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Pētījuma mērķis

 Pieaugušo izglītības kvalitātes un tās 

nodrošinājuma izpēte, politikas iniciatīvu 

priekšlikumu izstrāde Latvijas pieaugušo 

izglītības pilnveidei.



Pētījuma uzdevumi

1. Veikt Latvijas Republikas normatīvo aktu analīzi 
attiecībā uz pieaugušo izglītības kvalitātes prasībām un 
kvalitātes nodrošinājumu;

2. Noteikt Latvijas pieaugušo izglītības pasniedzēju tipus, 
izmantojot pazīmes: vecums, dzimums, izglītība, t.sk. 
pedagoģiskā izglītība, IKT prasmju līmenis, zinātniskais 
grāds, darba pieredze, pamata nodarbošanās, izglītības 
programmas joma, pieaugušo mērķgrupa, ar kuru 
strādā;

3. Analizējot Eiropas Komisijas dokumentus un 
starptautiskos pētījumus, noteikt prasības pieaugušo 
izglītotājiem un viņu tālākizglītībai;



Pētījuma uzdevumi

4. Analizēt izglītības un tālākizglītības piedāvājumu 
pieaugušo izglītības pedagogiem;

5. Noteikt pieaugušo izglītības dalībnieku un darba devēju 
izpratni par izglītības kvalitāti, salīdzināt to ar normatīvajos 
aktos ietverto;

6. Analizēt izglītības kvalitātes prasības un kvalitātes 
kritērijus uzvarētāja noteikšanai iepirkumu konkursu 
nolikumos par tiesībām īstenot valsts finansētas 
pieaugušo izglītības programmas;

7. Veikt aptauju par pieaugušo apmierinātību ar izglītības  
pakalpojumu kvalitāti;

8. Izstrādāt priekšlikumus pieaugušo izglītības kvalitātes 
prasību un to nodrošināšanas pilnveidei.



Pētījuma metodes

Datu ieguves metodes:

 Strukturētās un daļēji strukturētās e-intervijas

 Dokumentu analīze un pētījumu analīze

Datu apstrādes un analīzes metodes:

 Diskursa analīze 

 Kontentanalīze

 Matemātiskā statistika (neparametriskā 
statistika)

Datu analīze veikta AQUAD 6, SPSS17 vidē.



Pētījuma bāze (763 respondenti):

 Pieaugušo izglītības dalībnieki – 591

 Pieaugušo izglītotāji – 84

 Darba devēji – 88

Starpposma ziņojums



Latvijas Republikas normatīvo aktu analīze attiecībā uz 

pieaugušo izglītības kvalitātes prasībām un kvalitātes 

nodrošinājumu



Pieaugušo izglītība un pieaugušo izglītības kvalitāte

 17) pieaugušo izglītība — personu 

daudzveidīgs izglītošanas process, kas 

cilvēka mūža garumā nodrošina personības 

attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

(Izglītības likums)

 Latvijas Republikas normatīvojos aktos nav 
skaidroti termini izglītības kvalitāte, 
pieaugušo izglītības kvalitāte.  



 Vai likumdošana pieļauj subjektīvisma 

iespēju izglītības kvalitātes, pieaugušo 

izglītības kvalitātes praktiskajā 

interpretācijas līmenī? 



Izglītības kvalitāte

 Viena cilvēka izpratne par izglītības kvalitāti bieži 
vien ir pretrunā ar cita, un, kā mēs jau zinam, nav 
divu ekspertu, kas kādreiz nonāktu pie viena un tā 
paša secinājuma, apspriežot to, kas padara 
lielisku skolu, universitāti vai kādu citu pieaugušo 
izglītību īstenojošu iestādi.

 " Kvalitāte nozīmē degsmi un lepnumu. "

(Peters, Austin, 2003)



“Pārāk bieži šodien kvalitāte ir kļuvusi par sinonīmu valdību pievēršanās 

kampaņām tikai:

- standartiem

- pārbaužu panākumiem 

- izglītības iestāžu veiktspējai 

- reitingu tabulām;

vai par daļu no jaunākajiem partiju politiskiem izteikumiem par izglītību pirms 

vēlēšanām.”

“Ja vēstījums par kvalitāti kļūst populārs, tad 

vienmēr ir risks, ka to var politiski vulgarizēt.”

© Edward Sallis, 2002



Kvalitāte

 Visas subjekta īpašības, to spēja atbilst noteiktām un paredzētām vajadzībām.

Avots: ISO 8402

 Pakāpe, līdz kurai kopumam raksturīgās īpašības atbilst prasībām.

Avots: ISO 2000

 Izcilības vai vēlamo standartu pakāpe produktā, procesā vai projektā.

Microsoft Terminology 2013. Entry from the Microsoft Language Portal.
© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

 Īpašību kopums, labums, to atbilstība noteiktām normām. Ekonomikā 
visbiežāk lieto terminus: preču kvalitāte un darba kvalitāte. 

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000

 Pazīme, īpašība vai to kopums, kas raksturo priekšmeta, parādības, procesa 
atbilstību noteiktām iepriekš paredzētām (izvirzītām) prasībām. 

Pedagoģiskajā procesā būtiska nozīme ir secīgi saistīto procesu un to 
rezultātu (mācību process, zināšanas, izglītība un darbs) kvalitātei.

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. — R., Zvaigzne, 2000



Ieguldījumi

Mācīšana un mācīšanās:
*Mācīšanās laiks

*Mācīšanas metodes

*Novērtēšana, atgriezeniskā saite, iniciatīvas

*Izglītojamo skaits

*Mācīšanas  un mācīšanās materiāli

*Fiziskā infrastruktūra 

*Cilvēkresursi: izglītotāji, vadītāji u.c.

*Iestādes  vadība

Pieaugušā 
raksturojums:

*Spējas

*Neatlaidība

*Gatavība mācībām

*Iepriekšējās zināšanas

*Barjeras, kas ietekmē 
mācīšanos

.

Ieguvumi:

*Lasītprasme, 
rēķināšanas prasmes un 
dzīves prasmes

*Kreatīvās un 
emocionālās  prasmes

*Vērtības

*Sociālās priekšrocības

Konteksts
*Ekonomiskie un darba tirgus 
apstākļi sabiedrībā

*Sociāli-kulturālie un reliģiskie 
faktori

*Atbalsta stratēģijas

*Izglītības, zinātnes un atbalsta 
infrastruktūra

*Publisko resursu pieejamība 
izglītībai

*Konkurence starp  pedagogiem 
darba tirgū

*Nacionālas pārvaldības un 
vadības stratēģijas

*Pedagogu un pieaugušo 
filozofiskais skatījums

*Vienaudžu ietekme

*Gimenes atbalsts

*Atvēlētais laiks mācībām un 
mājasdarbiem

*Nacionālie standarti

* Sabiedrības ekspektācijas

*Pieprasījums darba tirgū

*Globalizācija

Pieaugušo izglītības kvalitātes izpratnes vadlīnijas (autores interpretācija)



Izglītības kvalitāte

(Paņina L., 2007)



http://www3.weforum.org/docs/WEF_HumanCapitalReport_2013.pdf



The Human Capital Report, 2013

 Izglītības pīlārs ietver vairākas dimensijas:

 izglītības pieejamība

 izglītības kvalitāte, kas ietekmē nākotnes 
darbaspēku

(Vai izglītības sistēma jūsu valstī apmierina 
konkurētspējīgas ekonomikas vajadzības?)

 izglītības pieejamība esošajam 
darbaspēkam.



The Human Capital Report, 2013



The Human Capital Report, 2013



2014.gada 07.februāris

UNESCO sanāksme 

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam



2014.gada 07.februāris

UNESCO sanāksme



Kvalitatīva izglītība

 Kvalitatīvu izglītību definē saistībā ar kontekstu un kultūru. 

 Kvalitātei nav vienas dimensijas, tā nav vienkārša. 

 Kvalitatīva izglītība ir tajā ieguldītie resursi (piemēram, izglītojamo 
apstākļi, pedagogu kvalifikācija, darba apstākļi, auditorijas lielums un 
ieguldījums izglītībā), mācību process (tai skaitā mācību, 
audzināšanas un ar mācīšanos saistītais process) un plānotie rezultāti
(ieskaitot, cik lielā mērā tas atbilst indivīda, sociālajām, kultūras, 
ekonomiskajām un ekoloģiskajām vajadzībām).

 Konteksta pieeja kvalitātei nekad nav deterministiska, jo tā ir atkarīga 
no radošuma un pastāvīgas attīstības. Kvalitatīvu izglītību visiem būtu 
jāizveido un jāuzlabo, pamatojoties uz labāko praksi, profesionālo 
pieredzi un attiecīgu pētniecību izglītībā.

Education International (2011). Policy Paper on Education: Building the Future through Quality 
Education. Adopted by 6th World Congress, Cape Town



Personības attīstības un konkurētspējas starptautiskajā 

darba tirgū veidošanās nosacījumi

9. Balsts – Zinātniskā pētniecība

8. Balsts – Starptautiskā 
(nacionālā) sadarbība un 
konkurence

7. Balsts – Izglītības vides 
nodrošinājums un pedagoģiskā 
attīstība

6. Balsts – Mācību aprīkojums

5. Balsts – Atbalsts mācīšanās 
laikā un pēc mācīšanās

4. Balsts – Talantu 
identifikācijas un attīstības 
sistēma

3. Balsts – Finansiālais 
atbalsts un dalība

2. Balsts – Izglītības politikas 
organizācija un struktūra: 
integerēta pieeja politikas 
veidošanā

1. Balsts – Finansiālais 
atbalsts un ieguldījums

?



Latvijas Republikas normatīvo aktu analīze attiecībā uz pieaugušo izglītības kvalitātes prasībām 
un kvalitātes nodrošinājumu

PI kvalitātes prasības PI kvalitātes 

nodrošinājums

Valsts visu līmeņu 

izglītības standarti 
(pamatizglītības, vidējās izglītības, 

mācību priekšmetu standartos, 

programmās, AI standarti u.c.)

Licencēšana 

Valsts līmeņa politikas 

plānošanas dokumenti 
(koncepcijas, stratēģijas, 

pamatnostādnes, programmas, 

deklarācijas)

Akreditācija



 10) Izglītības programmas akreditācija —

tiesību iegūšana izglītības iestādei vai citai 

šajā likumā noteiktai institūcijai izsniegt 

valsts atzītu izglītības dokumentu par 

konkrētai izglītības programmai atbilstošas 

izglītības ieguvi.  Akreditācijas gaitā vērtē 

attiecīgās izglītības programmas 

īstenošanas kvalitāti (IL)



Programmas veids Licenci izsniedz Licenču reģistrs Akreditāciju veic Akreditāciju reģistrs

Vispārējā izglītība Izglītības kvalitātes 

valsts dienests

IKVD mājaslapā Izglītības 

kvalitātes valsts 

dienests

IKVD mājaslapā

Profesionālā izglītība 

(sākot no 160 

stundām)

Izglītības kvalitātes 

valsts dienests

IKVD mājaslapā Izglītības 

kvalitātes valsts 

dienests

IKVD mājaslapā

Augstākā (tai skaitā 

profesionālā) izglītība

LR IZM Augstākās 

izglītības, zinātnes 

un inovāciju 

departaments

Augstākās 

izglītības 

kvalitātes 

novērtēšanas 

centra mājaslapā

Pēc 12.09.2013. 

AIKNC rīcībā esošie 

dokumenti tiks 

nodoti IZM rīcībā.

Akreditācijas 

procesu pēc 

22.03.2013. 

organizē 

Izglītības un 

zinātnes ministrija 

Augstākās 

izglītības 

kvalitātes 

novērtēšanas 

centra mājaslapā

Pēc 12.09.2013. 

AIKNC rīcībā esošie 

dokumenti tiks 

nodoti IZM rīcībā.

Pieaugušo neformālā 

izglītība, interešu 

izglītība*

Vietējā pašvaldība ? Netiek 

akreditētas
?

Pieaugušo izglītības programmu licencēšana un akreditācija

http://www.ikvd.gov.lv/re%C4%A3istri.html
http://www.ikvd.gov.lv/re%C4%A3istri.html
http://www.ikvd.gov.lv/re%C4%A3istri.html
http://www.ikvd.gov.lv/re%C4%A3istri.html
http://www.aiknc.lv/
http://www.aiknc.lv/


Latvijas Republikas normatīvo aktu analīze attiecībā uz pieaugušo izglītības 
kvalitātes prasībām un kvalitātes nodrošinājumu

Izglītības veids Pieaugušo izglītības 

organizācija

Pieaugušo izglītības 

programmu 

īstenošanas tiesības

Pieaugušo izglītības 

programmu 

īstenošanas kārtība 

Pieaugušo izglītības 

finansēšana

Pieaugušo izglītība 17.pants. Pašvaldību 

kompetence izglītībā

(3) Republikas pilsētas 

pašvaldība un novada 

pašvaldība:

22) īsteno politiku 

pieaugušo izglītībā un 

nodrošina piešķirtā 

finansējuma sadali un 

uzraudzību pār finanšu 

līdzekļu

izlietojumu

(Izglītības likums)

46.pants. Pieaugušo 

izglītības programmas:

(6) Pieaugušo izglītību 

var finansēt no:

1) valsts un pašvaldību 

budžeta;

2) darba devēju 

līdzekļiem;

3) izglītojamo 

līdzekļiem;

4) ziedojumiem un 

dāvinājumiem;

5) citiem līdzekļiem.

(IL)

17.pants. Pašvaldību 

kompetence izglītībā

(3) Republikas pilsētas 

pašvaldība un novada 

pašvaldība:

22) īsteno politiku 

pieaugušo izglītībā un 

nodrošina piešķirtā 

finansējuma sadali un 

uzraudzību pār finanšu 

līdzekļu izlietojumu;

(Izglītības likums)



Latvijas Republikas normatīvo aktu analīze attiecībā uz pieaugušo izglītības 

kvalitātes prasībām un kvalitātes nodrošinājumu

Izglītības veids Pieaugušo 

izglītības 

organizācija

Pieaugušo 

izglītības 

programmu 

īstenošanas 

tiesības

Pieaugušo 

izglītības 

programmu 

īstenošanas 

kārtība 

Pieaugušo izglītības 

kvalitāte

Tiesības strādāt par  

pedagogu

Formālā izglītība 9.pants. Citu 

ministriju 

kompetence

2) sadarbojas ar 

Izglītības un 

zinātnes 

ministriju 

profesiju 

standartu 

izstrādes un 

aktualizācijas, 

profesionālās 

izglītības 

kvalitātes 

vērtēšanas un 

citos ar 

profesionālo 

izglītību saistītos 

jautājumos

(5) Vakara 

(maiņu) 

vidusskolas 

pamatuzdevums 

ir īstenot 

vispārējās vidējās 

izglītības 

programmas, lai 

nodrošinātu 

iespēju iegūt 

izglītību 

personām, kuras 

ģimenes apstākļu, 

darba, 

sociālekonomisk

u, veselības 

stāvokļa vai citu 

iemeslu dēļ nav 

ieguvušas vai 

neiegūst izglītību 

citās vispārējās 

izglītības 

iestādēs. Vakara 

(maiņu) 

vidusskolas var 

īstenot arī 

pamatizglītības 

programmas un 

pieaugušo 

46.pants. 

Pieaugušo 

izglītības 

programmas

(2)Pieaugušo 

formālās 

izglītības 

programmu 

īstenošanas 

kārtību nosaka 

Izglītības  

likums, 

Profesionālās 

izglītības likums,

Augstskolu 

likums un citi 

normatīvie akti.

(IL)

30.pants. 

Profesionālās 

izglītības 

programmu 

licencēšana, 

profesionālās 

izglītības iestāžu un 

izglītības

programmu 

akreditācija un 

reģistrācija

(5) Profesionālās 

izglītības 

programmas, 

izņemot 

profesionālās 

pilnveides, 

profesionālās 

ievirzes un 

neformālās

izglītības 

programmas, 

akreditējamas 

Izglītības likumā 

noteiktajā 

kārtībā.(PIL)

48.pants. Tiesības strādāt 

par pedagogu

(1) Strādāt par pedagogu 

ir tiesības personai, kurai 

ir pedagoģiskā izglītība 

vai kura apgūst 

pedagoģisko izglītību,

kas atbilst Ministru 

kabineta noteiktajām 

profesionālās 

kvalifikācijas prasībām.

Šīs prasības neattiecas uz 

pieaugušo

neformālo izglītību.

(IL)



Latvijas Republikas normatīvo aktu analīze attiecībā uz pieaugušo 

izglītības kvalitātes prasībām un kvalitātes nodrošinājumu

Neformālā 

izglītība

8.pants. 

Izglītības un 

zinātnes 

ministrijas 

kompetence:

6) nodrošina 

ārpus formālās 

izglītības 

sistēmas 

apgūto 

profesionālo 

kompetenču 

atzīšanu; (PIL)

14.pants. 

Ministru 

kabineta 

kompetence 

izglītībā:

31) nosaka 

kārtību, kādā 

valsts finansē 

pieaugušo 

neformālās 

izglītības 

programmas, 

tālākizglītības 

programmas un

profesionālās 

kompetences 

Vakara (maiņu) 

vidusskolas var 

īstenot arī 

pamatizglītības 

programmas un 

pieaugušo 

neformālās 

izglītības 

programmas. 

(VIL)

36.pants. 

Izglītības 

programmu 

īstenošana

(1) Izglītības 

programmas 

tiek īstenotas 

izglītības 

iestādē, 

biedrībā, 

nodibinājumā, 

amatu meistaru 

darbnīcā, studijā 

vai Nacionālo 

bruņoto spēku 

vienībā, kuras 

uzdevumos 

ietilpst 

pieaugušo 

46.pants. 

Pieaugušo 

izglītības 

programmas

(3) Pieaugušo 

neformālās 

izglītības 

programmas 

nosaka šīs 

izglītības 

saturu un to 

atbilstību 

valsts un darba 

devēju, kā arī 

personības 

izaugsmes 

interesēm, un 

šīs programmas 

pieaugušajiem 

ir tiesības apgūt 

visa mūža 

garumā 

neatkarīgi no 

iepriekš iegūtās 

izglītības. (IL)

59.pants. 

Izglītības 

sistēmas 

finansēšanas 

avoti

(6) 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.
(sestā daļa 

30.pants. 

Profesionālās 

izglītības 

programmu 

licencēšana, 

profesionālās 

izglītības 

iestāžu un 

izglītības

programmu 

akreditācija un 

reģistrācija

(5) 

Profesionālās 

izglītības 

programmas, 

izņemot 

profesionālās 

pilnveides, 

profesionālās 

ievirzes un 

neformālās

izglītības 

programmas,

akreditējamas 

Izglītības 

likumā 

noteiktajā 

kārtībā.(PIL)

48.pants. 

Tiesības strādāt 

par pedagogu

(1) Strādāt par 

pedagogu ir 

tiesības 

personai, kurai 

ir pedagoģiskā 

izglītība vai 

kura apgūst 

pedagoģisko 

izglītību,

kas atbilst 

Ministru 

kabineta 

noteiktajām 

profesionālās 

kvalifikācijas 

prasībām. Šīs 

prasības 

neattiecas uz 

pieaugušo

neformālo 

izglītību.

(IL)

Izglītības veids Pieaugušo 

izglītības 

organizācija

Pieaugušo 

izglītības 

programmu 

īstenošanas 

tiesības

Pieaugušo 

izglītības 

programmu 

īstenošanas 

kārtība 

Pieaugušo 

izglītības 

finansēšana

Pieaugušo 

izglītības 

kvalitāte

Tiesības strādāt 

par  pedagogu



Izaicinājums:

 59. (6) 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.

(sestā daļa attiecībā uz valsts finansiālo atbalstu

pieaugušo izglītībai stājas spēkā 01.01.2015.) (IL)



Latvijas Republikas normatīvo aktu analīze attiecībā uz pieaugušo 

izglītības kvalitātes prasībām un kvalitātes nodrošinājumu

Izglītības veids Pieaugušo 

izglītības 

organizācija

Pieaugušo 

izglītības 

programmu 

īstenošanas 

tiesības

Pieaugušo 

izglītības 

programmu 

īstenošanas 

kārtība 

Pieaugušo 

izglītības 

finansēšana

Pieaugušo 

izglītības 

kvalitāte

Tiesības strādāt 

par  pedagogu

Informālā 

izglītība 

Latvijas Republikas normatīvojos aktos nav skaidrots termins

informālā izglītība. 



 LZA Terminoloģijas komisijas lēmums Nr.88

Par "Eiropas Pieaugušo izglītības glosārija" terminiem

 Pieņemts 24.08.2010.; prot. Nr.3/1099.
Lēmuma pamats: VVL 22.p.; MK 28.11.2000. 

noteikumu Nr.405 2., 3.2. un 11.p.

http://likumi.lv/doc.php?id=222079



"Eiropas Pieaugušo izglītības glosārija" termini

 Formal learning - formālā izglītība

 Non-formal learning - neformālā izglītība

 Informal learning - ikdienējā mācīšanās, 

informālā mācīšanās

 Work-based learning - darbā īstenota 

mācīšanās

 Lifelong learning – mūžizglītība

 Lifewide learning - plaštvēruma izglītība



Informālā izglītība?

 2) formālā izglītība — sistēma, kas ietver pamatizglītības, 
vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes, kuru 
programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai 
profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas dokuments; 

 3) interešu izglītība — personas individuālo izglītības 
vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un 
iepriekš iegūtās izglītības;

 14) neformālā izglītība — ārpus formālās izglītības organizēta 
interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība;

(IL)



 Darba tirgus globalizācija, kas ietver visu Eiropas 
Savienību, izvirza arī prasības augstskolu absolventu 
kompetencēm. 

 Augstskolu absolventu kompetences ne vienmēr 
atbilst  mainīgajām darba tirgus un sabiedrības 
vajadzībām, un darba devēji publiskajā un privātajā 
sektorā ziņo par neatbilstībām un grūtībām atrast 
piemērotus kandidātus, kas atbilstu arvien 
mainīgajām uz zināšanām balstītas ekonomikas 
vajadzībām.

(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014).



 Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos augstākajai izglītībai, kā 
arī augstākajai profesionālajai izglītībai un mācībām ir 
būtiska nozīme Eiropas pētniecības un novatorisma spēju 
stiprināšanā un tādu augsti kvalificētu cilvēkresursu 
nodrošināšanā, kuri tai ir vajadzīgi, lai garantētu darbvietas, 
ekonomisko izaugsmi un uzplaukumu.

(Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014)



Specifiska akreditācija?

 Vai kvalitātes nodrošināšanas standartiem 
neklātienes un tālmācībā būs atšķirības no kvalitātes 
nodrošināšanas tradicionālā izglītībā? 

 Novērtēšanas sistēmai jāatspoguļo īpašas specifisko 
programmu iezīmes.

 Kvalitātes sistēma ir atkarīga no labas kvalitātes 
nodrošināšanas mehānismiem, kuri reaģē uz 
sabiedrības vajadzībām un valsts ekonomiku.



 Noteikt Latvijas pieaugušo izglītības 

pasniedzēju tipus, izmantojot pazīmes: 

vecums, dzimums, izglītība, t.sk. 

pedagoģiskā izglītība, IKT prasmju līmenis, 

zinātniskais grāds, darba pieredze, pamata 

nodarbošanās, izglītības programmas joma, 

pieaugušo mērķgrupa, ar kuru strādā



 48.pants. Tiesības strādāt par pedagogu 

(1) Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, 

kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura 

apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst 

Ministru kabineta noteiktajām 

profesionālās kvalifikācijas prasībām. Šīs 

prasības neattiecas uz pieaugušo neformālo 

izglītību.

(Izglītības likums)



Pieaugušo izglītotājs



IKT prasmju līmenis

Praktiski neprotu 0 0%

Pārzinu un esmu apguvis/usi pamatprasmes 17 20%

Pilnībā pārvaldu un protu efektīvi izmantot 67 80%

Interneta lietošana

Datora programmu lietošana 

(Microsoft Office™ programmas 

(Word, Excel and PowerPoint u.c.))

Praktiski neprotu 0 0%

Pārzinu un esmu apguvis/usi pamatprasmes 26 31%

Pilnībā pārvaldu un protu efektīvi izmantot 58 69%



IKT prasmju līmenis

Grafiskā dizaina programmu lietošana 

(Adobe Illustrator™, PhotoShop™ u.c.)

Praktiski neprotu 35 42%

Pārzinu un esmu apguvis/usi 

pamatprasmes

41 49%

Pilnībā pārvaldu un protu efektīvi 

izmantot

8 10%

Datorizētu datu bāžu lietošana

Praktiski neprotu 11 13%

Pārzinu un esmu apguvis/usi 

pamatprasmes

47 56%

Pilnībā pārvaldu un protu efektīvi 

izmantot

26 31%



Kādas galvenās mācību formas izmantojat 

pieaugušo izglītošanā

Tradicionālā mācīšanās (notiek mācību programmai atbilstīgā telpā) 78 54%

Tālmācība, izmantojot e-vidi (lieto tiešsaistes vai nesaistes datorus) 31 22%

Tālmācība, izmantojot mācību materiāla nosūtīšanu pa pastu 19 13%

Mācīšanās notiek darba vietā 11 8%

Other 5 3%



Pieaugušo mērķgrupa, ar kuru strādā

Uzņēmējiem 22 5%

Darba devējiem 13 3%

Valsts un pašvaldību darbiniekiem 15 3%

Privāto komercsabiedrību darbiniekiem 15 3%

Savas institūcijas darbiniekiem 19 4%

Pašnodarbinātajiem 32 7%

Mājsaimniecēm 30 6%

Bezdarbniekiem 43 9%

Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 25 5%

Cilvēkiem ar zemām pamatprasmēm (ir tikai pamatskolas izglītība) 31 6%

Cilvēkiem ieslodzījuma vietās 7 1%

Trešo valstu valsts piederīgiem 4 1%

Studentiem 20 4%

Jauniešiem līdz 25 gadiem 45 9%

Pieaugušo izglītotājiem 25 5%

Jaunajām māmiņām 30 6%

Vientuļajām māmiņām 23 5%

Auklēm 7 1%

Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem laukos 21 4%

Pirmspensijas vecuma cilvēkiem 18 4%

Strādājošiem pensionāriem 14 3%

Nestrādājošiem pensionāriem 17 4%

Other 5 1%



Jūs izglītojat pieaugušos:

52 49%

43 40

%

12 11

%



Dzimums Vecums

Dzīves_vi

eta_atrod

as

Izglītība_t

#_sk#_pe

dagoģiskā

Zinātniska

is_grāds

Kvalifikā

cija

Interneta 

lietošana

Datora 

programm

u 

lietošana 

(Microsoft 

Office™ 

programm

as (Word, 

Excel and 

PowerPoi

nt u.c.))

Grafiskā 

dizaina 

programm

u 

lietošana 

(Adobe 

Illustrator

™, 

PhotoSho

p™ u.c.)

Datorizētu 

datu bāžu 

lietošana

Cik_Jūs_e

sat_apmie

rinātsta_a

r_pieaugu

šo_izglītīb

as_pakalp

ojumu_

Dzimums 1,000 ,058 ,134 ,093 -,172 ,163 ,005 -,013 -,052 -,152 ,003

Vecums ,058 1,000 ,007 -,032 -,297
**

,014 ,182
*

,229
*

,218
*

,022 ,062

Dzīves_vieta

_atrodas
,134 ,007 1,000 -,059 -,361

**
-,053 -,163 -,148 -,190

*
-,115 -,031

Izglītība_t#_s

k#_pedagoģi

skā

,093 -,032 -,059 1,000 ,038 -,097 -,047 -,034 -,211
*

-,212
*

,092

Zinātniskais_

grāds
-,172 -,297

**
-,361

**
,038 1,000 -,110 -,023 -,079 -,077 -,078 -,153

Kvalifikācija ,163 ,014 -,053 -,097 -,110 1,000 ,072 ,082 -,028 -,120 ,145

Interneta 

lietošana
,005 ,182

*
-,163 -,047 -,023 ,072 1,000 ,420

**
,260

**
,235

*
-,102

Datora 

programmu 

lietošana

-,013 ,229
*

-,148 -,034 -,079 ,082 ,420
**

1,000 ,551
**

,358
**

-,168

Grafiskā 

dizaina 

programmu 

lietošana

-,052 ,218
*

-,190
*

-,211
*

-,077 -,028 ,260
**

,551
**

1,000 ,468
**

-,103

Datorizētu 

datu bāžu 

lietošana

-,152 ,022 -,115 -,212
*

-,078 -,120 ,235
*

,358
**

,468
**

1,000 -,188
*

Cik_Jūs_esa

t_apmierināt

sta_ar_pieau

gušo_izglītīb

as_pakalpoju

mu_

,003 ,062 -,031 ,092 -,153 ,145 -,102 -,168 -,103 -,188
*

1,000



 Jo izglītotājs ir gados vecāks, jo biežāk viņam ir zinātniskais grāds, bet 
arī biežāk praktiski neprot lietot internetu, datora programmas un 
grafiskā dizaina programmas.  

 Grafiskā dizaina programmas vairāk lieto lielās pilsētās dzīvojoši
pieaugušo izglītotāji.

 Pieaugušo izglītotāji ar pedagoģisko augstāko izglītību biežāk praktiski 
neprot lietot datora programmas un grafiskā dizaina programmas. 

 Ja respondenti prot lietot internetu, tad arī biežāk pratīs lietot datora 
programmas un grafiskā dizaina programmas, datorizētās datu bāzes. 

 Ja pieaugušo izglītotājs pilnībā pārvalda un prot efektīvi izmantot 
datorizētās datu bāzes, tad viņš ir neapmierinātāks ar pieaugušo 
izglītības pakalpojumu kvalitāti.



 Analizējot Eiropas Komisijas dokumentus 

un starptautiskos pētījumus, noteikt 

prasības pieaugušo izglītotājiem un viņu 

tālākizglītībai.



 EI uzskata, ka skolotājiem vajadzētu 
saglabāt augstus profesionālos standartus, 
un tiem jābūt pārskatāmiem sabiedrībai.

 Profesionālie standarti būtu jānosaka 
skolotāja profesijā katrā valstī. 

 Skolotājiem jābūt pārliecinātiem, ka gan 
viņu profesionālie standarti, gan arī viņu 
profesionālā attīstība ir saistīta ar mācību 
procesu.

Education International (2011). Policy Paper on Education: Building the Future through Quality Education. Adopted by 6th World Congress, Cape Town



 Palielināt līdzdalību pieaugušo izglītībā ir 

liels izaicinājums, gan nacionālā, gan arī  

Eiropas līmenī: "Ņemot vērā demogrāfiskās 

problēmas, ar kurām sastopas visas Eiropas 

valstis, palielināt līdzdalības līmeni PI ir 

kopīgs un galvenais uzdevums mums 

visiem”                               (Egetenmeyer & Strauch 2008, p;  Alpine, 2008)



Pieaugušo

līdzdalības  

izglītībā 

palielināšanās

Pieaugušo 

izglītotāju

kompetences



Prasības pieaugušo izglītotājiem un viņu tālākizglītībai

 Pieaugušo izglītotāju kompetence, kas ir nodrošināta, 
izmantojot apmācību un tālākizglītību - ir būtisks faktors 
izglītības programmu kvalitātē, ko piedāvā, un attiecībā uz 
dalībnieku ieguvuma varētu gūt no šīm programmām. 
institucionālo un individuālā līmenī sader kopā: iestādes 
tālākizglītības jāsāk no intereses un pabalstu saistītās 
cerības potenciālajiem izglītojamajiem.vietējās 

 Svarīgākie kritēriji: "Vietējās kopienas pieaugušo izglītības 
iestādes ir vislabāk piemērotas nodrošinot pamata 
iespējas “ (EAEA, 2006, 58 lpp.).



Prasības pieaugušo izglītotājiem un viņu tālākizglītībai

 Pieaugušo profesionālā un tālākizglītība ir  intensīvu debašu un strīdus 
avots   pēdējos gados, lai gan šīs debates ir bijušas  fragmentāras 
Eiropas valstīs (Nuissl &  Lattke 2008, European Journal of education 
2009; Research voor Beleid 2010). 

 Vācija, piemēram, ir viena no valstīm, kur "professionalisierung" ir 
bijusi politiskajā un akadēmiskajā programmā vairāk virzīta nekā citur 
(Gieseke, 2005). 

 Eiropas Savienības politika vēršas uz pieaugušo kvalitātes pieaugumu 
un tālākizglītību caur profesionalizāciju (sk. Eiropas Komisija, 2006; 
Research voor Beleid & PLATO 2008; Research voor Beleid 2010).

 Eiropas Komisija konstatē, "problēmas", kas jārisina valstu līmenī 
pieaugušo mācīšanās aspektā (2006).



Prasības pieaugušo izglītotājiem un viņu 

tālākizglītībai

 Ziņojumā, ko Eiropas 
Komisija (Research voor 
Beleid, 2010) ierosina 
profesionalizāciju 
pieaugušo izglītībā Eiropā, 
kompetentu un 
reflektējošu profesionāli. 

 Tas palīdz veidot iespējas, 
kas var pēc tam 
atspoguļoties noteiktos 
veidos, un izslēdz 
alternatīvus veidus 
profesionālāks.



http://www.frae.is/files/Kennaraf%C3%A6rni%202010_1168938254.pdf

Pieaugušo izglītotāju kompetences



Nils Bernhardsson / Susanne Lattke (eds.) 
“Core Competencies of Adult Learning Facilitators in Europe “

Findings from a Transnational Delphi Survey Conducted by the Project “Qualified to Teach” www.qf2teach.eu

http://asemlllhub.org/fileadmin/www.dpu.dk/ASEM/events/RN3/QF2TEACH_Transnational_Report_final_1_.pdf





Analizēt izglītības un tālākizglītības 

piedāvājumu pieaugušo izglītības 

pedagogiem:

 Latvijā nav definēts, kas ir pieaugušo 

izglītības pedagogs;

 Tālākizglītības piedāvājums daudzveidīgs, 

~10% nav piedalījušies.



 Noteikt pieaugušo izglītības dalībnieku un 
darba devēju izpratni par izglītības kvalitāti, 
salīdzināt to ar normatīvajos aktos ietverto;



 Analizēt izglītības kvalitātes prasības un 

kvalitātes kritērijus uzvarētāja noteikšanai 

iepirkumu konkursu nolikumos par 

tiesībām īstenot valsts finansētas 

pieaugušo izglītības programmas;

Kritēriju atbilstība normatīvajos aktos 

ietvertai izpratnei par izglītības kvalitāti.



Izvērtēt  izglītības un tālākizglītības izpratni

Zināšanu

pielietošana

reālajā dzīvē

Pieaugušais

Prakse

CILVĒKS

Prasmes

Piedāvājumi

Atbrīvots, 

gadījumā, 

iegūt, 

jauns. 

Vajadzības

izglītība

zināšanas

Izglītības 

kvalitāte

Rezultāti liecina, ka daudziem pieaugušajiem, kuri mācās, kvalitāte pieaugušo 

izglītībā ir vairāk rezultātu orientētu kā procesu orientēta.



Aptauja par pieaugušo apmierinātību ar izglītības  

pakalpojumu kvalitāti

 PI izglītotājs:



Aptauja par pieaugušo apmierinātību ar izglītības  

pakalpojumu kvalitāti (n=591)



Aptauja par pieaugušo apmierinātību ar 

izglītības  pakalpojumu kvalitāti (n=591)

dzimums vecums reģions dzīvesvieta izglītība kvalifikācija

darba_piere

dze

izglītības_kv

alitāte

izglītības_jo

mā_strādājo

šā_personāl

a_kvalitāte

dzimums 1,000 -,054 -,032 -,009 -,143
**

,120
**

-,047 -,052 -,019

vecums -,054 1,000 ,056 ,205
**

,593
**

-,410
**

,574
**

,181
**

,201
**

reģions -,032 ,056 1,000 -,125
**

,121
**

-,090
*

,128
**

,006 ,000

dzīvesvieta -,009 ,205
**

-,125
**

1,000 ,016 ,040 -,099
*

,132
**

,127
**

izglītība -,143
**

,593
**

,121
**

,016 1,000 -,728
**

,536
**

,054 ,126
**

kvalifikācija ,120
**

-,410
**

-,090
*

,040 -,728
**

1,000 -,442
**

,053 ,059

darba_piere

dze
-,047 ,574

**
,128

**
-,099

*
,536

**
-,442

**
1,000 -,099

*
-,078

izglītības_kv

alitāte
-,052 ,181

**
,006 ,132

**
,054 ,053 -,099

*
1,000 ,588

**

izglītības_jo

mā_strādājo

šā_personāl

a_kvalitāte

-,019 ,201
**

,000 ,127
**

,126
**

,059 -,078 ,588
**

1,000



Galvenie ieteikumi

 Jāizstrādā pieaugušo izglītības sistēmas struktūra, tās kvalitātes 
novērtēšas kritēriji.

 Jāizstrādā un kvalitātes vērtēšanā jāpielieto kritēriji iepriekšējās 
pieredzes izmantošanas, neformālās un ikdienas mācīšanās ceļā
apgūto studiju rezultātu atzīšanas vērtēšanai.

 Studiju procesā arvien vairāk tiek izmantota tālmācība, interneta 
resursi un tādas sistēmas kā MOOC, kā arī starpdisciplināras mācības. 
Ļoti efektīva ir dažādu metožu kombinēšana, virtuālās telpas 
izmantošana kopā ar studijām klātienē („blended learning”), interneta 
izmantošana, formālās, neformālās un ikdienas mācīšanās 
apvienošana, kopējo programmu  izmantošana. 

 Kvalitātes nodrošināšanas sistēmai ir jāpievērš īpašu uzmanību šīm 
jaunajām formām, ar NKI un studiju rezultātu sistēmas palīdzību 
jāatvieglo dažādu mācīšanās metožu paralēla izmantošana



Valsts uzdevums:

Veidot visiem cilvēkiem pieejamu visu veidu mācīšanās rezultātu atzīšanas, apstiprināšanas un akreditācijas 

(AAA) sistēmu

Piedāvā informāciju, ievirzes un konsultāciju 

pakalpojumus, lai precizētu AAA procedūras, lai 

personām būtu labāk apzināties savas 

zināšanas un lielāka motivācija mācīties 

tālāk un, lai viņu mācību rezultāti būtu, 

cilvēkiem un darba ņēmējiem ar zemu izglītības līmeni, 

un tiem,kuri  izslēgti no darba tirgu

Organizāciju līmenī 

izmanto

gan formatīvo vērtēšanu*, gan arī

summatīvo vērtēšanu**

*kas vairāk uzmanību pievērš mācīšanās progresa identifikācijai un dokumentācijai un sniedz atgriezenisko saiti izglītojamiem;

** kuras mērķis nepārprotami ir apstiprināt un atzīt mācīšanāsrezultātus, kas rezultējas kā kvalifikācija

Valsts līmenī izstrādā procedūras, 

kas identificē, dokumentē, novērtē, 

apstiprina un akreditē mācīšanās rezultātus

Sniegt īpašu atbalstu cilvēkiem,

izmantojot elastīgus pakalpojumus,

kuri priekšlaicīgi pametuši mācības skolā, 

pieaugušiem ar speciālām izglītības vajadzībām, 

cilvēkiem un darba ņēmējiem ar zemu izglītības 

līmeni, un tiem,kuri izslēgti no darba tirgus



 Paldies par veltīto laiku!

fernate@lanet.lv


