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Ar ES Mūžizglītības programmas atbalstu 



Prezentācijas saturs: 

 Līdz šim sniegtais atbalsts pieaugušo un mūžizglītības 
jomā Kurzemē – ieviestie projekti 

 

 Veiksmīgie piemēri praksē 

 

 Nākotnes sadarbības idejas – projektu virzieni, 
iespējamie finanšu instrumenti 

 



Pārrobežu sadarbības programmas – platforma 
reģionāla līmeņa projektu idejām – 

 galvenie principi un ieguvumi 

 Visaptverošāks partneru institucionālais, ģeogrāfiskais 
un tematiskais pārklājums; 

 Efektīvāka projekta administratīvā sagatavošana un 
ieviešana; 

 Izvairīšanās no liekas konkurences atsevišķu mazu 
projektu starpā; 

 Kopīgi risinājumi un rezultāti, ko izmanto viss reģions; 

 Pilnīgāks un mērķtiecīgāks projekta informatīvais 
pārklājums;  

 Lokālas problēmas tiek risinātas reģionālā un 
pārrobežu gaisotnē ; 

 Investīciju komponente (ja attiecināms) vismaz 60%; 

 Pilotu / testa teritorijas reģiona pašvaldībās, 
organizācijās dažādās jomās 
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Projekta mērķis: 
Veicināt cilvēkkapitāla attīstību, izveidojot efektīvu mūžizglītības sistēmu Kurzemes un 

Lietuvas Ziemeļrietumu pārrobežu teritorijā, šim mērķim radot platformu 
uzņēmējdarbības veicināšanai, inženiernozaru prasmju apmācībai, pielietojot e-
izglītības risinājumus un sekmējot iepriekšējas mācīšanās rezultātu atzīšanu 

 
Projekta kopējais budžets: 
EUR 1,014,652.00 (no tām investīcijas: EUR 592 822) 
 

Partneri: 
Vadošais: Kurzemes Plānošanas Reģions; 
Partneri: Augstākās izglītības u.c. institūcijas Latvijā un Lietuvā, kas nodarbojas ar 

pieaugušo izglītību - Ventspils Augstskola, Liepājas RTU, Klaipēdas Universitāte, 
Kauņas Tehnoloģiju Universitāte; Kauņas Reģionālais inovāciju centrs 

Līdz šim sniegtais atbalsts 
pieaugušo un mūžizglītības jomā 

Kurzemē – ieviestie projekti 
Projekts Nr. LLII-102 ,,Mūžizglītības 
pārrobežu kapacitātes celšana’’ 1/3 



Rezultāti: 

•Mūžizglītības politikas iestrādnes: 
-Prasmju sertificēšanas metodoloģija, lai ieviestu vienotu sertificēšanas sistēmu dzīves 
laika gaitā iegūto prasmju novērtēšanā 
-Rekomendācijas mūžizglītības politikas un likumdošanas jautājumos. 
-Mūžizglītības pieprasījuma – piedāvājuma analīze 
-Mūžizglītības rīcības plāns 2011-2015 gadiem 
 

•Ilgtspējīgas mūžizglītības infrastruktūras izveide 
– Uzņēmējdarbības centru modelis, kā daļa no mūžizglītības sistēmas reģionālajās 

izglītības iestādēs. 
– Inženierzinātņu prasmju centru izveide, lai nodrošinātu inženierzinātņu prasmju 

apguvi partneru organizācijās (ieguldījums infrastruktūrā – iekārtu iegāde) 
– Apmācību kursi inženierzinātnēs – CNC Tehnoloģijas,  
Programmēšana  un mehatronikas sistēmu ieviešana,  
Elektronikas sektoru standarti 

 

 
 

Līdz šim sniegtais atbalsts 
pieaugušo un mūžizglītības jomā 

Kurzemē – ieviestie projekti 
Projekts Nr. LLII-102 ,,Mūžizglītības 
pārrobežu kapacitātes celšana’’ 2/3 



Rezultāti: 

•Mūžizglītības resursu attīstība: 
-Virtuālā apmācību platforma: 

– atklātais portāls ar sociālā tīkla instrumentiem; 
– apmācību vadības sistēma, ko nodrošina trīs līmeņu kursi (formālo, neformālo 

un mazo moduļu veidā). 
-Moodle sistēmas izveide un adaptēšana partneru institūcijās 
-Apmācību kursi uzņēmējdarbībā – likumdošana, finanses, uzņēmējdarbības plānošana, 
u.c. 
-Semināri pasniedzējiem un mūžizglītības speciālistiem par tālmācības mācību 
instrumentiem. 
-Mobilitātes shēmas izveide un 20 mobilitātes pasākumu ieviešana pieredzes apmaiņas 
nodrošināšanai starp projektā iesaistītajām institūcijām. 
 

Līdz šim sniegtais atbalsts 
pieaugušo un mūžizglītības jomā 

Kurzemē – ieviestie projekti 
Projekts Nr. LLII-102 ,,Mūžizglītības 
pārrobežu kapacitātes celšana’’ 3/3 



Projekta mērķis: 
Veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību pierobežas reģionos Latvijā un Lietuvā, 

tādējādi novēršot šķēršļus tās attīstībai, aktivējot uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot 
ilgtspējīgus risinājumus mūžizglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbību pārrobežā. 

 
Projekta kopējais budžets: 
EUR 723 236,92 (no tām investīcijas: EUR 379 955,74) 
 

Partneri: 
Vadošais: Zemgales Plānošanas Reģions; 
Partneri Kurzemē: Kurzemes  Plānošanas Reģions, Talsu Novada domes Pieaugušo 

izglītības centrs, Ventspils Augstskola, Liepājas Universitāte, Kuldīgas novada domes 
Pieaugušo izglītības centrs.  

(Kopā 15 partneri Latvijā un Lietuvā) 

Līdz šim sniegtais atbalsts 
pieaugušo un mūžizglītības jomā 

Kurzemē – ieviestie projekti 
Projekts Nr. LLIII-175 ,,Konkurētspējīga 

uzņēmējdarbība caur sadarbību’’ 1/2 



Rezultāti: 

•Izveidota 1 jauna biznesa atbalsta struktūra. 10 objektos novērsti šķēršļi 
konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai  (Pieaugušo izglītības institūciju 
infrastruktūras attīstība); 

•3 mūžizglītības centri saņēmuši aprīkojumu mācību metožu pielietošanai. 

•Izstrādāts pētījums par pieaugušo izglītības institūciju efektivitātes paaugstināšanu 
darbā ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības piedāvājums. Iegādātas 20 programmas 

•Apmācīti vairāk kā 720 potenciālie un esošie uzņēmēji. Veiktas 4 pieredzes apmaiņas 
vizītes uz LT, LV mūžizglītības iestādēm. 

•Noorganizēti 19 uzņēmēju aktivizēšanas pasākumi. Izveidots pārrobežu sadarbības 
tīkla (biznesa atbalstu institūciju sasaiste). 

•Sagatavota brošūra par atbalsta centriem un mūžizglītības piedāvājumu 3 valodās 
2200 kopijās un izveidota uzņēmēju lietišķo kontaktu datu krātuve: 
new.kurzemesregions.lv  

Līdz šim sniegtais atbalsts 
pieaugušo un mūžizglītības jomā 

Kurzemē – ieviestie projekti 
Projekts Nr. LLIII-175 ,,Konkurētspējīga 

uzņēmējdarbība caur sadarbību’’ 2/2 



Veiksmīgie piemēri praksē  
1/2 

Liepājas RTU – iekārtas inženierzinātņu centram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventspils Augstskola – iekārtas inženierzinātņu centram: 
 



Mūžizglītības politikas rekomendācijas: 

2011.gada jūnijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma grozījumus Latvijas 

Republikas Augstskolu likumā, iekļaujot 59. 2 (Studijas ārpus studiju 

programmām) pantu sekojošā redakcijā: 

• (5) Augstskola vai koledža izvērtē personas iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus un, ja tie atbilst 

attiecīgas studiju programmas prasībām, atzīst tos, kā arī piešķir attiecīgus 

kredītpunktus. Profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus drīkst 

atzīt profesionālās vai akadēmiskās studiju programmās, turklāt tikai 30 

procentus no profesionālās vai akadēmiskās studiju programmas 

kredītpunktiem drīkst piešķirt, atzīstot profesionālajā pieredzē sasniegtos 

studiju rezultātus. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabinets. Par 

studiju rezultātu atzīšanu vai atteikumu tos atzīt tiek pieņemts individuāls 

lēmums. Lēmumu un to pamatojošus dokumentus pievieno attiecīgajai 

personas lietai. Augstskolas vai koledžas pieņemto lēmumu var apstrīdēt tās 

rektoram vai direktoram.” 

  
 

Veiksmīgie piemēri praksē  
1/2 



Pārrobežu sadarbības programmas  - platforma projektu ideju 
realizācijai izglītības jomā un sadarbības stiprināšanai  

Latvijas – Lietuvas 
programma 

[Sākotnējais KPR 
priekšlikums] 

Igaunijas – Latvijas 
programma 

[Sākotnējais KPR 
priekšlikums un 

dalībvalstis 
vienojušās] 

 

Centrālbaltijas IVA 
programma 
[Dalībvalstis 
vienojušās) 

Baltijas jūras 
programma  
[Dalībvalstis 
vienojušās] 

Interreg IVC 
programma 

[Sākotnējais KPR 
priekšlikums 

6. Aizsargāt vidi un 
veicināt resursu 
izmantošanas 
efektivitāti  

3. Uzlabot mazo un 
vidējo uzņēmumu 
konkurētspēju 

3. Uzlabot mazo un 
vidējo uzņēmumu 
konkurētspēju 

1.Nostiprināt 
pētniecību, 
tehnoloģiju attīstību 
un inovāciju 

1.Nostiprināt 
pētniecību, 
tehnoloģiju attīstību 
un inovāciju 

8. Veicināt 
nodarbinātību un 
atbalstīt daba spēka 
mobilitāti 

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajā 
tīkla infrastruktūrā 
(ostas)  

6. Aizsargāt vidi un 
veicināt resursu 
izmantošanas 
efektivitāti 
 

6. Aizsargāt vidi un 
veicināt resursu 
izmantošanas 
efektivitāti 

6. Aizsargāt vidi un 
veicināt resursu 
izmantošanas 
efektivitāti 

9. Veicināt sociālo 
iekļaušanos un 
apkarot nabadzību 

6. Aizsargāt vidi un 
veicināt resursu 
izmantošanas 
efektivitāti 
 

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajā 
tīkla infrastruktūrā 
(ostas) 
 

7. Veicināt ilgtspējīgu 
transportu un novērst 
trūkumus galvenajā 
tīkla infrastruktūrā 

7. Veicināt 
ilgtspējīgu 
transportu un 
novērst trūkumus 
galvenajā tīkla 
infrastruktūrā 
(ostas) 

10. Ieguldīt izglītībā, 
prasmēs un 
mūžizglītībā 

10. Ieguldīt izglītībā, 
prasmēs un 
mūžizglītībā 
 

10. Ieguldīt izglītībā, 
prasmēs un 
mūžizglītībā 
 

Nr.11 „Uzlabot 
institucionālās spējas 
un efektīvu valsts 
pārvaldi” 

9. Veicināt sociālo 
iekļaušanos un 
apkarot nabadzību 
 



Izglītība – viena no prioritārajām jomām 
reģionālu projektu attīstībā 

Kurzemes 
reģions 

Profesionālā 
izglītība 

Uzņēmējdarbības 
un darba tirgus 

veicināšana 

Tūrisma 
attīstība un 

kultūras 
mantojums 

Kapacitātes 
celšana 

Vides 
aizsardzība 

Alternatīvā 
enerģija 

Sociālā joma 

Transports un 
ostas 

Mūžizglītība 



Iespējamie projektu virzieni 
 

- Karjeras izvēles atbalsta sistēmas izveide Kurzemē 
- (1) Karjeras izvēles sistēmas izveide un integrēšana vispārējās izglītības iestādēs; (2) 

Karjeras konsultantu tīkla izveidei un speciālistu apmācību un darbības nodrošināšana 

skolās, PIC, profesionālās izglītības iestādēs; (3) sadarbības stiprināšana starp darba tirgu 

un izglītības iestādēm; 

- Profesionālās izglītības piedāvājuma pilnveidošana 
- (1) Pedagogu profesionālās kvalifikācijas celšana; (2) Profesionālo izglītības iestāžu mācību 

un praktisko apmācību infrastruktūras uzlabošana; (3) Pilota aktivitātes „mācību kombinātu” 

izveidē; (4) Pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi ar reģiona uzņēmumiem; 

- Kurzemes reģiona jauniešu iniciatīvas 
- (1) Jauniešu iniciatīvu organizāciju tīkla izveide; (2) Jauniešu iniciatīvu centru izveide un 

attīstību; (3) Kultūras, sporta un izglītojoši karjeras pasākumi; 

- Mūžizglītības pakalpojumu attīstība Kurzemē 
- (1) Pieaugušo izglītotāju kapacitātes celšana, uzlabojot mācību infrastruktūru un izstrādājot 

apmācību programmas reģionos; (2) mūžizglītības popularizēšana un atbalsta 

koncentrēšana uz darba tirgū esošajām personām; (3) sadarbības mehānisma veidošana 

starp reģionā esošajiem pieaugušo izglītotājiem, pašvaldībām un darba tirgu; 



Paldies par 
uzmanību! 

Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācija  
Pulkveža Brieža 4-3, Rīga 

www.kurzemesregions.lv   
E-pasts: info@kurzemesregions.lv 

Tālrunis: +371 67331492 

http://www.kurzemesregions.lv/
mailto:info@kurzemesregions.lv

