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“ Mūžizglītība nav tikai mācīšanās un 

prasmju pilnveidošana, tā ir atbildības 

uzņemšanās par savu dzīvi un pret 

sabiedrību. Daudzu valstu valdības ir 

atzinušas, ka mūžizglītība ir svarīgs 

instruments, kā pielāgoties globalizācijas 

radītajām pārmaiņām, sociālās jomas 

izaicinājumiem, un kā radīt ilgtspējīgu un 

mierīgu sabiedrību”
 Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) 

Mūžizglītības institūta direktors Arnis Karlsens (Arne Carlsen)



Mūžizglītības centrs Vidzemes 

Augstskolā

■ 2004. gadā pirmās idejas

■ Vidzemes Augstskolas mūžizglītības 
nodaļa tika atvērta 2005. gadā

■ 2008. gadā tiek apstiprināts tehnoloģiju 
projekts 





Atvērtā universitāte

■ interesentiem piedāvā iespēju pieteikties 

kādam no Vidzemes Augstskolas studiju 

programmu kursiem, kuru laikā ikvienam 

ar atbilstošu izglītību ir iespēja apgūt 

prasmes un zināšanas, ko, specializējoties 

konkrētās jomās, ikdienā iegūst Vidzemes 

Augstskolas studenti



Piedāvājam:

■ labvēlīgu un ērtu mācību vidi;

■ profesionālus un kompetentus 

pasniedzējus;

■ daudzpusīgas, interesantas un darba tirgus 

prasībām atbilstošas izglītības 

programmas;

■ Vidzemes Augstskolas apliecību; 

■ elastīgu kursu apmaksas sistēmu.



Semināri un konferences



Projekti

 Vidzemes tālākizglītības tehnoloģijas centra 
izveide (2009.-2011.)

Galvenais mērķis: Uzlabot tālākizglītības nodrošināšanu, pieejamību 
un kvalitāti Vidzemes reģionā

■ Pieaugušo izglītības vadītāju mentorings: 

prasmes līdzdalības, dzimumu līdzsvara un 

iekļaušanās veicināšanai (partneri no Latvijas, 

Spānijas, Zviedrijas, Lietuvas, Bulgārijas) –

2011.-2013.gads



Iegūstamais finansējums Latvijā

Valsts vai pašvaldības

No projektiem

 Individuālais

Uzņēmums, iestāde



Mūžizglītības programmas 

pamatmērķis ir

■ izmantojot mūžizglītību, veicināt Kopienas kā augsta 

līmeņa uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību ar 

stabilu ekonomikas izaugsmi, ar vairāk un labākām 

darbavietām un augstāku sociālo kohēziju, vienlaikus 

nodrošinot labu vides aizsardzību nākamajām 

paaudzēm. 

■ Īpaši veicināt savstarpēju apmaiņu, sadarbību un 

mobilitāti starp izglītības un apmācību sistēmām 

Kopienā, lai tās kļūtu par pasaules kvalitātes 

standartiem.

http://www.ccplatvia.lv/index.php?section=5&subsection=28



Mūžizglītības programmas īpašie 

mērķi 
1) veicināt kvalitatīvas mūžizglītības attīstību un šīs 

jomas sistēmās un praksē sekmēt augstu kvalitāti, 
jauninājumus un Eiropas dimensiju; 

2) atbalstīt Eiropas mūžizglītības telpas izveidi; 

 palīdzēt uzlabot dalībvalstīs pieejamo mūžizglītības 
iespēju kvalitāti, pievilcīgumu un piekļuvi tām; 

3) stiprināt mūžizglītības ieguldījumu sociālajā 
kohēzijā, pilsoniskā aktivitātē, starpkultūru dialogā, 
dzimumu līdztiesībā un personības pilnīgošanā;

4) palīdzēt sekmēt radošo darbību, konkurētspēju, 
nodarbinātības iespējas un uzņēmību. 

http://www.ccplatvia.lv/index.php?section=5&subsection=28



Mērķauditorija

■ MI visiem – t.sk. absolventiem ar AI 

(Nīderlandē MI iesaistās 24% ar augstāko 

izglītību, bet tikai 8% - ar zemāko)

■ AI pasaulē turpmāk mainīs savu formu -

daudz lielāks akcents tiks likts tieši uz MI



NAP

■ Kā var stiprināt cilvēka drošumspēju? Jānodrošina 

iespējas attīstīt kompetences kvalitatīvā formālā 

izglītībā, kā arī ārpus formālās izglītības mūža garumā, 

lai mēs spētu saskatīt un atrast risinājumus jebkuros 

apstākļos 

■ Sociālo tīklu ar ārzemēs dzīvojošiem un studējošiem 

Latvijas pilsoņiem veidošana un uzturēšana, veicinot 

viņu atgriešanos un akcentējot viņu lomu Latvijas 

attīstībā un identitātes uzturēšanā, t.sk., rīkojot saietus, 

iesaistot politikas un ekonomikas veidošanā, izglītības 

sistēmā, iekļaujot prakses un brīvprātīgo darbavietās, 

mācot valodu [Aptveramā teritorija: pasaule] 



Attīstīt pieaugušo izglītību, veicinot 

produktivitātes pieaugumu un atbilstoši darba 

tirgus prasībām (NAP)

■ Pieaugušo izglītībā iesaistīto personu 

īpatsvars 25-64 gadu vecumā (%) (NAP)

■ 2011.g. – 5% 

■ 2014.g. – 7%

■ 2017.g. – 9,5%

■ 2020.g. – 15%

■ 2030.g. – 34%



Latvijas Augstskolu un koledžu 

mūžizglītības asociācija
 Daugavpils Universitāte;

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;

 Latvijas Universitāte;

 Liepājas Universitāte;

 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija;

 Rīgas Stradiņa universitāte;

 Rīgas Tehniskā universitāte; 

 Ventspils Augstskola;

 Vidzemes Augstskola.



Asociācijas mērķis

■ atbalstīt izglītību Latvijā, veicinot 

mūžizglītības jomas attīstību 

augstskolās un koledžās



Galvenie asociācijas uzdevumi (I)

 veicināt Latvijas izglītības nozares terminoloģijas 
sakārtošanu un tās atbilstības starptautiskiem 
(Eiropas un pasaules) standartiem;

 normatīvo aktu un to grozījumu projektu 
izstrādāšana, piedalīšanās valsts un pašvaldību 
izstrādāto plānošanas dokumentu, normatīvo aktu un 
citu lēmumu projektu apspriešanā;

 izstrādāt un ieviest biedru īstenoto formālas 
un neformālas izglītības programmu un 
kursu rezultātu savstarpēju atzīšanas sistēmu, 
kā arī nodrošināt tās darbību;



Galvenie asociācijas uzdevumi (2)

 veicināt sabiedrības izpratni par mūžizglītības 

jautājumiem;

 organizēt pasākumus (konferences, izstādes, 

seminārus u.c.); 

 sadarboties ar citām organizācijām asociācijas 

kompetencē esošajās jomās; 

 patstāvīgi vai sadarbībā ar biedriem īstenot 

starptautiska un Latvijas mēroga projektus. 



Sadarbība kopēju kursu, 

semināru realizācijā

■ ViA (t.sk. arī ViA personālam)

■ Latvijas Lauksaimniecības universitāte

■ Pleskavas mācību centrs

■ Ērgļu arodvidusskola 

■ Smiltenes valsts tehnikums



Sadarbība 

■ Pašvaldības

■ SIA VALPRO

■ A/S Valmieras stikla šķiedra

■ Skolas

■ Smiltenes novada tūrisma informācijas 

centrs

■ VTU u.c.



Turpmākā virzība

■Mērķis – veicināt gudras (smart) valsts 

pārvaldes un uzņēmējdarbības izaugsmi, 

visas sabiedrības dzīves kvalitātes 

uzlabošanos.

■ Realizācija:

■ caur mūžizglītību (atvērtā universitāte)

■ caur lietišķajiem pētījumiem, 

konsultācijām un ekspertīzēm.



Tehnoloģiju un kompetenču 

centrs

■ Veicināt alternatīvo zināšanu pārneses 

ceļu piedāvājuma paplašināšanu un 

koordināciju.

■ Atbildīgā struktūrvienība ViA kontaktiem 

ar plānošanas reģionu, uzņēmēju un 

pašvaldību iestādēm.



Paldies par uzmanību ! 

inguna.jurgelane@va.lv


