
 

 

 

„Zemgales plānošanas reģiona 

pieredze pieaugušo izglītības 

īstenošanā” 

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības  centrs 

Jelgava, 

26.02.2013. 

 
Ar Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas atbalstu 

 



 

Mūžizglītība ir cilvēka potenciāla attīstība 

sociālo attiecību procesā, kas sekmē 

visu vecumu iedzīvotāju personisko 

pilnveidi, attīsta darba dzīvei un 

pilsoniskajai līdzdalībai nepieciešamās 

zināšanas, prasmes un attieksmes 

 
 
   Powley, Kennedy, Childs, 2005 



Definīcijas, definīcijas 

Pieaugušo izglītība – formālā, neformālā 

izglītība un ikdienas mācīšanās, kas 

nodrošina personības attīstību, sociālo 

iekļaušanos, pilsonisko līdzdalību un 

konkurētspēju darba tirgū cilvēka mūža 

garumā 



Demogrāfiskais aspekts 
  Samazinās jauno darbinieku skaits. Tas ir 

mazāks nekā pensijas vecumu sasniegušo 
skaits 

 Pensionētos speciālistus nepieciešams 
aizvietot ne tikai ar jaunajiem speciālistiem, 
bet arī ar pārkvalificētiem pusmūža 
iedzīvotājiem 

 Brīvās izglītības kapacitātes ar  

  atbilstošiem resursiem vidējā un 

  vidējā speciālā izglītībā , kā arī 

  augstākās izglītības segmentos ir  

  spējīgas un spiestas 

  aktīvi iesaistīties mūžizglītībā 



Mūžizglītības  atbalsta struktūrās ieguldītie 

resursi 

 ES struktūrfondu (ESF, ERAF, EQUAL), 

EEZ SIF, ZMP  administrēti granti 

pašvaldībām, īpaši Kurzemē un Zemgalē 

 

 Saimnieciska darbība, piedāvājot 

tālākizglītību par maksu 

 

 Nenozīmīgu daļu veido nozaru ministriju 

granti, biedru naudas, privāti   

ziedojumi, ārvalstu donori 



Politikas dokumenti 

 EK Jaunās integrētās rīcības 

programmas mūžizglītības jomā  

(2007-2013) 

 

 IZM Pamatnostādnes “Izglītības 

attīstības koncepcija  

2006.–2010.gadam” 

 



Normatīvie akti(nepieciešams) 
 

Pieaugušo izglītības likums, kas aptver 
dažādas ar pieaugušo izglītības iespējām, 
pieejamību, kvalitāti saistītas normas un 
principus,                                                            
tas nosaka izglītības iespējas, tās 
finansējuma avotus un valsts iestāžu 
līdzdalību finansēšanā ārpus formālās 
izglītības 

 

 Ar šī  likuma normām var precizēt un 
saskaņot mūžizglītības tiesisko regulējumu 
ar citu jomu tiesiskajiem aktiem 



 

Mērķa grupas un to izglītības vajadzības 

 
 Nodarbinātie iedzīvotāji 

 Pirmspensijas vecums, zema kvalifikācija, 

nestrādā savā profesijā 

 Bezdarbnieki – motivācijas trūkums 

 Iedzīvotāji ar nepietiekamu izglītības 

līmeni, arodizglītība bez vidējās izglītības 

 Cilvēki ar invaliditāti 

 Maznodrošinātie iedzīvotāji  

laukos 

 



Mūžizglītības struktūra reģiona līmenī 

 Reģionāli centri 

 

 Vietējo pašvaldību centri 

 

 SIA 

 

 NVO 

 

 Privātas organizācijas 

 

 



Pakalpojumu sniedzēju darbības virzieni 
 

 Mūžizglītības vajadzību un piedāvājuma 
analīze 

 cilvēkresursu attīstība, informācija un 
konsultācijas  

 atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

 projektu izstrāde un ieviešana, finanšu 
līdzekļu piesaiste  

 atbalsts vietējām inovatīvām darbībām 

 izglītojošs un konsultatīvs atbalsts 
sabiedriskajām  organizācijām 

 pieaugušo neformālās izglītības programmu 
izstrāde, izvērtēšana, licencēšana 

 

 



Pieaugušo izglītības atbalsta institūcijas 

Zemgalē  

 

 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības 

centrs (ZR KAC) 

 Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņemējdarbības atbalsta centrs( PIUAC) 

 Aizkraukles Pieaugušo izglītības un 

inovāciju atbalsta centrs (PIIAC) 

 Jēkabpils tālākizglītības un informācijas 

tehnoloģiju centrs 

 

 



Pieaugušo izglītības atbalsta institūcijas 

Zemgalē II 

 Auces novada Pieaugušo izglītības un 

informācijas centrs 

 

 IKSC „Līdumi” , Jelgavas novads, 

daudzfunkcionālā izglītības, kultūras un 

sporta aktivitāšu iestāde 

 

 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes 

(LLU) Mūžizglītības centrs -  īsteno 

tālākizglītības  programmas  

 

 



Pieaugušo izglītības atbalsta institūcijas 

Zemgalē III 

 SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” – Ozolnieki, Bauska, 
Jēkabpils, Jelgava, Dobele, 
Aizkraukle 

 

 SIA “ROTORS”, Ozolnieki 

apmācības pamatlīmeņa darba 
aizsardzības speciālistiem, uzticības 
personām, bīstamo iekārtu 
apkalpojošajam personālam 

 



 
Pieaugušo izglītības atbalsta institūcijas 

Zemgalē IV 

Mācību centrs „BUTS” viena no lielākajām 

privātajām izglītības iestādēm Latvijā 

 

Pieaugušo profesionālā apmācība 

pārkvalifikācija un kvalifikācijas 

paaugstināšana 

 

Filiāles – Aizkraukle, Bauska, Jēkabpils, 

Jelgava 

 



Tautskolas reģionā 

 Aizkraukles reģionālā Tautskola 

 

 Rites Tautskola, Viesītes novads 

 

 Bārbele, Vecumnieku novads 

 



Turpmākie izaicinājumi  

 Izglītības pieejamības paplašināšana 

  PI tīkla koordinācija un attīstība nacionālā 

un reģionālā līmenī 

  Pieaugušo izglītotāju sagatavošana 

  Finansējums 

 Neformālajā izglītībā iegūto rezultātu 

atzīšana 

  Nodrošināt izglītību tuvāk cilvēkam 

  Visu iesaistīto dalīta atbildība 

  Alternatīvi finansēšanas avoti 



Zemgales plānošanas reģions (ZPR) 

Viena no ZPR darba prioritātēm ir izglītības 
attīstības veicināšana 

 

 Zemgales reģionā ir plašs un sazarots izglītības 
iestāžu tīkls, sākot no pirmsskolas un beidzot ar 
augstākās izglītības iestādēm, kā arī pieaugušo 
tālākizglītības pakalpojumu nodrošinātājiem 

 

Nav atsevišķi izdalīta izglītības attīstības plānošana, 
tomēr notiek izglītības informācijas  apmaiņa, 22 
pašvaldību izglītības speciālistu darba grupas 
tikšanās, kā arī pārstāvniecība valsts līmenī 
konsultatīvās padomēs un izglītības forumos   

 



Veiksmīgi projekti mūžizglītībā 

 ‘’Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un 

uzņēmēju sadarbību’’  

 tika nodrošināti ilgtspējīgi risinājumi mūžizglītības iestāžu un uzņēmēju 

sadarbību Latvijas – Lietuvas pārrobežā  

 

 
Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai 

profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos 

Tiek palielināts jauniešu skaits, kas kļūst par daba devējiem Zemgalē 

un Kauņā  

 „Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai 

Zemgalē”  

Jauniešu informētības veicināšana tiesiskuma un drošības 

jautājumos, kā arī iespēju paplašināšana interešu izglītībai un 

pašattīstībai riska grupas jauniešiem.  

 

 

 

 



Ierosinājumi iniciatīvām mūžizglītībā 

Zemgalē 

 Mūžizglītības rezultātu novērtēšana 
jāīsteno patērētajiem , izmantojot 
esošās situācijas analīzi 

 

 Mūžizglītība būs efektīva tad, ja 
tālākizglītības un interešu izglītības 
kursu rezultātā iegūtie novērtējumi 
tiks pielīdzināti formālās izglītības 
dokumentiem saskaņā ar 
veidojamo kvalifikācijas sistēmu  

 



Paldies par uzmanību ! 

 

 

Zemgales plānošanas reģions 

 

Edgars Paulovičs 

Edgars.paulovics@zpr.gov.lv 


