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Ar ES Mūžizglītības programmas atbalstu



Galvenais ir cilvēks, un es gribētu redzēt, cik cilvēku ir 
saņēmuši mūžizglītības pakalpojumu katrā reģionā. Jo 

augstāk mēs paceļamies, jo „mazais cilvēks” ir 
nesaredzamāks. Reģioni redz cilvēkus ar pašvaldības 

acīm. Arī mazajos pagastos ir uzņēmumi, dzīvo 
kvalificēti, gudri cilvēki, kuriem ir jādod šīs iespējas. 

Gan darba devējam, gan darbiniekam jāzina savas 
izglītības iespējas, un ir jābūt vienai vietai, kur var 

iegūt informāciju. 
/Rīgas plānošanas reģiona 

ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja 
Dace Grīnberga/ 



Saturs

• Eiropas izglītības programma pieaugušajiem 
prioritārās jomas laikposmam no 2012. līdz 2014. 
gadam.

• Problēmu analīze un risinājumi prioritāro jomu un 
cilvēka, organizācijas un valsts kontekstā.

• Secinājumi.



Darba uzdevums

Veikt ar pieaugušo izglītību saistīto problēmu kompleksa 
analīzi, izmantojot publiski pieejamo iepriekšējo četru 

starpresoru forumu ziņojumus un citus projekta 
materiālu datus 



EIROPAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PIEAUGUŠAJIEM

Prioritārās jomas laikposmam no 2012. līdz 2014. gadam

Prioritārās 

jomas

1. Mūžizglītību un 

mobilitāti padarīt 

par realitāti

2. Uzlabot 

izglītības un 

mācīšanās

 kvalitāti un  

efektivitāti
3.  Ar pieaugušo 

izglītības 

starpniecību veicināt 

vienlīdzību, sociālo 

kohēziju un aktīvu 

pilsoniskumu

4. Uzlabot 

pieaugušo 

kreativitāti un 

novatorismu un 

viņu mācību vidi

5. Uzlabot zinību 

pamatus par 

pieaugušo izglītību un 

pārraudzīt pieaugušo 

izglītības nozari



Mūžizglītību un 
mobilitāti 

padarīt par 
realitāti

1. Pieprasījuma veicināšana, informējot un motivējot
Īpaša uzmanība
qnelabvēlīgā situācijā esošām grupām
qpriekšlaicīgi skolu pametušajiem un jauniešiem, kas nav 

nodarbināti vai iesaistīti izglītības vai mācību procesā (NEET),
qpieaugušajiem ar zemu kvalifikāciju, īpaši tiem, kuriem ir 

grūtības ar rakstpratību, un pēc kurām tiek piedāvātas 
vēlreizējas izdevības iespējas, kā rezultātā tiek iegūta atzīta EQF 
līmeņa kvalifikācija

2. Darba devēju iesaistīšana
quz darba vietu balstītā mācību procesā, lai attīstītu gan darbā 

nepieciešamās, gan arī plašākas prasmes,  izmantojot elastīgāku 
darba laiku

4. Neformālās un ikdienējas izglītošanās validācija 
q lai to izmantotu visa vecuma un visu kvalifikācijas līmeņu 

pieaugušie, kā arī uzņēmumi un citas organizācijas

3. Elastīgi izglītības ieguves veidi
qplašāku piekļuvi augstākajai izglītībai tiem, kam nav dokumentu 

par vidējo izglītību, un lai dažādotu pieaugušo izglītības iespēju 
klāstu, ko piedāvā augstākās izglītības iestāde



Problēmu piemēra analīze

Problēma
• Nav pietiekamas informācijas 

par pieaugušo izglītību, īpaši 
informācijas trūkumu izjūt 
jaunieši, kurus ir grūti 
motivēt apgūt profesionālo 
izglītību, jo pietrūkst 
informācijas par profesijām 
un iespējām nozarē. 

• NIID.LV DB “pārāk sarežģīta 
(vajadzētu būt viegli 
atrodamai, ne tādai NIID, 
datu bāzei, kur ir pieaugušo 
izglītība. Es uzspiežu, un man 
atveras: Latgale, Vidzeme, 
Kurzeme…)”

Risinājums
• RV 3.1. „Izglītības kvalitātes 

monitoringa sistēmas pilnveide” 
ietvaros paredzēts pilnveidotas 
valsts izglītības informācijas 
sistēmas izveide
– Izveidot vienotu DB un IZM 

mājas lapu ar sadaļu “Pieaugušo 
izglītība”. DB piedāvāt 
informāciju 2 līmeņos: 
profesionālais un ikdienas 
lietotāja. 

• Organizācijām nodrošināt 
informāciju kopējai DB, veidot 
prospektus, informēt elektroniski 
un personiski uzrunāt potenciālos 
dalībniekus, kā arī piedalīties 
publicitātes pasākumos

• Jauniešu piesaistei papildināt 
mājas lapu „Profesiju pasaule”.



Jaunpils labas prakses piemērs

• Strādāju skolā 26 gadus un cilvēkus Jaunpilī pazīstu vairākās
paaudzēs. Stāsts ir par jaunajām māmiņām, kuras aizraujas ar
mīlestības lietām 7.-8. klasē. Šīs meitenes praktiski neko nemāk,
jo arī viņu vecāki, atvainojiet, arī neko nemāk.

• Mūsu sociālās darbinieces apzināja šīs māmiņas, dome piešķīra
finansējumu, ļoti daudzi cilvēki piekrita strādāt brīvprātīgi, un
mēs reizi divās nedēļās ar domes transportu vedām viņas uz mūsu
mācību centru, kur viņu mazuļiem bija iekārtota speciāla telpa, un
mācījām.

• Sākumā ar viņām runāja domes priekšsēdētāja, tad strādāja
domes juriste, pēc tam psiholoģe, kādu dienu viņas veda uz
frizētavu un mācīja kopt sevi, citu dienu – uz kafejnīcu un mācīja
gatavot.

• Pēc šīm nodarbībām daudzas māmiņas atrada darbu pienotavā,
bet citas turpināja „uzlabot” demogrāfisko situāciju. Pašreiz
notiek jau otrā kārta, bet māmiņas brīvprātīgi māca mūsu
pensionāres.



Problēmu piemēra analīze

Problēma
• Ja darbinieku kvalifikācijas 

celšana tiek aplikta ar pilnu 
darbaspēka nodokli, darba 
devējiem nav stimula šobrīd 
ieguldīt darbinieku 
apmācībā. Tātad 
darbiniekam, lai iegūtu 
jaunu izglītību vai 
paaugstinātu kvalifikāciju, 
ir jāaiziet no darba, jo 
viņam  ir ierobežotas 
iespējas mācīties ārpus 
darba laika.

Risinājums
• Attiecināms uz RV 2.4. „Izglītības 

iespēju paplašināšana pieaugušajiem”, 
kur ir plānots īstenot pasākumus, lai 
veicinātu strādājošo konkurētspējas un 
darba produktivitātes pieaugumu 
atbilstoši darba tirgus prasībām.

• Plānotie pasākumi
– normatīvā regulējuma pilnveidošana, 

– atbalsta sniegšana darba devējiem 
formālās un neformālās izglītības 
nodrošināšanai nodarbinātajiem, kā arī

– tālākizglītības un pieaugušo izglītības 
atbalsta sistēmas izveide. 

• Noteikt nodokļu atvieglojumus 
uzņēmējiem, kuri nodrošina savu 
darbinieku profesionālo pilnveidi un 
jaunu kompetenču apguvi.



Problēmu piemēra analīze

Problēma
• Nav pietiekami kvalitatīvi 

nodrošinātas mācīšanās 
prakses, jo bieži vien 
praksē studenti pie 
uzņēmējiem neiegūst 
vislabākās iemaņas, 
uzņēmēji viņiem neierāda 
visus profesionālos 
“knifus”

Risinājums
• Darba vidē balstītu (DVB) mācību 

ieviešana ir prioritārs Latvijas 
profesionālās izglītības politikas 
jautājums, ņemot vērā Latvijai kā 
ES dalībvalstij noteiktās 
rekomendācijas. 

• Noteikt nodokļu atvieglojumus 
uzņēmējiem, kas iesaistās DVB 
mācību īstenošanā

• Popularizēt jauna veida pieejas 
uzņēmumu un organizāciju filozofijā 
un to cilvēkresursu sagatavošanas 
stratēģijā

• Izstrādāt un aprobēt alternatīvus 
finansēšanas (atalgojuma) modeļus 
DVB mācībās iesaistītajiem

• Paredzēt īpašas mentoru un prakšu 
vadītāju sagatavošanas programmas.

• Daļēji ietverts RV 2.4. „Izglītības 
iespēju paplašināšana pieaugušajiem”  



Problēmu piemēra analīze

Problēma
• Lielā problēma ir garās 

apmācību programmas gan FI, 
gan NFI, kuru apguve ir 
laikietilpīga. Ar šīm 
„stīvajām” programmām nav 
iespējams reaģēt uz darba 
tirgus pieprasījumu. 

• Piemēram, piecas metinātāju 
kvalifikācijas Latvijas 
izglītības sistēmā tiek 
uzskatītas par 5 profesijām. 
Līdz ar to katra kursa apjoms 
ir 180 stundas, un, ja darba 
devējs grib, lai metinātājs 
prastu visus piecus 
metināšanas veidus, kas 
būtībā ir ļoti līdzīgi, viņam 
jāmācās ļoti ilgi un dārgi.

Risinājums
• Lai sekmētu programmu/kursu 

individualizāciju un 
diferenciāciju, kā arī ļautu 
pakāpeniski apgūt atsevišķus 
zināšanu elementus indivīdam 
izvēlētā tempā, iegūstot 
kvalifikāciju pakāpeniski, 
ieviest terminu «modulārā 
programma» Izglītības likuma 
I nodaļā Vispārīgie noteikumi 
1. pantā. 

• Modulārās pieejas 
izmantošana atvieglos iegūtās 
NI un INFI atzīšanu, tāpēc 
pieeju šobrīd ieteicams 
aktualizēt ne tikai 
profesionālajā izglītībā (NAP 
2020, Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2014.-2020. 
gadam), bet arī NFI.



Secinājumi

• Pēc problēmu kompleksas analīzes veikšanas Eiropas 
izglītības programma pieaugušajiem prioritāro jomu un 
indivīda, organizācijas un valsts kontekstā ir secināts
– Visvairāk problēmu ir saistītas ar pirmo prioritāro jomu 

“Mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti” trijos 
aspektos

• Pieprasījuma veicināšana, informējot un motivējot pieaugušo

• Darba devēja iesaistīšana

• Elastīgi izglītības ieguves veidi

– Šajā jomā praktiski nav minētas problēmas “Neformālās un 
ikdienējas izglītošanās validācija”

• lai to izmantotu visa vecuma un visu kvalifikācijas līmeņu 
pieaugušie, kā arī uzņēmumi un citas organizācijas



Uzlabot 
izglītības un 

mācību 
kvalitāti un 
efektivitāti

1. Pieaugušo izglītības sniedzēju kvalitātes nodrošināšana
q izstrādāt,  piemēram, izmantojot akreditācijas sistēmu, ņemot vērā 

citās nozarēs jau pastāvošās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un 
standartus

2. Pieaugušo izglītības personāla kvalitātes uzlabošana
qdefinējot profesionālās kompetences kritērijus, 
q ieviešot efektīvas sistēmas sākotnējai apmācībai un profesionālai 

izaugsmei
qvienkāršojot skolotāju, pasniedzēju un citu pieaugušo izglītības 

darbinieku mobilitāti

4.  Izglītības nodrošināšana darba tirgus vajadzībām
qsniedz iespējas iegūt kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes

3. Realizējama un pārskatāma PI finansējuma sistēma
qpamatojas uz kopēju atbildību
qsabiedrības lielākā daļa  ir apņēmības pilna attīstīt minēto nozari un 

atbalstīt tos, kas nespēj maksāt, 
qsabalansēta finansējuma sadale visam mūžizglītības kopumam,  

novatorisku līdzekļu meklēšana, lai finansējums izmantojums būtu 
lietderīgāks un efektīvāks

5. Sadarbība un partnerība
qsevišķi valsts iestādēm, dažādiem pieaugušo izglītības iespēju 

sniedzējiem, sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, jo īpaši reģionālā un vietējā mērogā, saistībā ar 
"izglītības reģionu" un vietējo izglītības centru attīstību



Problēmu piemēra analīze

Problēma
• Pieaugušo izglītotāji ne 

vienmēr ir profesionālā līmenī. 

• Piemēram, profesionālās 
izglītības iestādes neiesaistās 
pieaugušo izglītībā, jo 
mācībspēki ir novecojuši – tie 
varbūt ir ļoti labi amata 
meistari, bet viņi nav gatavi 
strādāt vakaros, sestdienās 
un svētdienās, kā arī mainīt 
savu mācību metodes – tomēr 
darbs ar pieaugušajiem prasa 
citu pieeju.

Risinājums
• Paaugstināt pedagoģiskā personāla, 

t.sk. NFI iesaistītā, kompetences 
mācību organizācijas, metodisko 
jautājumu un tehnoloģiju attīstības 
kontekstā kā plānots RV 1.2. 
„Pedagogu un akadēmiskā personāla 
motivācijas un profesionālās 
kapacitātes paaugstināšana” -
mācībspēku mūžizglītības, 
profesionālo kompetenču un 
praktisko iemaņu pilnveidei, t.sk. 
profesionālās izglītības iestāžu 
kapacitātes stiprināšanai pieaugušo 
izglītībā. 

• Vispārējā profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšana - RV 3.4. „Izglītības 
starptautiskā konkurētspēja” kā 
atbalsts akadēmiskā personāla 
mobilitātei.



Secinājumi

• Pēc problēmu kompleksas analīzes veikšanas Eiropas 
izglītības programma pieaugušajiem prioritāro jomu un 
indivīda, organizācijas un valsts kontekstā ir secināts
– Lielākais problēmu klāsts ir vērojams arī otrajā prioritārajā 

jomā “Uzlabot izglītības un mācību kvalitāti un efektivitāti”
• Pieaugušo izglītības sniedzēju kvalitātes nodrošināšana

• Pieaugušo izglītības personāla kvalitātes uzlabošana

• Realizējama un pārskatāma PI finansējuma sistēma

• Sadarbība un partnerība

– Šajā jomā praktiski nav minētas problēmas “Izglītības 
nodrošināšana darba tirgus vajadzībām”, kas sniedz 
iespējas iegūt kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes



Ar pieaugušo 
izglītības 

starpniecību 
veicināt 

vienlīdzību, 
sociālo 

kohēziju un 
aktīvu 

pilsoniskumu

1. Rakstpratības, rēķinātprasmes un digitālās prasmes 
uzlabošana
q lai pieaugušajiem nodrošinātu iespējas izkopt pamatprasmes un tāda 

veida kompetences, kas vajadzīgas aktīvai dalībai modernā sabiedrībā 
(piemēram, zināšanas par ekonomiku un finansēm, informētība par 
pilsonības, kultūras, politikas un vides jautājumiem, veselīga 
dzīvesveida apguve, izpratne par patēriņu un plašsaziņas līdzekļu 
darbību)

2. Pieaugušo izglītības piedāvājumu paplašināšana
q  lai stiprinātu sociālo iekļaušanu un aktīvu līdzdalību sabiedrībā, 
q  lai uzlabotu piekļuvi pieaugušo izglītībai migrantiem, romiem un 

citām neizdevīgā situācijā esošām grupām, 
qLai nodrošinātu mācības bēgļiem un patvēruma meklētājiem, tostarp 

uzņēmēju valsts valodas apmācību, ja tāda ir nepieciešama

4. Izglītošanās vajadzību nodrošināšana personām ar 
invaliditāti un īpašās situācijās, ja mācības nav pieejamas
qslimnīcās, pansionātos un cietumos, nodrošinot to, lai tiktu sniegts 

pietiekams konsultāciju atbalsts

3. Vecāka gadagājuma PI iespēju uzlabošana
qsaistībā ar aktīvām vecumdienām, 
qsaistībā ar brīvprātīgu darbu, 
q lai veicinātu novatoriskas paaužu savstarpējas mācīšanās formas un 

iniciatīvas vecāka gadagājuma personu zināšanu, prasmju un 
kompetenču izmantošanai par labu visai sabiedrībai kopumā



Problēmu piemēra analīze

Problēma
• Nākamajos septiņos gados 

Latvijā būs gandrīz 
pusmiljons pensionāru un 
viņiem mūžizglītība ir 
objektīva nepieciešamība. 
Viņiem nav pietiekamu 
zināšanu par savām tiesībām, 
t.sk., savu pensiju, kā arī nav 
politisko zināšanu. 

• Vai nevajadzētu “iezīmēt” 
seniorus kā atsevišķu 
mērķgrupu, paredzot speciālu 
valsts programmu no publiski 
pieejamajiem līdzekļiem?

Risinājums
• Aktualizēt ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju grupu virs 64 gadiem. 
Izglītības attīstības pamatnostādņu 
projektā 2014.-2020. gadam vecuma 
grupai virs 55 nav noteikts atbalsts.

• Aktualizācija nepieciešama, 
– lai pielāgotos darba mūža 

paildzinājumam, 
– lai uzlabotu vecāka gadagājuma 

PI iespējas saistībā ar aktīvām 
vecumdienām, saistībā ar 
brīvprātīgu darbu, un 

– lai veicinātu novatoriskas paaužu 
savstarpējas mācīšanās formas un 
iniciatīvas vecāka gadagājuma 
personu zināšanu, prasmju un 
kompetenču izmantošanai par 
labu visai sabiedrībai kopumā.



Secinājumi

• Trešajā prioritārajā jomā “Ar pieaugušo izglītības starpniecību 
veicināt vienlīdzību, sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu” 
visvairāk pārstāvētas problēmas, kas saistītas ar aspektu 
– Vecāka gadagājuma PI iespēju uzlabošana

• Šajā jomā praktiski nav minētas problēmas 
– Rakstpratības, rēķinātprasmes un digitālās prasmes uzlabošana, 

lai pieaugušajiem nodrošinātu iespējas izkopt pamatprasmes un tāda 
veida kompetences, kas vajadzīgas aktīvai dalībai modernā 
sabiedrībā (piemēram, zināšanas par ekonomiku un finansēm, 
informētība par pilsonības, kultūras, politikas un vides jautājumiem, 
veselīga dzīvesveida apguve, izpratne par patēriņu un plašsaziņas 
līdzekļu darbību)

– Pieaugušo izglītības piedāvājumu paplašināšana, 
• lai stiprinātu sociālo iekļaušanu un aktīvu līdzdalību sabiedrībā, 
• lai uzlabotu piekļuvi pieaugušo izglītībai migrantiem, romiem un citām 

neizdevīgā situācijā esošām grupām, 
• lai nodrošinātu mācības bēgļiem un patvēruma meklētājiem, tostarp 

uzņēmēju valsts valodas apmācību, ja tāda ir nepieciešama

– Izglītošanās vajadzību nodrošināšana personām ar invaliditāti un 
īpašās situācijās, ja mācības nav pieejamas



Uzlabot 
pieaugušo 
kreativitāti 

un 
novatorismu 

un 
viņu mācību 

vidi

1. Daudzpusīgu pamatprasmju apguves veicināšana
qmācēt mācīties, 
qpašiniciatīva un uzņēmīgums, 
qkultūras izpratne un pašizteiksme, īpaši pieaugušo izglītības nozarē 

piemērojot Eiropas pamatprasmju sistēmu

2. Kultūras organizāciju, pilsoniskās sabiedrības, sporta 
organizāciju un citu struktūru nozīmīgums
q lai veidotu radošu un novatorisku vidi neformālai un ikdienējai 

pieaugušo izglītībai

3. IKT efektīva izmantošana
qpiekļuvei un izglītības kvalitātes uzlabošanai, 
q jaunas tālmācības iespējas un veidojot e-mācību rīkus un platformas 

jaunu mērķgrupu sasniegšanai, it īpaši attiecībā uz personām, kurām 
ir īpašas vajadzības vai kuras dzīvo attālās vietās



Problēmu piemēra analīze

Problēma
• Pieaugušo izglītības 

piedāvātāji ne vienmēr 
apzinās savu nišu 
pieaugušo izglītības 
sniegšanā.

• Piemēram, bibliotēkā 
apgūst datorprasmes, vai 
tā ir PI? Sociālo lietu 
pārvaldē māca jaunos 
vecākus? Latviešu valodas 
kursi projektos bez 
maksas? Un senioru 
datorkursi?

Risinājums
• Apzināt kultūras iestādes kā 

(bibliotēkas, muzeji, u.c.) 
galvenos INFI sniedzējus 
karjeras atbalstam un 
motivācijas mācīties veicināšanai.

• Iekļaut šo struktūru darbības 
skaidrojumu PI skaidrojošajā 
vārdnīcā informālās izglītības 
kontekstā. 

• Veikt dalībnieku uzskaiti.
• Piešķirt bāzes finansējumu INFI 

īstenošanai. 
• Izstrādāt ieteikumus šī resursa 

pilnvērtīgākai izmantošanai, lai 
veidotu radošu un attīstošu vidi 
neformālai un informālai 
pieaugušo izglītībai. 



Problēmu piemēra analīze

Problēma
• IKT izmantošana ļoti daudz 

uzsvērta vispārējās izglītības 
kontekstā, bet mūžizglītības 
mērķos nav iekļautas 
modernās tehnoloģijas un 
atbalsta tīkli, lai palielinātu 
izmantot IKT iespējas, kas ir 
milzīgs, pagaidām pilnībā 
neizmantots resurss.

Risinājums
• Valsts līmenī – lielāks atbalsts IKT 

izmantošanai PI ar mērķtiecīgu 
finansējumu un izvērtējumu pēc 
sasniegtā praktiskā rezultāta 
(izveidoti publiski pieejami atvērtie 
mācību materiāli, izstrādāti 
atvērtie kursi “mūki”). 

• Nodrošināt brīvu publisku 
pieejamību ESF projektos 
izstrādātajiem materiāliem.

• Kā efektīvu mācīšanās 
organizācijas formu izmantot 
starppaaudžu mācīšanās pieeju. 

• Indivīda līmenī – jēgpilni  apgūt 
datorlietošanas prasmes, lai IKT 
varētu brīvi izmantot gan mācībās, 
gan sadzīvē. 



Secinājumi

• Ceturtajā prioritārajā jomā “Uzlabot pieaugušo 
kreativitāti un novatorismu un viņu mācību vidi” 
visvairāk pārstāvētas problēmas, kas saistītas ar 
aspektu 
– Kultūras organizāciju, pilsoniskās sabiedrības, sporta 

organizāciju un citu struktūru nozīmīgums

• Šajā jomā praktiski nav minētas problēmas 
– Daudzpusīgu pamatprasmju apguves veicināšana, 

• mācēt mācīties, 
• pašiniciatīva un uzņēmīgums, 
• kultūras izpratne un pašizteiksme, īpaši pieaugušo izglītības nozarē 

piemērojot Eiropas pamatprasmju sistēmu

– IKT efektīva izmantošana, 
• piekļuvei un izglītības kvalitātes uzlabošanai, 
• jaunas tālmācības iespējas un veidojot e-mācību rīkus un platformas 

jaunu mērķgrupu sasniegšanai, it īpaši attiecībā uz personām, kurām 
ir īpašas vajadzības vai kuras dzīvo attālās vietās



Uzlabot zinību 
pamatus par 
pieaugušo 
izglītību un 
pārraudzīt 
pieaugušo 
izglītības 

nozari

1. Piedalīšanās starptautiskos apsekojumos un pētījumos
qPieaugušo izglītības apsekojumā (AES), 
qProfesionālās tālākizglītības apsekojumā (CVTS) 
qStarptautiskajā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmā 

(PIAAC) un īstenotu galvenos to atzinumus

2. Datu ieguve un apkopojums
qDalība PI, izglītības sniedzēji, finansējums, rezultāti un citi 

ieguvumi, ko izglītība sniedz pieaugušajiem un sabiedrībai, un 
aptvertajos datos, pieskaņojoties darba mūža paildzinājumam, 
iekļautu arī tādu iedzīvotāju vecuma grupu, kuri ir vecāki par 64 
gadiem

4. Pastiprinātu ar pieaugušo izglītību saistītu jautājumu 
izpēte un padziļināta analīze 
q  jaunu jomu ietveršanas nolūkos paplašinot pētījumu spektru, un 

sekmētu starpnozaru un perspektīvo analīzi

3. PI nozares attīstības un darbības rādītāju pārraudzības un 
ietekmes novērtējums
q  Eiropas, valsts, reģiona un vietējā mērogā 

5. Kopīgā "ET 2020" progresa ziņojuma sagatavošana par 
pieaugušo izglītības politiku



Problēmu piemēra analīze

Problēma
• Mūžizglītībā nav izvērtēta 

izglītības atdeve. 
– Nav datu par cilvēkiem, kuri 

ir mācījušies.

– Nav noskaidrots, vai 
paaugstinoties kvalifikācijai, 
paaugstinās arī darbinieku 
algai. 

– utt.

Risinājums
• Nodrošināt sistemātisku 

monitoringu (paredzēta RV 3.1. 
„Izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmas 
pilnveide”), nosakot, kā notiek 
datu uzkrāšana par cilvēkiem, 
viņu dalību programmās/kursos 
un finansējumu pieaugušo 
izglītībā.

• Nodrošināt datu publicitāti.

• Izglītības likumā aktualizēt 
pašvaldību atbildību.



Secinājumi

• Piektajā prioritārajā jomā “Uzlabot zinību pamatus par 
pieaugušo izglītību un pārraudzīt pieaugušo izglītības 
nozari” visvairāk pārstāvētas problēmas, kas saistītas ar 
aspektu 
– Pastiprinātu ar pieaugušo izglītību saistītu jautājumu izpēte un 

padziļināta analīze

• Nav aktualizētas problēmas 
– Piedalīšanās starptautiskos apsekojumos un pētījumos, 
– Datu ieguve un apkopojums, 

• Dalība PI, izglītības sniedzēji, finansējums, rezultāti un citi 
ieguvumi, ko izglītība sniedz pieaugušajiem un sabiedrībai, un 
aptvertajos datos, pieskaņojoties darba mūža paildzinājumam, 
iekļautu arī tādu iedzīvotāju vecuma grupu, kuri ir vecāki par 64 
gadiem

– PI nozares attīstības un darbības rādītāju pārraudzības un 
ietekmes novērtējums Eiropas, valsts, reģiona un vietējā mērogā

– Kopīgā "ET 2020" progresa ziņojuma sagatavošana par 
pieaugušo izglītības politiku



Problēmu saistība ar paredzētiem RV Izglītības 

attīstības pamatnostādņu projektā

• Problēmu risinājumi attiecināmi uz rīcības virzieniem
– RV 1.2. „Pedagogu un akadēmiskā personāla motivācijas un 

profesionālās kapacitātes paaugstināšana”
– RV 2.4. „Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem”
– RV 3.1. „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide” 
– RV 3.4. „Izglītības starptautiskā konkurētspēja” (netieši)

• Aktualizējami risinājumi, kas saistīti ar
– IKT izmantošanu pieaugušo izglītībā
– Modulārās pieejas īstenošana neformālajā izglītībā
– Neformālās un informālās izglītības validācija
– Jaunu spēlētāju (vakara (maiņu) vidusskolas, vispārējās izglītības 

iestāžu, profesionālo skolu, kultūras un citas INFI iesaistītās 
iestādes) ienākšana PI

– Mērķgrupas – pieaugušie izglītotāji un cilvēki vecumā virs 55+, 
strādājoši un nestrādājoši pensionāri

– Jaunas profesijas – pieaugušo pedagogs (?), pieaugušo izglītības 
koordinators



Izmantotie avoti

• Iepriekšējo forumu anketu apkopojums
• Iepriekšējo forumu transkripcijas
• Rēzeknes, Kurzemes, Vidzemes semināru materiāli
• Ivetas Maļina-Tabūnes intervijas transkripcija
• Konferences „Pieaugušo izglītības politika un 

īstenošana Latvijā: 1993-2013 un 2013-2020 
paneļdiskusijas transkripcija 

• Izstrādātie ziņojumi
• Pašvaldību labās prakses piemēri 
• Eiropas izglītības programma pieaugušajiem 

prioritārās jomas laikposmam no 2012. līdz 2014. 
gadam

• Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020. 
gadam – projekts  apstiprināts 07.01.2014



Paldies par uzmanību!

Rita.Birzina@lu.lv


