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Iedzīvotāju īpatsvars 25-64 gadu 
vecumā, kuri iesaistās izglītībā

Eurostat dati, 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Eiropas Savienība 9,3 9,4 9,3 9,1 8.9 9.0

Latvija 7,1 6,8 5,3 5,0 5,0 7,0



Eiropas izglītības programma 
pieaugušajiem

Prioritārās jomas 2012.-2014.:

1. Mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti

2. Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un 

efektivitāti

3. Ar pieaugušo izglītības starpniecību veicināt 

vienlīdzību, sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu

4. Uzlabot pieaugušo kreativitāti, novatorismu un 

mācību vidi

5. Uzlabot zinību pamatus par pieaugušo izglītību un 

pārraudzīt pieaugušo izglītības nozari



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. 



Projekts “Eiropas programmas 
īstenošana pieaugušo izglītības jomā”

• Aktivitātes

– 5 reģionālie semināri (notikuši 5 semināri)

– 6 starpresoru forumi (noticis 1 forums)

– Nacionālā konference (maijā)

– Iedzīvotāju konsultēšana par pieaugušo izglītības 

iespējām (konsultēti  718 cilvēki)

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



Motivācija piedalīties pieaugušo 
izglītībā
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1 - Veikt savu darbu labāk

2 - Samazināt iespēju zaudēt darbu

3 – Palielināt iespējas dabūt jaunu darbu

4 – Uzsākt savu uzņēmējdarbību

5 – Programmas apgūšana bija obligāta

6 – Iegūt ikdienā noderīgas zināšanas  un prasmes

7 – Iegūt vairāk zināšanu par to, kas interesē

8 – Iegūt apliecību vai sertifikātu

9 – Satikt jaunus cilvēkus paša priekam

CSP dati 2007, 2011



Mūžizglītību un mobilitāti padarīt 
par realitāti: informācijas sistēmas

• NIID datu bāze: niid.lv

• Publikācijas presē:

 Reģionālā prese (2012.g. septembris – novembris):

– Mācību centru aktualitātes – 5

– Pasākumi, projektu īstenošana – 7

– Citas – 6

 Republikāniskā prese (2012.gads) :

– Par izglītības atzīšanu – pa vienai publikācijai: Diena, 

Neatkarīgā Rīta avīze, Latvijas avīze, Ieva

– Par kuponiem – 33 publikācijas +TV, Interneta portāli



Mūžizglītību un mobilitāti padarīt 
par realitāti: izglītības atzīšana

• 28.02.2012. MK noteikumi Nr. 142 “ Grādu un 

profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība“ 

• 22.02.2011. MK noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā 

novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto 

profesionālo kompetenci”

• 10.01.2012. MK noteikumi Nr.36 “Iepriekšējā izglītībā 

vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanas noteikumi”

• 2011. – 2013.g. neformālā ceļā iegūtā izglītība 

apliecināta 1142 cilvēkiem, t.sk. 6 – par 2 kvalifikācijām



Mūžizglītību un mobilitāti padarīt par 
realitāti – finansiālais atbalsts

Grozījumi Izglītības likumā (15.11.2012.g.):

• 59.panta 6.daļa “valsts finansiāli atbalsta un 

pašvaldība tās noteiktajā kārtībā un atbilstoši tās 

noteiktajiem kritērijiem var finansiāli atbalstīt pieaugušo 

izglītību, finansējot pieaugušo neformālās izglītības 

programmas, kā arī atbalstot darba devējus darbinieku 

papildu izglītošanā”

– attiecībā uz valsts finansiālo atbalstu grozījumi stājas spēkā 

2015.gada 1.janvārī

– attiecībā uz pašvaldību finansiālo atbalstu grozījumi stājas 

spēkā 2013.gada 1.janvārī 



Uzlabot zinību pamatus par 
pieaugušo izglītību un pārraudzīt to

• Datu ieguve un analīze

– Informatīvie ziņojumi par Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 

2007 – 2013 īstenošanas gaitu (2007. – 2012)

– Pašvaldību aptauja 2007., 2009. un 2010.gadā

– Neskaidrības ar terminoloģiju

– CSP Pieaugušo izglītības apsekojums 2007, 2011

• Pētījumi

– Mūžizglītības pieejamība un iespējas (2006)

– Starptautiskie pētījumi 

• Pārraudzība

– Mūžizglītības sistēmas pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas 

modelis (Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014- 2020) 



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



Paldies par uzmanību!

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

Tel.: 67047796

mailto:Ingrida.Muraskovska@izm.gov.lv

