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Mūžizglītības princips un būtība
• Mūžizglītība apvieno formālo, neformālo izglītību un ikdienējo

(informālo) mācīšanos:
- Ir visu veidu un līmeņu savstarpēji saistītas un visaptverošas
iespējas ikvienam sabiedrības loceklim paaugstināt savu
kvalifikāciju vai iegūt citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus
prasībām, savām interesēm un vajadzībām;
- Sekmē pilnvērtīgu personības attīstību un ļauj cilvēkam
veiksmīgāk pielāgoties jaunajām laikmeta pārmaiņām.

Tiek akcentēta mācīšanās rezultātu pieeja, kas vērtē
iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci, nevis veidu,

kā tās tika iegūtas – formālajā, neformālajā vai ikdienējās
(informālajā) mācīšanās veidā.



Problēmas, ieguvumi, risinājumi
Problēmas Vēlamie ieguvumi / Sasniedzamie 

rādītāji
Veicamie pasākumi un risinājumi

Zema darbaspēka produktivitāte 
(viena no zemākajām ES) 
Jauniešu zemais nodarbinātības 
līmenis.

Darbaspēka produktivitātes 
pieaugums un konkurētspēja darba 
tirgū

Izpratnes radīšanas un apmācību 
aktivitātes  dažādās tematiskajās 
jomās

Darba tirgum atbilstošu prasmju 
trūkums. Speciālistu trūkums 
nozarēs 

Vidējā atalgojuma un nodokļu 
ieņēmumu pieaugums. Jaunu 
darba vietu radīšana.

Nodarbināto papildus izglītības 
pasākumi zināšanu un prasmju 
pilnveidošanai atbilstoši 
aktuālajam nozaru uzņēmumu 
pieprasījumam, konkurētspējas 
paaugstināšanai

Novecošanās riskam pakļauto 
darbinieku konkurētspēja darba 
tirgū.

Palielināt uzņēmēju interesi strādāt 
ar nelabvēlīgā situācijā esošiem 
darba ņēmējiem. Jauno speciālistu 
ienākšana nozaru uzņēmumos.

Darbinieku prasmju saglabāšana 
un darba attiecību turpināšana 
uzņēmumā vai nozarē. 
Nodarbināto prasmju pilnveide 
atbilstoši darba devēja 
pieprasījumam.



Funkciju sadalījums pieaugušo 
izglītības īstenošanā 

IZM  - konkurētspējas paaugstināšana - vispārējo 
kompetenču pilnveide, profesionālo kompetenču 
pilnveide, pārkvalifikācija atbilstoši darba tirgus 
prasībām (nodarbinātie);

LM - bezdarbnieki, īstermiņa darba tirgus 
prognozes, tūlītējs pieprasījums;

EM – nodrošinātas specifiskas darba veikšanai 
nepieciešamās prasmes ar darba devēju aktīvu 
līdzdarbošanos ( prakses vietas, mūžizglītības 
pasākumi)



Pieaugušo izglītības iespēju 
nodrošinājums

• Izglītības attīstības pamatnostādnēs (IAP) primāri plānota 
IZM tiešā atbildībā esošo uzdevumu īstenošana, 
pamatojoties uz IZM pieejamo finansējumu 
(uzdevumu/pasākumu īstenošanai plānotais valsts budžets, 
ESF/ERAF un citu ārvalstu finanšu instrumentu 
finansējums).

• No 2014.gada EK plāno nodrošināt iepriekšējās 
mūžizglītības programmas ilgtspēju, īstenojot Erasmus+, kur 
kopējais finansējums nākamajiem septiņiem gadiem tiek 
plānots 19 miljardu EUR apmērā. 

Mūžizglītības mērķu sasniegšanai jaunā ES iniciatīva ir
neatsverams investīciju instruments.



IZM modeļa mācību saturs 
(aktivitātes)

Pārkvalifikācija Vispārējās kompetences Prof. kompetences un 
prasmes

Atbilstīgi reģionā 
darba tirgus prasībām 
ilgtermiņā

21.gs. kompetences, 
prasmes

individuālās karjeras 
spēju attīstībai, izaugsmei

Atbilstīgi indivīda 
nepieciešamībai 
pārkvalificēties

t.sk. īpaši svešvalodas, 
IKT un 
saskarsme/komunikācija

Noturēties darba tirgū 
vecākiem cilvēkiem; 

Dinamiskās izmaiņas 
ekonomikā un 
tehnoloģiju jomā,
Iespēja iegūt labāku 
kvalifikāciju un plašāk 
pielietojamas prasmes

Iekļaušanās sabiedrībā, 
jo veicina individuālo 
uzņēmējdarbību, 
socializāciju/aktīvu 
nodarbinātu sabiedrības 
locekli, veicinot kopējo 
valsts izaugsmi 

konkurētspējas 
paaugstināšana gados 
vecākiem cilvēkiem



Ko paredz Izglītības attīstības 
pamatnostādnes (IAP)

• Izveidota pieaugušo izglītības sistēma; 
• Nodrošināts atbalsts indivīdam un darba devējiem nodarbināto 

iedzīvotāju profesionālās kompetences pilnveidei atbilstoši 
mainīgajiem darba tirgus apstākļiem; 

• Sekmēta pieaugušo izglītības nodrošināšanā iesaistīto organizāciju 
starptautiskā sadarbība;
- ārpus formālās izglītības iegūtās kompetences, tiks veidots 
profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un citu saistīto 
institūciju sadarbības tīkls, 
- izstrādātas pieaugušo profesionālās izglītības programmas un 
materiāli, 
- palielināts pieaugušo izglītībā iesaistīto personu skaitu un to 
konkurētspēja. 



Piedāvājums IAP (pieaugušo 
izglītotājiem)

• Mūžizglītības kompetenču (svešvalodas, IT prasmes) un profesionālo 
kompetenču pilnveide nozarēs profesionālo priekšmetu pedagogiem 
konkurētspējas paaugstināšanai, t.sk. ES programmas Erasmus + (2014-
2020) finansējuma ietvaros 

• Mūžizglītības un profesionālo kompetenču pilnveides pedagogiem un 
prakšu vadītājiem paredzēto izglītības programmu izstrāde

• Praktisko iemaņu pilnveide darba vietā pedagogiem un prakses 
vadītājiem, t.sk. tehnoloģisko jauninājumu ieviešanas un apgūšanas 
kontekstā ar mērķi nodrošināt mūsdienīgas prakses iespējas 

• Sociālās atstumtības riskam pakļauto t.sk. jauniešu iesaiste 
neformālās izglītības programmās

• Karjeras izvēles pasākumu komplekss, t.sk. profesiju/darba vērošanas 
pasākumi, karjeras dienas, labās prakses piemēri sadarbībā ar darba 
devējiem



Piedāvājums IAP 
(indivīda vajadzībām)

• Augstākās izglītības nozaru pārstrukturizācijas pasākumi, kas vērsti uz 
studējošo skaita proporcijas maiņu atbilstoši darba tirgus vidēja un 
ilgtermiņa prognozēm, palielinot darba devēju lomu un motivāciju 
kvalitatīvu prakšu nodrošināšanā, t.sk. 1.līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības (koledžu) piedāvājuma palielināšanai 

• 1-gadīgu un 1,5 gadīgu profesionālās izglītības programmu īstenošana, 
radot iespēju īsā laikā iegūt kvalifikāciju un integrēties darba tirgū

• Aprīkojums profesionālās izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšanai 
• Normatīvā regulējuma pilnveidošana pieaugušo izglītības atbalsta 

nodrošināšanai, t.sk. darba devēju atbalstam pieaugušo izglītības 
nodrošināšanai 

• Atbalsts nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kompetences pilnveidei 
atbilstoši mainīgajiem darba tirgus apstākļiem, lai mazinātu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo 
konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus 
prasībām  

• Atbalsts darba devējiem formālās un neformālās izglītības nodrošināšanai 
nodarbinātajiem 



Piedāvājums IAP (sistēmas 
izveidei)

• Vienotas datu bāzes izstrāde par pieaugušo izglītības īstenošanu, 
lai koordinētu valsts pārvaldes iestāžu darbību pieaugušo un 
tālākizglītības pieprasījuma un piedāvājuma kontekstā, sadarbības 
nodrošināšanai ar darba devējiem, pašam indivīdam utt.

• Vienotas augstākās izglītības informatīvās sistēmas izveide, 
iekļaujot tajā akadēmiskā un zinātniskā personāla, studējošo, 
diplomu reģistru, kā arī akreditācijas vajadzībām nepieciešamo datu 
bāzi. Valsts izglītības informācijas sistēmas sasaiste to ar NVA un VID 
datubāzēm, lai iegūtu visaptverošo informāciju par studējošiem un 
to nodarbinātību pēc AII absolvēšanas

• Profesionālās izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un citu saistīto 
institūciju sadarbības tīkla izveidei ārpus formālās izglītības iegūtās 
kompetences novērtēšanai ar mērķi nodrošināt optimālu vienotu 
pieeju, paplašinot informācijas pieejamību



Ieguvums

Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem 

• Pieaugušo izglītībā iesaistīto personu īpatsvars 25-64 
gadu vecumā (%). 7% - 15%

• Personu, kam veikta ārpus formālās izglītības 
sistēmas apgūto profesionālo kompetenču 
pielīdzināšana pieaugums gadā (%)

400 +10%; (440 pers.) +20%; (480 pers.) 



Paldies!


