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Iegūt izglītību nozīmē iegūt tiesības uz nākotni.

/Jānis Akuraters/



1. EU stratēģija2020:

 Gudra izaugsme( izglītība un zinātne), Ilgtspējīga izaugsme( vide, 

ekonomika), integrējoša izaugsme (labklājība, ekonomika)

2. Baltic 21 stratēģija

 Inovācijas un ilgtspējīga izglītība

 Uzdevums : sekmēt ilgtspējas prasmju un risinājumu integrāciju izglītībā 
un mūžizglītībā ilgtspējīgai attīstībai

3. NAP 2014-2020 

 prioritāte; cilvēka drošumspēja

4. Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013

 izveidot vienu no labākajām izglītības sistēmām ES un kļūt par vienu no 

līderēm pieaugušo izglītības pieejamības un izmantošanas ziņā



PIEEJAMĪBA

Nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu 

vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu 

līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem. 

/Mūžizglītības pamatnostādnes/



RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS

STRATĒĢIJA 2000-2020

2.mērķis „Rīgas reģiona cilvēku 

potenciāla – spēju un sociālās 

aktivitātes pieaugums”

3.uzdevums „Izglītības kvalitātes 
paaugstināšana un pieejamības 
nodrošināšana”

4.uzdevums „Pieaugušo 
mūžizglītības atbalstīšana”



RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS

PROGRAMMA 2009-2013 (AR RĪCĪBĀM LĪDZ 2020)

4.prioritāte „Augstas kvalitātes 

izglītība visa mūža garumā”

4.1.rīcības virziens „Integrēta RPR 
mūžizglītības tīkla izveide”

Pasākumi:

Uzņēmējprasmju 
programmu attīstība bērnu un 
jauniešu vidū

Mūžizglītības sekmēšana un 
pilnveidošana

Nevalstisko organizāciju un 
mūžizglītības centru attīstība



RPR PAŠVALDĪBU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS (1) 

Nr. Pašvaldība AP periods Prioritāte (P) vai Stratēģiskais mērķis (SM)

1. Rīga 2014- 2020 
(projekts)

SM 1. Sabiedrība - prasmīga, nodrošināta un aktīva sabiedrība

2. Jūrmala 2014-2020 P 3.2. Kvalitatīva izglītība

3. Alojas novads 2013-2019 P 1. Izglītots, zinošs un aktīvs iedzīvotājs

4. Ādažu novads 2011-2017 P 3. Izglītota, aktīva un veselīga sabiedrība

5. Babītes novads 2014-2020 P 1. Sociāli aktīva, nodrošināta, izglītota sabiedrība, kas balstās uz garīgām un 
tradicionālām vērtībām

6. Baldones novads 2014-2020 P 1. Dzīves vieta

7. Carnikavas novads 2009-2014 P. Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana iedzīvotājiem

8. Engures novads 2012-2018 SM 1. Cilvēkresursi – sociāli nodrošināta, izglītota un aktīva sabiedrība

9. Garkalnes novads 2013-2019 
(projekts)

P 1. Izglītotas, sociāli nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana 

10. Ikšķiles novads 2011-2017 P 1. Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un efektīva novada resursu 
izmantošana 

11. Inčukalna novads 2013-2019 SM 1. Izglītota, aktīva, saliedēta un labi informēta sabiedrība, kurai pieejami 
kvalitatīvi pakalpojumi

12. Jaunpils novads 2012-2018 SM 1. Līdzdarbīga, nodrošināta, radoša un pozitīvi domājoša vietējā sabiedrība

13. Kandavas novads 2010-2016 P 1. Izglītotas, sociāli nodrošinātas, veselīgas un aktīvas sabiedrības veidošana

14. Krimuldas novads Nav izstrādāta -

15. Ķeguma novads 2013-2019 P 1.2. Uz novada attīstību vērsta izglītība



RPR PAŠVALDĪBU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS (2) 

Nr. Pašvaldība AP periods Prioritāte (P) vai Stratēģiskais mērķis (SM)

16. Ķekavas novads 2014-2020 P 4. Sabiedrības līdzdalība un iesaistīšana izglītības procesā

17. Lielvārdes novads 2011-2017 P 1.1. Izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālo pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšana, pielāgošana un daudzveidīga piedāvājuma nodrošināšana un 
infrastruktūras attīstība iedzīvotāju vajadzībām un interesēm

18. Limbažu novads 2011-2017 P 1. Izglītotas, prasmīgas un kultūru cienošas sabiedrības izveides veicināšana 

19. Mālpils novads 2012-2018 P 1. Izglītots, zinošs un aktīvs iedzīvotājs

20. Mārupes novads 2013-2019 P 1. Ģimene, bērni, jaunieši un seniori

21. Ogres novads 2011-2017 P. 4 Sabiedrības iesaistīšana izglītības procesā

22. Olaines novads Izstrādes 
procesā

-

23. Ropažu novads 2013-2019 P 1. Pakalpojumu kvalitāte un cilvēkresursu potenciāls

24. Salacgrīvas novads Izstrādes 
procesā

-

25. Salaspils novads 2012-2018 P 1. Iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi

26. Saulkrastu novads 2014-2020 P 3. Nostiprināt un dažādot vispārējās un interešu izglītības sistēmu un 
uzlabot tās konkurētspēju. Kultūras dzīvi veidot tā, lai tā būtu aktīva un 
apmeklēta visa gada garumā.

27. Sējas novads 2012-2018 P 1. Pilsoniski aktīva sabiedrība

28. Siguldas novads 2011-2017 SM 1. Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, 
efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides infrastruktūru

29. Stopiņu novads 2012-2018 P 4. Sabiedrības iesaistīšana izglītības, kultūras un sporta procesos

30. Tukuma novads 2011-2017 P 1. Cilvēkresursu attīstībai nepieciešamo pakalpojumu un infrastruktūras 
attīstība



IEDZĪVOTĀJU SKAITS

Izmantoti pārskata 

„Reģionu attīstība 

Latvijā 2012” 

materiāli



IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA

Izmantoti pārskata 

„Reģionu attīstība 

Latvijā 2012” 

materiāli



UZŅĒMĒJDARBĪBA

Izmantoti pārskata 

„Reģionu attīstība 

Latvijā 2012” 

materiāli

Veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas 

nodrošina ilgspējīgas kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai, 

personības izaugsmei un sekmē uz augstām prasmēm balstītu 

konkurētspējīgas zināšanu ekonomikas un demokrātiskas 

sabiedrības attīstību.



UZŅĒMĒJDARBĪBA

Izmantoti pārskata 

„Reģionu attīstība 

Latvijā 2012” 

materiāli



NODARBINĀTĪBA

Izmantoti pārskata 

„Reģionu attīstība 

Latvijā 2012” 

materiāli



DARBASPĒKS

Izmantoti pārskata 

„Reģionu attīstība 

Latvijā 2012” 

materiāli



BEZDARBS

Izmantoti pārskata 

„Reģionu attīstība 

Latvijā 2012” 

materiāli



MŪŽIZGLĪTĪBA RĪGAS REĢIONĀ

Izveidot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai 

skaitā finanšu) pārvaldi, ievērojot dalītās atbildības un nozaru 

politikas mijiedarbības principus, vienotas mūžizglītības sistēmas 

attīstību



MĀCĪBU REĢIONS

Mūžizglītības politika (IZM)

EM

LM

Reģioni (ieviešanas grupa)

LDDK

NVA

Pašvaldības (informācijas 

un atbalsta centrs)

Jaunieši
Darbaspējas 

vecuma

Pirmspensijas 
un pensijas 

vecuma



1. Regulāra mērķgrupu vajadzību apzināšana un programmu koordinācija

2. Mūžizglītības saturu programmu standartu uzturēšana, kvalitātes un 

pieprasījuma monitorings, ņemot vērā globālos izaicinājumus

3. Sadarbība starp reģioniem mūžizglītības, veidojot labās prakses piemēru 

datu bāzi

4. Mūžizglītības standartu, mūžizglītības satura un formas pilnveide

5. Veidot un attīstīt mūžizglītības centrus un sekmēt pieaugušo skolotāju-

tautskolotāju – dzīves skolas attīstītāju atrašana un atbalstīšana

6. Koordinācijas un atbalsta centru/ tīkla veidošana, attīstīšana 

(pašvaldībās)

7. Programmu moduļu un papildinātības veidošana

MĀCĪBU REĢIONS



Cīņa par tautas nākotni ir cīņa par izglītību. Tikai tā tauta, kura šo cīņu 

veikusi, būs uzvarētāja.

/Jānis Akuraters/



PALDIES PAR UZMANĪBU!

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS 

Z. A. Meierovica bulvāris 18, Rīga

+371 67559820 

www.rpr.gov.lv

http://www.rpr.gov.lv/

