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Eiropas izglītības programma 
pieaugušajiem aicina pievērst uzmanību

Pieprasījuma veicināšanai un efektīvām informēšanas stratēģijām 

potenciālo zināšanu apguvēju vidū

 Tam, lai neformālās izglītības atzīšanu izmantotu visu vecumu un 

visu kvalifikācijas līmeņu pieaugušie, kā arī uzņēmumi un 

organizācijas

 Kultūras iestāžu, pilsoniskās sabiedrības un citu  organizāciju 

nozīmības vairošanai, lai veidotu radošu un novatorisku vidi 

neformālajai un informālajai izglītībai

 Sadarbības un partnerības pastiprināšanai starp visām 

ieinteresētajām pusēm

 Sabalansētai un novatoriskai pieejai finansu līdzekļu izmantošanā, 

kas paaugstina tās lietderību un efektivitāti



Projekts “Eiropas programmas 
īstenošana pieaugušo izglītības jomā”

• Īstenošana: 2012.g. oktobris – 2014.g.maijs 

• Mērķi: 

– Sekmēt sadarbību un izveidot vienotu 

koordināciju/informācijas apmaiņu starp augstskolām, 

privātajiem partneriem, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām 

institūcijām ar mērķi palielināt to pieaugušo Latvijas 

iedzīvotāju skaitu, kuri savas dzīves laikā pilnveido savas 

prasmes, iemaņas un kvalifikāciju. 

– Veicināt diskusiju par mūžizglītības problēmām Latvijā 

ieinteresēto pušu vidū, kā arī kopīgi apmainīties viedokļiem 

un izstrādāt priekšlikumus problēmu risināšanai. 

– Izplatīt informāciju iedzīvotāju vidū par šā brīža izglītības 

iespējām Latvijā un personas ieguvumiem no kvalifikācijas 

celšanas. 
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Aktivitātes

 5 reģionālie semināri (visi notikuši)

 6 starpresoru forumi (2 notikuši)

 Nacionālā konference

 Iedzīvotāju konsultēšana par pieaugušo izglītības 

iespējām 

Finansējums: 136 t. EUR, t.sk. EK – 102 t. EUR



Plānotie starpresoru forumi

Tēma Laiks 

Karjeras attīstības atbalsts un motivācijas mācīties 

veicināšana pieaugušajiem 

17.janvāris

Pieaugušo izglītības resursi jauniešu bezdarba mazināšanai 7.februāris

Pieaugušo izglītības pieprasījums un piedāvājums 27.februāris

Pieaugušo izglītības kvalitāte un tās nodrošinājums 12.marts

Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma maijs



Lūgums atbalstīt aptauju un rosināt piedalīties tajā 

kolēģus, studentus, jauniešus! Aptauja veltīta nākošā 

foruma tēmai: Pieaugušo izglītības resursi jauniešu 

bezdarba mazināšanai. 

https://docs.google.com/forms/d/18G5y

VOPRon2NPRFnUi39AbCKQv8w2f4kto

hdQ5UpzGE/viewform   
/



Forumā pārstāvēti

Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Ekonomikas 

ministrija, Kultūras ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrija

Valsts Izglītības attīstības aģentūra, Izglītības kvalitātes valsts 

dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Investīciju un 

attīstības aģentūra

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, nozaru 

un profesionālās asociācijas

Latvijas Pašvaldību savienība, plānošanas reģioni un pašvaldības

Augstskolas, profesionālās izglītības kompetenču centri, mācību 

centri u.c. izglītības iestādes



Paldies par uzmanību un 
produktīvu diskusiju forumā!

E-pasts: Ingrida.Muraskovska@izm.gov.lv

Tel.: 67047796


