursu plānošanu, 
piešķiršanu un izmantošanu; 

● Izglītības iestāžu akreditācija; 

● Agrīnās brīdināšanas signālu (risku) uztveršana; 

● Atbalsts izglītības iestādēm un dibinātājiem izglītības kvalitātes 
uzlabošanā.
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IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES MONITORINGA SISTĒMA - IEGUVUMS 
IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM

DIBINĀTĀJI UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

● Iesaiste diskusijās par izglītības politikas prioritātēm, virzieniem; 

● Iestādes darbības novērtēšana, uzlabojamo jomu noteikšana; 

● Pašvērtējuma veikšana; 

● Izglītojamo un viņu ģimeņu, sabiedrības informēšana par 
sasniegumiem un izaicinājumiem; 

● Atbalsta plānošana / nodrošināšana izvēlētajiem uzlabojumiem.
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IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES MONITORINGA SISTĒMA - IEGUVUMS 
IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM

PĒTNIEKI 

● Pieejama plašāka un detalizētāka informācija par izglītības 
procesiem, sistēmu un tās dažādajiem kvalitātes aspektiem; 

● Ērtāka piekļuve esošajiem datiem; 

● Kvantitatīvo datu pieejamība padziļinātu kvantitatīvo un kvalitatīvo 
pētījumu veikšanai; 

● Precīzāka izglītības sistēmas tendenču un aktualitāšu sākotnējā 
identificēšana; 

● Atbalsts izglītības politikas attīstībai.
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IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES MONITORINGA SISTĒMA - IEGUVUMS 
IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM

IZGLĪTOJAMIE / VECĀKI / SABIEDRĪBA 

● Mācību virzienu un izglītības iestāžu izvēle; 

● Pieprasījums pēc augstas izglītības kvalitātes un sasniedzamajiem
rezultātiem, tostarp piedaloties apsekojumos; 

● Jautājumu aktualizācija par ar Izglītības kvalitāti saistītiem
izaicinājumiem, iesaiste diskusijās ar dibinātājiem par attīstības
alternatīvām; 

● Iesaistīšanās pašnovērtēšanas un ārējās kvalitātes novērtēšanas
procesos.
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IZSTRĀDĀTS PĒTĪJUMS PAR IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES MONITORINGA 

SISTĒMU UN MONITORINGA RĪKIEM

Izstrādātājs: personu apvienība SIA “Civitta Latvija”, 

UAB “Civitta” un Tventes Universitāte

Pētījumā definēta izglītības kvalitātes koncepcija, izstrādāts izglītības kvalitātes
monitoringa sistēmas apraksts, izveidots izglītības kvalitātes monitoringa
rādītāju kopums, aprakstīti izglītības kvalitātes monitoringa rīki jeb datu analīzes 
modeļi.

Pētījuma nodevums pieņemts 2020.gada 30.novembrī.

Publicēts Pārresoru koordinācijas centra Pētījumu un publikāciju datu bāzē.
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1.SOLIS: KOPĪGS REDZĒJUMS PAR 
IZGLĪTĪBAS KVALITĀTI

1. Atbilstība mērķiem - izglītojamo un visas 
sabiedrības vajadzībām atbilstoši izglītības 
rezultāti: attīstītas noteiktas kompetences, spēja
iesaistīties darba tirgū un dažādu sabiedrības 
grupu iekļaušanās iespējas; 

2. Kvalitatīvas mācības - mācību process un 
pedagogi (vistiešākā ietekme uz izglītības 
rezultātu sasniegšanu); 

3. Iekļaujoša vide - izglītojamo un pedagogu 
motivācija, nodrošinot fizisku un emocionālu 
drošību; 

4. Laba pārvaldība - efektīvi procesi, lai 
veicinātu iekļaujošu vidi, atbalstītu izglītojamos 
un pedagogus mācību procesā.
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Mērķi, 
sasniedzamie

rezultāti

Dati (statistika, 
nacionāla un 
starptautiska

mēroga pētījumi
u.c.)

Izglītības 
kvalitātes

monitoringa rīki
(datu analīze, 
tehnoloģisks
risinājums, 

vizualizācija)

Izglītības 
kvalitātes

monitoringa
procesi

Izglītības 
kvalitātes

novērtējums, 
pamats attīstības

risinājumiem, 
lēmumiem



Mērķi, 
sasniedzamie

rezultāti

Dati (statistika, 
nacionāla un 
starptautiska

mēroga
pētījumi u.c.)

Izglītības 
kvalitātes

monitoringa rīki

Izglītības 
kvalitātes

monitoringa
procesi

Izglītības 
kvalitātes

novērtējums un 
attīstības
risinājumi

Izglītības monitoringa sistēma ir pamats izglītības kvalitātes vadībai
(iestādes, pašvaldības, nacionālā jeb sistēmas līmenī); 

Kvalitātes vadības cikliskums: plānošana -> īstenošana -> uzraudzība -> 
pilnveide (attīstības risinājumu identificēšana, ieviešana, ieviešanas uzraudzība).

Izglītības likums; 4.1 pants. Valsts sistēma izglītības kvalitātes nodrošināšanai
(1) Valsts sistēma izglītības kvalitātes nodrošināšanai ir sistematizēts politikas, vadlīniju,
procedūru, darbību un resursu kopums, lai plānotu, sasniegtu, uzturētu, uzraudzītu un
pastāvīgi pilnveidotu izglītības kvalitāti.
(2) Valsts veido sistēmu izglītības kvalitātes nodrošināšanai un nosaka izglītības iestāžu, to
dibinātāju, valsts un pašvaldību iestāžu tiesības un pienākumus, kā arī atbildību par
izglītības kvalitāti. Izglītības iestādes dibinātājs un izglītības procesa īstenotājs nodrošina
izglītības kvalitāti izglītības iestādē.
(08.04.2021. likuma redakcija; spēkā no 04.05.2021.)

https://likumi.lv/ta/id/322560-grozijumi-izglitibas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums/redakcijas-datums/2021/05/04


• Sistematizēts politikas, vadlīniju, procedūru, darbību
un resursu kopums izglītības kvalitātes nodrošināšanai;

• Skaidras visu iesaistīto pušu atbildības jomas. 



2. IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES 
MONITORINGA RĪKI

18



VIIS sistēmā integrētie monitoringa rīki, to mērķi:

Skolu tīkla efektivitāte

Mērķis: apkopot un analizēt datus par skolu tīklu un tā efektivitāti, informēt iesaistītās puses
par būtiskākajiem secinājumiem, lai veidotu vienotu izpratni par finansiālo ieguldījumu
virzieniem un to efektivitāti

AI Absolventu monitorings

Mērķis: nodrošināt informācijas pieejamību par augstākās izglītības ieguvušo personu
nodarbinātību, ienākumiem un bezdarba līmeni 10 gadus pēc absolventa eksmatrikulācijas no
augstākās izglītības iestādes

Situācijas izpētē esošie monitoringa rīki, to mērķi:

PI Absolventu monitorings

Mērķis: nodrošināt informācijas pieejamību par profesionālo izglītību ieguvušo personu
nodarbinātību, ienākumiem un bezdarba līmeni 10 gadu laikā pēc kvalifikācijas ieguves
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Pētījumu ietvaros plānotie monitoringa rīki, to mērķi:

Risku identificēšanas sistēma

Pabeigta izstrāde: IV cet. 2022. – I cet.2023.

Mērķis: nodrošināt instrumentus izglītības iestāžu paškontrolei un izglītības kvalitātes 
regulāram ārējam monitoringam, lai uz izglītības kvalitāti potenciāli pazeminošiem 
apstākļiem varētu reaģēt nekavējoties, parādoties pirmajām to pazīmēm

Pedagogu prognozēšanas un plānošanas sistēma

Pabeigta izstrāde: IV cet. 2022. (laiks tiks precizēts pēc iepirkuma noslēgšanās)

Mērķis: izveidot vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu pieprasījuma -
piedāvājuma prognozēšanas un nodarbinātības plānošanas sistēmu (izglītības iestādes, 
dibinātāja (t.sk. pašvaldību) un valsts līmenī)
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1. SKOLU TĪKLA EFEKTIVITĀTES 
MONITORINGA RĪKS

MĒRĶIS:

Palīdzēt iesaistītajām pusēm panākt 
kopēju izpratni un vienošanos par 
finansiālo ieguldījumu virzieniem un 
novērtēt to efektivitāti;

aptvere: vispārējās izglītības iestādes

Publicēšana VIIS ārējiem lietotājiem: 

I – II cet., 2022. 

Projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001 Izglītības 
kvalitātes monitoringa sistēmas izveide
un īstenošana (2018.-2023.gads)
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SKOLU TĪKLA EFEKTIVITĀTES MONITORINGA RĪKS

Rīkā iekļauts 21 rādītājs, kas kopumā raksturo 6 izglītības 
kvalitātes kritērijus. 

Rīks atspoguļo sakarību starp Finanšu un administratīvo 
efektivitāti (kā vienu no izglītības kvalitātes kritērijiem) un 
citiem izglītības kvalitātes kritērijiem, ko ietekmē ieguldīto 
līdzekļu apjoms:

• pedagogu darbs (Pedagogu profesionālā kapacitāte);

• mācību vide (Drošība un labsajūta);

• sasniegumi (Kompetences un sasniegumi);

• rezultāti (Izglītības turpināšana un nodarbinātība);

• infrastruktūra (Infrastruktūra un resursi).
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2. RISKU IDENTIFICĒŠANAS SISTĒMA

MĒRĶIS:
Nodrošināt instrumentus izglītības iestāžu 
paškontrolei un izglītības kvalitātes 
regulāram ārējam monitoringam, lai uz 
izglītības kvalitāti potenciāli 
pazeminošiem apstākļiem varētu reaģēt 
nekavējoties, parādoties pirmajām to 
pazīmēm

aptvere: vispārējās, profesionālās, 
profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Pabeigta izstrāde: 

I cet., 2023. 

Projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001 Izglītības 
kvalitātes monitoringa sistēmas izveide
un īstenošana (2018.-2023.gads)
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Prevencijas un agrīnas intervences prakse 
izglītībā, kas fokusējas nevis uz rīcību jau zemas 
izglītības kvalitātes gadījumā (kopumā vai 
atsevišķos tās kritērijos), bet orientējas uz 
atbalstu pirms izglītības kvalitāte sākusi 
samazināties. 

Darbojas ar definētu noteiktu izglītības 
kvalitātes rādītāju kopu, kas identificē, vai 
nav sasniegts tāds iepriekšnoteikts līmenis, kurš 
ļauj secināt, ka ir radušies riski izglītības 
kvalitātei.

Izstrādāts algoritms 10 vai vairāk risku
identificēšanas rādītāju aprēķinam, analīzei un 
interpretācijai. 
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3. SKOLĒNU SNIEGUMA VĒRTĒŠANAS 
SISTĒMA

MĒRĶIS:
Nodrošināt agrīnu skolēnu pamatprasmju
(rēķinpratība, tekstpratība) monitoringu
(3. un 6.klase), lai pieņemtu lēmumus
par nepieciešamo atbalstu kvalitatīva
mācību procesa nodrošināšanai
(pārvaldības rīks skolai, pašvaldībai, 
valstij). 

Īstenot pirmsskolas izglītības kvalitātes
novērtējumu.

aptvere: vispārējās izglītības iestādes

ESF projekta pasākums Nr. 4.2.2.3.  
(2023.-2027.gads)
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Skolēna snieguma vērtēšanas sistēma

Darba variants, VISC, 01. 2021.



4. AI ABSOLVENTU MONITORINGA 
RĪKS

MĒRĶIS:
nodrošināt informācijas pieejamību par 
augstāko izglītību ieguvušo
personu nodarbinātību, ienākumiem un 
bezdarba līmeni 10 gadu laikā pēc
absolventa eksmatrikulācijas no 
augstākās izglītības iestādes

aptvere: augstākās izglītības iestādes

Publicēts VIIS: 

22.22.2021. 

Projekts Nr. 8.3.6.2/17/I/001 Izglītības 
kvalitātes monitoringa sistēmas izveide
un īstenošana (2018.-2023.gads)

28



Izstrādātas infografikas un mācību video
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VALSTS IZGLĪTĪBAS INFORMĀCIJAS 
SISTĒMA

Lai nodrošinātu izglītības kvalitātes 
raksturojošo datu pieejamību sabiedrībai, 
VIIS publiskajā portālā būs pieejami:

• Izglītības kvalitātes monitoringa rīki,

• Informatīvi pārskati par izglītojamo
skaitu vispārējās izglītības programmās, 
pedagogu skaitu, skolēnu un skolotāju 
skaita attiecību, obligāto centralizēto 
eksāmenu (OCE) indeksu u.c. (visi
pārskati nopublicēti līdz 2022.gada I 
cet.),

• Un citas izglītības kvalitāti 
raksturojošas datu kopas.

www.viis.gov.lv
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3. LAIKA IETVARS
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Pieņemts pētījuma par 
izglītības kvalitātes

monitoringa sistēmas
un rīku izstrādi gala 

nodevums

11.2020.
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PROJEKTA VIRZĪBA LAIKĀ I

Noslēgts līgums ar Civitta
par izglītības kvalitātes

monitoringa sistēmas un 
rīku pētījuma izstrādi

02.2019.

Datu vākšanas procesu pilnveide, nodrošinot to salīdzināmību. Jaunu rīku izstrāde, aprobācija un esošo rīku attīstība.

Noslēgts sadarbības
līgums ar LU par pētījuma
AI studējošo kompetenču

novērtēšanai izstrādi

12.2019.

Mērķsadarbības un komunikācijas pasākumu organizēšana par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm, prasmju pilnveide datu analītikā.

Noslēgts sadarbības
ļīgums ar LU par 

pētījuma pilsoniskajā
izglītībā ICCS 2022 

izstrādi

07.2020.

Noslēgts sadarbības līgums
ar LiepU par pētījuma

"Izglītības terminu
skaidrojošā tiešsaistes

vārdnīca" izstrādi

06.2021. 

Uzsākta izglītības
kvalitātes

monitoringa rīku
integrācija VIIS

08.2020.

2018. gads – 2023. gads
Nepārtraukta izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un pilnveide

Pētījumu plānošana, īstenošana, rezultātu izvērtēšana un ieviešana praksē.

Uzsākts izvērtēšanas
process iepirkumam

“Pētījums Privāto izglītības
iestāžu ieguldījums
vispārējās izglītības

nodrošināšanā”

15.11.2021.

VIIS publicēts
augstākās izglītības

absolventu monitoringa
rīks

22.11.2021.

12.2021.

Sadarbības partnera atlase
pētījumam “Pētījums par 

augstākajā izglītībā studējošo 
kompetenču novērtējumu un 
to attīstības dinamiku studiju 

periodā (II daļa)”



Mācības personām izglītības 
kvalitātes monitoringa rīku 

lietošanā, analītikas 
veidošanā  (IZM, IKVD, 

VISC speciālistiem)

I – II cet., 2022.
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PROJEKTA VIRZĪBA LAIKĀ II

Sadarbības partnera atlase
pētījumam skolu atbalstam

transformācijai uz
mācīšanās organizācijām

12.2021.

Datu vākšanas procesu pilnveide, nodrošinot to salīdzināmību. Jaunu rīku izstrāde, aprobācija un esošo rīku attīstība.

Mērķsadarbības un komunikācijas pasākumu organizēšana par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm, prasmju pilnveide datu analītikā.

Darbsemināru sērija ar
OECD ekspertu iesaisti

par monitoringa
sistēmas procesu

kartēšanu

I cet., 2022.

Saņemts nodevums –
aprobēta risku 

identificēšanas sistēma

IV cet.2022-I 
cet.2023.

Sadarbības partnera atlase
pētījumam “Mazākumtautību
izglītības izvērtējums”un “ 
Karjeras atbalsta sistēmas

izvērtējums” 

I cet., 2022.

2018. gads – 2023. gads
Nepārtraukta izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un pilnveide

Pētījumu plānošana, īstenošana, rezultātu izvērtēšana un ieviešana praksē.

PI absolventu monitoringa
rīka publicēšana ārējiem

lietotājiem

II cet., 2023.

Iepirkuma I kārtas
izsludināšana pētījumam
pedagogu pieprasījuma -

piedāvājuma prognozēšanai
un nodarbinātības

modelēšanai

12.2021.

Skolu tīkla
efektivitātes rīka

publicēšana ārējiem
lietotājiem, seminārs

I cet.2022.



4. PĒTĪJUMU ĪSTENOŠANSA 
VIRZĪBA
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Pētījums par augstākajā izglītībā studējošo kompetenču 
novērtējumu un to attīstības dinamiku studiju periodā (I daļa)

Sadarbības līgums (zinātniskais pētījums) ar LU noslēgts 19.12.2019.

Ilgums: līdz 31.08.2021. 

Aktuālais: Saņemts pētījuma nodevums. 16.11.2021. pētījumu stratēģiskās
vadības padomē apstiprināti pētījuma rezultāti

Līgumcena: 300 000,00 euro

Mērķis: noskaidrojot Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) 
mērķu sasniegšanai nepieciešamo profesionālo, pētniecības, inovācijas, 
uzņēmējspējas, digitālās un globālās, kā arī pilsoniskās kompetences attīstības 
dinamiku, izvērtēt Latvijas augstākās izglītības institūciju izglītības piedāvājuma 
kvalitāti cilvēkkapitāla attīstības nodrošināšanai un izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmas pilnveidošanai 

Rezultāti: izstrādāta un aprobēta metodoloģija augtskolās studējošo caurviju
kompetenču attīstības dinamikas novērtēšanai, veikts pilotpētījums
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Pētījums pilsoniskajā izglītībā (ICCS 2022)

Sadarbības līgums (zinātniskais pētījums) ar LU noslēgts 16.07.2020.

Aktuālais: ICCS pamatpētījuma datu savākšana plānota 2022.gada pavasarī.

Ilgums: līdz 31.12.2023.

Līgumcena: 240 090,80 euro

Mērķis: uzlabot valstu izpratni par tādiem jautājumiem kā skolēnu lomu attiecībā 
uz globālo pilsonību, vides ilgtspējība, sociālā mijiedarbība skolā, jaunu sociālo 
mediju izmantošana pilsoniskai iesaistei, digitālā pilsonība, kā arī migrācija un 
daudzveidība.

Rezultāti: veikts starptautiski salīdzinošais pētījums un iegūti dati par pilsoniskās
izglītības jautājumiem
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Pētījums un analītiskā/-o rīka/-u izstrāde pedagogu pieprasījuma un 
piedāvājuma prognozēšanai un nodarbinātības modelēšanai vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs

Atkārtots iepirkums. Izsludināts 23.09.2021 (IZM 2021/36/AK/ESF). 
Pieteikšanās līdz 29.10.2021. Noslēdzās bez rezultāta. Plānots izsludināt
atkārtoti kārtās. Iepirkuma izmaiņas saskaņotas ar CFLA, IZM SFD.

Ilgums: 12 mēneši

Provizoriskā līgumcena: 100 000,00 euro

Mērķis: veikt pētījumu un izstrādāt modeli un tā darbības algoritmu, pedagogu
pieprasījuma - piedāvājuma prognozēšanai un nodarbinātības modelēšanai
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Rezultāti: veikts pētījums un izstrādāts analītiskais rīks pedagogu pieprasījuma
un piedāvājuma analīzei un prognozēšanai, profesionālās pilnveides plānošanai

39



Pētījums, kura rezultātā tiktu izstrādāts un ieviests izglītības kvalitātes 
vadības sistēmas komponenšu analītiskais rīks “Risku identificēšanas 
sistēma” izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā izglītībā un 
profesionālajā izglītībā

Pakalpojuma līgums. Noslēgts 30.09.2021. ar SIA „PricewaterhouseCoopers” 

Aktuālais: Pētījuma izstrādes darba plāns saskaņots, norit intervijas ar iesaistītajām
pusēm, starptautiskās pieredzes izpēte u.c.

Ilgums: 15 mēneši

Līgumcena: 143 200,00 euro bez PVN

Mērķis: veikt pētījumu un izstrādāt izglītības kvalitātes vadības sistēmas
komponenšu (izglītības iestādes pašvērtēšana, izglītības iestādes akreditācija un 
izglītības kvalitātes monitorings) matemātisko modeli un tā prototipu “Risku
identificēšanas sistēma” izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā izglītībā un 
profesionālajā izglītībā

Rezultāti: veikts pētījums, izstrādāta risku identificēšanas sistēma un 
analītiskais rīks
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Pētījums par privāto izglītības iestāžu lomu vispārējās izglītības
nodrošināšanā

Atkārtots iepirkums. Izsludināts 13.10.2021. Iesniegšanas datums: 
15.11.2021. Iepirkums Nr.IZM 2021/25/AK/ESF.

Aktuālais: Piedāvājumu izvērtēšanas process

Ilgums: 12 mēneši

Provizoriskā līgumcena: 50 000,00 euro

Mērķis: izvērtēt privāto vispārējās izglītības iestāžu (pamata un vidējās)  kā 
izglītības sistēmas daļas ieguldījumu izglītības attīstības  mērķu sasniegšanā un 
vispārējās izglītības nodrošināšanā.

Rezultāti: veikts pētījums, kura ietvaros izpētīti privāto izglītības iestāžu darbības 
modeļi ārvalstīs un Latvijā,  pārvaldības principi un izstrādāti priekšlikumi
rīcībpolitikai
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Izglītības terminu skaidrojošā vārdnīca

Sadarbības līgums (zinātniskais pētījums) ar Liepājas Universitāti noslēgts
18.06.2021

Aktuālais: 25.10.2021. statusa sanāksme par pētījuma īstenošanas procesu

Ilgums: 24 mēneši

Līgumcena: 240 000,00 euro

Mērķis: izstrādāt izglītības terminu skaidrojošo tiešsaistes vārdnīcu latviešu 
valodā ar terminu ekvivalentiem angļu, vācu, franču un krievu valodā, lai 
nodrošinātu izglītības terminoloģijas attīstību, izglītības terminu kvalitatīvu 
lietojumu un vienotas izpratnes veidošanos. 

Rezultāti: izstrādāta izglītības terminu vārdnīca 3000 šķirkļu apjomā un publicēta
Latvijas Nacionālajā terminoloģijas portālā (termini.gov.lv) 
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Pētījums un instrumentu izstrāde skolu atbalstam transformācijai uz 
mācīšanās organizācijām

2021.gada decembris: Sadarbības partnera atlase (zinātniskais pētījums)

Aktuālais: Pētījuma pamatojuma izstrāde sadarbībā ar VISC un IKVD. 16.11.2021. 
pētījumu stratēģiskās vadības padomei sniegta informācija par pētījuma darba
uzdevumu un rezultātiem.

Ilgums: 24 mēneši

Provizoriskā līgumcena: 175 000,00 euro
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Mazākumtautību izglītības izvērtējums

2022.gada I ceturksnis Sadarbības partnera atlase (zinātniskais pētījums)

Aktuālais: norit darbs pie pētījuma darba uzdevuma izstrādes

Ilgums: vismaz 12 mēneši

Provizoriskā līgumcena: 100 000,00 euro
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Karjeras attīstības atbalsta sistēmas izvērtējums

2022.gada I ceturksnis: Sadarbības partnera atlase (zinātniskais pētījums)

Aktuālais: Uzsākta pētījuma tēmas izpēte darba uzdevuma izstrādei sadarbībā ar
VIAA un Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju un Labklājības ministriju. 
14.06.2021. organizēta tiešsaistes darbnīca ar visu pušu iesaistīšanos pētījuma 
uzdevuma apspriešanai/izstrādei.

Ilgums: 12-24 mēneši

Provizoriskā līgumcena: 225 000,00 euro
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Pētījums par augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējumu 
un to attīstības dinamiku studiju periodā (II daļa)

2021.gada IV ceturksnis: Sadarbības partnera atlase

Provizoriskā līgumcena: 300 000,00 euro

Ņemot vērā pētījuma pirmā posma rezultātus, izstrādes process pētījuma darba
uzdevumam
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