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 Samazinās iedzīvotāju skaits- iedzīvotāji nespēj atrast nodarbošanos 

 Nespēja konkurēt starptautiskajā darba tirgū 

 Novecojušas zināšanas, neatbilstošs izglītības piedāvājums 

 Iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem nespēj segt apmācību izmaksas  

 



 Resursi, kas tiek tērēti bezdarbnieku 
pārkvalifikācijai, bieži vien ir mazāk efektīvi 
izmantoti, nekā nodarbināto kvalifikācijas celšanai 
 

 Valda augstākā līmeņa vadītāju un 
inženiertehnisko darbinieku trūkums 
 

 Kā prioritāte  izvirzīta brīvā laika pavadīšana, 
darbaspēka konkurētspējas veicināšanu atstājot 
pašplūsmā 
 



 Reģistrēto bezdarbnieku (15-64 gadi) izglītības 
līmenis:  šaura specializācija? 
 
 
 
 
 
 

 Uzsākta neformālās izglītības atzīšanas sistēmas 
ieviešana 



 
 Maksas kursi 

 
 NVA Mūžizglītības 

programma nodarbinātām 
personām 
 

 Atsevišķi starptautiski 
projekti 
 

 Sadarbība ar nevalstisko 
sektoru 
 
 

 



 Nodrošināt neformālās izglītības iespējas- tuvu dzīves vietai 

 

 Sadarboties visu līmeņu izglītības iestādēm, piedāvājot 
apmācību programmas moduļu veidā 
 

 Sniegt konsultatīvos pakalpojumus biznesa vides attīstībai 

 
 Veicināt sabiedrības attieksmes maiņu par biznesu un tā 

nozīmību, kā vienu no prioritātēm nosakot radošuma 
attīstīšanu, t.sk, vecāku apmācību 

 

 Veicināt iedzīvotāju sociālo aktivitāti 
 



Apmācības uzņēmējdarbībā 75 dalībniekiem,  

kopā 324 stundas 
  

 







 Saprotams apmācību un biznesa konsultāciju piedāvājums 
 

 Mērķa grupu vēlmju un vajadzību analīze aktuāla apmācību 
piedāvājuma veidošanai (kooperatīvu veidošana, projektu 
veidošana, likumdošanas izmaiņas, sociālais bizness, utt.) 
 

 Iesaistīto pušu regulārs dialogs 
 

 Nepieciešama pasniedzēju kvalifikācijas celšana un jaunu 
metodiku izstrāde, analizējot citu valstu pieredzi 
 

 Apmācībās jāiesaista visu vecuma posmu pārstāvji, taču 
prioritāte- nodarbinātie 



Biznesa partneru 

piesaiste 

Pieredzes 

apmaiņa, 

zināšanu pārnese 

Tehnoloģiju 

meklēšana 



 Sadarbība un informācijas apmaiņa  reģionos  visu 
līmeņu izglītības un zinātnes institūcijām 

 

 Valsts finansiāls atbalsts pašvaldību izvēlētām  
iestādēm, veidojot saprotamu pieaugušo izglītības un 
uzņēmējdarbības atbalsta struktūru 

 

 Mūsdienīga satura elastīgs piedāvājums  (modulāras s 
programmas, t.sk. profesionālās), kuru pamatprasības nav 
jāapstiprina- tās ir vienotas, pieejamas  
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