
1 
 

Pieaugušo izglītības koordinatoru aptaujas rezultāti 

 

2021.gada decembrī nodibinājums “Smart minds” veica aptauju par pieaugušo izglītības koordinatora 

pašvaldībās darba pienākumiem, amata atbildību un nepieciešamām prasmēm. Aptaujā piedalījās 34 

personas, kuras ikdienā strādā kā pieaugušo izglītības koordinators.   

29,4% respondentiem amata nosaukums ir pieaugušo izglītības koordinators, tomēr vairāk kā 70% 

respondentu ir cits amata nosaukums, jo pieaugušo izglītības koordinēšana ir noteikta kā papilddarbs 

un notiek amatu apvienošanas kārtībā. Pieaugušo izglītības koordinēšanu pašvaldībās veic darbinieki, 

kuriem ir šādi amatu nosaukumi: izglītības darba speciālists, speciālists profesionālās ievirzes, interešu 

izglītības un pieaugušo izglītības jomā, projektu vadītājs, projektu koordinators, izglītības metodiķis 

pieaugušo izglītības jautājumos, nodaļas vadītājs, izglītības darba speciālists, izglītības nodaļas 

speciālists, kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja vietniece, uzņēmējdarbības  atbalsta 

nodaļas vadītājs, interešu izglītības koordinators, izglītības procesa organizators, izglītības un 

jaunatnes lietu speciālists, izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks, izglītības un sporta nodaļas vadītāja, 

izglītības pārvaldes vadītājs, telpiskās attīstības plānotājs un izglītības darba speciālists (skatīt 1.attēlu). 

 

1.attēls. Amata nosaukums.  

 

Avots: nodibinājuma “Smart minds” aptauja, 2021. 

 

70,6% pieaugušo izglītības koordinēšanā iesaistīto uzskata, ka ir nepieciešams piešķirt profesijas kodu 

pieaugušo izglītības koordinatora amatam, kā galvenos argumentus norādot, ka, darbiniekam uzliekot 

pienākumus un atbildību pieaugušo izglītības jomā, ir jānosaka amats un konkrētais profesijas kods, kā 

arī tas ir nepieciešams, ja pēc šāda amata ir nepieciešamība ilgtermiņā (skatīt 2.attēlu). 
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2.attēls. Pieaugušo izglītības koordinatora profesijas koda nepieciešamība. 

 

Avots: nodibinājuma “Smart minds” aptauja, 2021. 

 

Pieaugušo izglītības koordinēšanā iesaistītajiem ir ļoti augsts izglītības līmenis - 76,5% par pieaugušo 

izglītību atbildīgajiem bija maģistra grāds, 14,7% bija 2.līmeņa augstākā izglītība (bakalaurs), 5,9% - 

1.līmeņa augstākā izglītība (koledža), 2,9% - profesionālā izglītība (skatīt 3.attēlu). 

 

3.attēls. Pieaugušo izglītības koordinatoru izglītības līmenis. 

 

 Avots: nodibinājuma “Smart minds” aptauja, 2021. 

 

Lielākai daļai jeb 52,9%  pieaugušo izglītības koordinēšanā iesaistītajiem izglītība bija iegūta izglītības 

jomā, 29% - sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās, 19,4% - humanitārajās zinātnēs un mākslā 

u.c. jomās (skatīt 4.attēlu). 
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4.attēls. Pieaugušo izglītības koordinatoru izglītības jomas. 

 

Avots: nodibinājuma “Smart minds” aptauja, 2021. 

 

91,2% respondentu strādā pašvaldībās, 5,9% izglītības iestādēs un 2,9% mācību centrā, kuru uztur 

pašvaldība (skatīt 5.attēlu).  

 

5.attēls. Pieaugušo izglītības koordinatoru darbavieta. 

 

Avots: nodibinājuma “Smart minds” aptauja, 2021. 

 

Kā visizplatītākie darba pienākumi tika minēti: informatīva atbalsta un konsultāciju sniegšana 

iedzīvotājiem par izglītības iespējām pašvaldībā un ārpus tās (64,7%), mūžizglītības kultūras 

pašvaldībā veicināšana,  informējot sabiedrību par pieaugušo izglītības jautājumiem (52,9%), 

informācijas par aktualitātēm pieaugušo izglītības un nodarbinātības jomā regulāra apzināšana 

(52,9%), sadarbība ar pašvaldības iestādēm vai struktūrvienībām, darba devējiem, pieaugušo izglītības 

jautājumos (50%), pasākumu, tai skaitā, mācību programmu, plānošana un īstenošana pieaugušo 

izglītības attīstībai pašvaldībā (41,2%). 



4 
 

Mazāk izplatīti darba pienākumi ir: pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (32,4%),  

iedzīvotāju iesaistes  mācībās aktivizēšana un motivēšana, ja nepieciešams, nodrošinot individualizētu 

atbalstu mācību uzsākšanai vai karjeras konsultācijas (32,4%), pieaugušo izglītības mērķa grupas 

pašvaldībā un to vajadzību un šķēršļu iedzīvotāju dalībai mācībās identifikācija (29,4%), pašvaldības 

iedzīvotāju izglītības vajadzību, darba devēju pieprasījuma, izglītības iestāžu piedāvājuma apzināšana 

(26,5%), publiski pieejamu reģistra veidošana par licencētajām pieaugušo neformālās izglītības 

programmām pašvaldībā (14%), kā arī atbalsta sniegšanai uzņēmējdarbībai un inovācijām, atklātu 

konkursu pieaugušo izglītības jomā organizēšana u.c. (skatīt 6.attēlu). 

 

6.attēls. Pieaugušo izglītības koordinatoru darba pienākumi. 

 

Avots: nodibinājuma “Smart minds” aptauja, 2021. 

 

Kā nozīmīgākie* darba pienākumi tika minēti:  

1. informatīva atbalsta un konsultāciju sniegšana iedzīvotājiem par izglītības iespējām 

pašvaldībā un ārpus tās (82,3%) 

2. mūžizglītības kultūras pašvaldībā veicināšana,  informējot sabiedrību par pieaugušo 

izglītības jautājumiem (79,5%) 

3. pasākumu, tai skaitā, mācību programmu, plānošana un īstenošana pieaugušo izglītības 

attīstībai pašvaldībā (70,6%). 

4. sadarbība ar pašvaldības iestādēm vai struktūrvienībām, darba devējiem, pieaugušo 

izglītības jautājumos (67,7%) 

5. informācijas par aktualitātēm pieaugušo izglītības un nodarbinātības jomā regulāra 

apzināšana (67,6%) 

6. pieaugušo izglītības mērķa grupas pašvaldībā un to vajadzību un šķēršļu iedzīvotāju dalībai 

mācībās identifikācija  un iesaistīšanās  šķēršļu mazināšanā iedzīvotāju dalībai mācībās 

(61,8%) 
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7. publiski pieejamu reģistra veidošana par licencētajām pieaugušo neformālās izglītības 

programmām pašvaldībā (58,8%) 

8. pašvaldības iedzīvotāju izglītības vajadzību, darba devēju pieprasījuma, izglītības iestāžu 

piedāvājuma regulāra apzināšana (55,8%) 

9. pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (47,1%) 

10. iedzīvotāju iesaistes  mācībās aktivizēšana un motivēšana, ja nepieciešams, nodrošinot 

individualizētu atbalstu mācību uzsākšanai vai karjeras konsultācijas (41,1%). 

*vērtējums 5 un 4, kur 5 ir visnozīmīgākais. 

 

Skatoties 5-10 gada nākotnē, pieaugušo izglītības koordinēšanā iesaistītie izskata, ka vissvarīgākie 

darba pienākumiem būs: 

1) informatīva atbalsta un konsultāciju sniegšana iedzīvotājiem par izglītības iespējām 

pašvaldībā un ārpus tās (88,2%) 

2) sadarbība ar pašvaldības iestādēm vai struktūrvienībām, darba devējiem, pieaugušo 

izglītības jautājumos (64,7%) 

3) pasākumu, tai skaitā, mācību programmu, plānošana un īstenošana pieaugušo izglītības 

attīstībai pašvaldībā (58,8%). 

4) mūžizglītības kultūras pašvaldībā veicināšana,  informējot sabiedrību par pieaugušo 

izglītības jautājumiem (58,8%) 

5) informācijas par aktualitātēm pieaugušo izglītības un nodarbinātības jomā regulāra 

apzināšana (50 %) 

6) pieaugušo izglītības mērķa grupas pašvaldībā un to vajadzību un šķēršļu iedzīvotāju dalībai 

mācībās identifikācija  un iesaistīšanās  šķēršļu mazināšanā iedzīvotāju dalībai mācībās 

(50%) 

7) iedzīvotāju iesaistes  mācībās aktivizēšana un motivēšana, ja nepieciešams, nodrošinot 

individualizētu atbalstu mācību uzsākšanai vai karjeras konsultācijas (50%). 

8) pašvaldības iedzīvotāju izglītības vajadzību, darba devēju pieprasījuma, izglītības iestāžu 

piedāvājuma regulāra apzināšana (47,1%) 

9) publiski pieejamu reģistra veidošana par licencētajām pieaugušo neformālās izglītības 

programmām pašvaldībā (35,5%) 

10) pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (26,5%) (skatīt 7.attēlu).  
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7.attēls. Pieaugušo izglītības koordinatoru darba pienākumi 5-10 gadu nākotnē.

 

Avots: nodibinājuma “Smart minds” aptauja, 2021. 

 

Kā būtiskāko amata atbildību pieaugušo izglītības koordinatoru amatā - 73,5% respondenti norāda, 

ka darba pienākumu izpildē ir būtiska atbildība par savu  amata pilnvaru un tiesību likumīgu 

izmantošanu, normatīvo aktu prasību ievērošanu, 67,6% - atbildība par savu vispārējo  zināšanu 

līmeņa regulāru paaugstināšanu un profesionālo iemaņu pilnveidošanu un tikai 47,1% - atbildība par 

personu datu drošību, par ierobežotas pieejamības informācijas, kas kļuvusi zināma sakarā ar darba 

pienākumu pildīšanu, neizpaušanu trešajām personām. 

 

8.attēls. Pieaugušo izglītības koordinatoru amata atbildība. 

 

Avots: nodibinājuma “Smart minds” aptauja, 2021. 
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Nozīmīgākas prasmes un kompetences pieaugušo izglītības koordinatoram ir jāpiemīt: komunikācijas 

un sadarbības spējas (97%), plānošanas un organizēšanas spējas (91,2%), digitālās prasmes (91,2%), 

teicamas komunikācijas un argumentācijas prasmes (70,6%), ētikas izpratne  un tolerance (70,6%), 

spēja uzņemties iniciatīvu un pieņemt lēmumus (67,6%) u.c. 

 

9.attēls. Pieaugušo izglītības koordinatoriem nepieciešamās amata prasmes, kompetences.  

 

Avots: nodibinājuma “Smart minds” aptauja, 2021. 

 

Šī aptauja ir tapusi Erasmus+ programmas projekta “Jaunu pieaugušo izglītības iespēju veicināšana 

vietējā līmenī”, projekta Nr.2021-1-LV01-KA210-ADU-000034001, ietvaros. Vairāk par projektu 

iespējams uzzināt: https://www.smartminds.lv/index.php/lv/projekti/jaunu-pieauguso-izglitibas-

iespeju-veicinasana-vieteja-limeni  

 

 

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai 

nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un 

Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit 

ietvertās informācijas tālāku izmantošanu. 
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