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Pieaugušo izglītības sistēma: 
īstenošanas modelis 
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Pieaugušo izglītības sistēma: 
pārraudzība 

Starpministriju konsultatīvā (uzraudzības) padome 
pieaugušo izglītības jomā: 

• lemj par finanšu sadali, t.sk. starp ministrijām 
(EM, LM), pārdali; 

• izvērtē rezultātus; 
• akceptē reģionu pieprasījumu profesiju apguvei, 

grupu skaitu, apjomu; 
• nosaka, apstiprina profesiju apguvi saskaņā ar 

darba tirgus vajadzībām, pieprasījumu; 
• …   



Pieaugušo izglītības sistēma: 
funkciju sadalījums 

     Lai īstenotu pieaugušo izglītības sistēmas modeli 
(2015.gads), svarīgi ir noteikt funkciju sadalījumu: 

Izglītības un zinātnes ministrija: 

1. normatīvo aktu bāzes izstrāde; 

2. izglītības politikas īstenošanas pārraudzība; 

3. finanšu piesaiste un sadales principu ieviešana; 

4. datu bāzes izveide un uzturēšana; 

5. pētījumu rezultātu analīze 

 

 



Pieaugušo izglītības sistēma: 
funkciju sadalījums 

Plānošanas reģioni (pašvaldības), nozares ministrijas (EK, LM): 
• apzina reģiona darba tirgus vajadzības; 
• pieprasa finansējumu; 
• nosaka pieaugušo izglītībā iesaistīto skaitu, to sadalījumu 

īstenotājiem, t.sk. grupu skaitu; 
• koordinē profesiju apguvi, aptverot dažādību; 
• analizē indivīda vajadzības un intereses; 
• apzina un monitorē piedāvājuma kvalitāti; 
• atskaitās IZM un K(u)P; 
• nodrošina informāciju un komunikāciju; 
• … 

 
 



Pieaugušo izglītības sistēma: 
finansējuma plānošana, sadale  

1. darbība 
Izglītības un zinātnes ministrija finansējumu sadala plānošanas reģioniem 

proporcionāli pieaugušo izglītībā iesaistāmo cilvēku skaitam (reģionālās 
kvotas).  

2. darbība 
Reģionālās kvotas un prioritātes:    
nodarbinātie (skaits attiecīgajā reģionā) 
prioritāri  atbalstāmā mērķauditorija: 25 – 54 gadi, sadalot pa vecumiem- 1) 25 – 34 

(60%)  un 35 – 54 (40%); 2) 55+  
3.darbība 
Izglītības nepieciešamības plānošana tiek veikta katru gadu plānošanas reģionos: 

• pēc izglītības – pamatprofesijas ieguve; 
• pēc profesijas – otra kvalifikācija; 
• pēc vecuma – kvalifikācijas paaugstināšana, pilnveide 

4.darbība 
Plānošanas reģioniem iedalītais finansējums tiek proporcionāli paredzēts: 

–  Indivīda vajadzībām un interesēm – 2%; 
– Nozares attīstībai, darba devējiem darbinieku izglītošanai - 70%; 
– Kvalifikācijas paaugstināšanai un pilnveidei – 28% 

  
  



Pieaugušo izglītības sistēma: 
iesaistītie/pakalpojuma sniedzēji 

Pieaugušo izglītību, ietverot formālo izglītību un 
neformālo izglītību, nodrošina : 

• izglītības iestādes, t.sk. profesionālās vidējās 
izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes;  

• profesionālās izglītības kompetenču centri (PIKC),  

• pašvaldību pieaugušo izglītības centri,  

• privātie izglītības centri,  

• nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi  

 



Pieaugušo izglītības sistēma: funkcijas 
(pakalpojuma sniedzēji) 

• karjeras konsultācijas (karjeras konsultants), 
• informācija un komunikācija par piedāvātajiem 

pakalpojumiem; 
• grupu komplektācija; 
• finansējuma pieprasījums plānošanas reģionam; 
• atskaites, pārskatu, rezultātu analīzes izstrāde; 
• mācību programmas īstenošana; mācībspēku 

piesaiste, jaunu programmu izstrāde;  
• prakses vietu nodrošināšana; 
• mācības beigušo nodarbinātības (piem., pusgada 

garumā) apzināšana; 
 



Pieaugušo izglītības sistēma: funkciju 
sadalījums (indivīda iespējas) 

Karjeras 
konsultanta 
pakalpojumi 

• PIKC, vidusskola, 
pašvaldību mācību 
centrs, augstskola, 
privātpakalpojums 

Darba devēja 
atbalsts 

• Plānošanas reģions, nozares 
asociācijas,  izglītības 
iestāde (PIKC, augstskola, 
vispārējās izglītības iestāde), 
pašvaldību centrs, privātā 
iestāde 

• Nozares ministrijas 

Indivīda paša 
izvēle 

• NVA 

• Plānošanas reģions, nozares 
asociācijas,  izglītības iestāde 
(PIKC, augstskola, vispārējās 
izglītības iestāde), pašvaldību 
centrs, privātā iestāde 



Pieaugušo izglītības sistēma: 
modeļa priekšrocības, kvalitāte, 

daudzveidība 
• mācības var tikt īstenotas gan tradicionāli, gan tālmācībā, vakara 

kursos, eksternātā, pēc iespējas īsākā laikā, efektīvi sadarbojoties 
ar uzņēmējiem (prioritāri reģionos) un uzsverot praktisko darbu;  

• mācības tiek nodrošinātas pēc iespējas tuvāk dzīves un darba 
vietai; 

• mācībspēku pieejamība esošajā skolas vidē; 
• infrastruktūras pieejamība/modernizācija; 
• ātra sadarbība ar uzņēmējiem, t.sk. ātra vajadzību apzināšana un 

prakses vietu nodrošināšana; 
• pieredze mācību programmu izstrādē un apmācāmo piesaistē 

(grupu komplektēšanā); 
•  plašs programmu piedāvājums 
• …. 



Pieaugušo izglītības sistēma: 
risināmie jautājumi, problēmas 

• normatīvā bāze; 
• izglītības iestāžu pieredze pieaugušo mācībās; 
• papildus mācībspēku piesaistes iespējas; 
• datu bāzes izveide un savienošana ar esošajām, t.sk. 

kvalitātes kontrole; 
• Sadarbības pieredze starpreģionu līmenī, t.sk. labās prakses 

piemēru un pieredzes apzināšana; 
• darba devēju, uzņēmēju spēja piedāvāt prakses vietas 

(skaits, dažādība, ilgums, nodarbinātība pēc mācībām); 
• uzņēmēju un izglītības iestāžu/pakalpojuma sniedzēju 

sadarbības (ne)pieredze, t.sk. darba vietu nodrošināšana; 
• … 
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