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Stratēģija “Eiropa 2020”

• Uzdevumi:

– Atvieglot jauniešu ienākšanu darba tirgū

– Gados vecāku cilvēku spēju uzlabošana, 

pielāgojoties darba tirgus prasībām

– Attīstīt zemākas kvalifikācijas darbinieku prasmes

– Veicināt neformālās un informālās izglītības 

rezultātu atzīšanu

– Atvieglot darba ņēmēju mobilitāti

– Veicināt sociālo iekļaušanu



Eiropas izglītības programma 
pieaugušajiem

• Prioritārās jomas 2012.-2014.:

– Mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti

– Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un 

efektivitāti

– Ar pieaugušo izglītības starpniecību veicināt 

vienlīdzību, sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu

– Uzlabot pieaugušo kreativitāti, novatorismu un 

mācību vidi

– Uzlabot zinību pamatus par pieaugušo izglītību un 

pārraudzīt pieaugušo izglītības nozari



Projekts “Eiropas programmas 
īstenošana pieaugušo izglītības jomā”

• Īstenošana: 2012.g. oktobris – 2014.g.marts 

• Mērķi: 

– Sekmēt sadarbību un izveidot vienotu 

koordināciju/informācijas apmaiņu starp augstskolām, 

privātajiem partneriem, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām 

institūcijām ar mērķi palielināt to pieaugušo Latvijas 

iedzīvotāju skaitu, kuri savas dzīves laikā pilnveido savas 

prasmes, iemaņas un kvalifikāciju. 

– Veicināt diskusiju par mūžizglītības problēmām Latvijā 

ieinteresēto pušu vidū, kā arī kopīgi apmainīties viedokļiem 

un izstrādāt priekšlikumus problēmu risināšanai. 

– Izplatīt informāciju iedzīvotāju vidū par šā brīža izglītības 

iespējām Latvijā un personas ieguvumiem no kvalifikācijas 

celšanas. 



Projekts “Eiropas programmas 
īstenošana pieaugušo izglītības jomā”

• Aktivitātes

– 5 reģionālie semināri

– 6 starpministriju forumi (IZM, LM, EM)

– Nacionālā konference

– Iedzīvotāju konsultēšana par pieaugušo izglītības 

iespējām 

• Finansējums: 136 t. EUR, t.sk. EK – 102 t. EUR



Priekšlaicīgi skolu pametušo jauniešu 

vecumā no 18-24 gadiem īpatsvars

Latvijas rādītājs – 10,5% Eurostat dati, 2012



Iedzīvotāju īpatsvars 30-34 gadu 
vecumā, kuri ieguvuši augstāko izglītību

16,3-23,88 %

23,8–30,76 %

30,7-41,27 %

41,2-45,87 %

45,8-49,45 %

Latvija – 37,0%

Eurostat dati, 2012



Iedzīvotāju īpatsvars 25-64 gadu 
vecumā, kuri iesaistās izglītībā

Eurostat dati, 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Eiropas Savienība 9,3 9,4 9,3 9,1 8.9 9.0

Latvija 7,1 6,8 5,3 5,0 5,0 7,0



Apstrādes rūpniecības struktūra pa 
tehnoloģiju līmeņiem (2012 %)

 Latvijas ekonomiskās priekšrocības galvenokārt balstās uz 
zemām darbaspēka izmaksām un zemo tehnoloģiju nozarēm

 Darbaspēka izmaksu pieaugums ir neizbēgams izaugsmes un 
atvērtā darba tirgus dēļ

 Latvija var zaudēt konkurētspēju zemu izmaksu segmentos 
ātrāk nekā iegūt priekšrocības augstākas pievienotās 
vērtības produktu ražošanā

(LR Ekonomikas ministrija)



• Darba tirgū liels speciālistu pārpalikums humanitārajās un 

sociālajās zinātnēs 

• Neatbilstība starp formālās izglītības piedāvājumu un 

darba tirgus pieprasījumu

• Liels jauniešu īpatsvars, kas nonāk darba tirgū bez 

konkrētas specialitātes un prasmēm

• Liels mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars

Darba tirgus problēmas
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(LR Ekonomikas ministrija)



Darbinieku apmācībās iesaistītie uzņēmumi (% no kopējā uzņēmumu skaita): LV 40% [ES 66%]

Uzņēmumu neiesaistīšanās iemesli  profesionālajā tālākizglītībā 
(apmācībās neiesaistīto uzņēmumu īpatsvars %)

• Pārāk dārgi – LV 41% [ES 31%]

• Vairāk koncentrējas uz profesionālo sākumizglītību nevis profesionālo tālākizglītību – LV 
34% [ES 25%]

• Nepieciešamās apmācības veiktas iepriekšējā gadā – LV 16% [ES 12%]

• Esošās prasmes un kompetences atbilst uzņēmuma vajadzībām – LV 82% [ES 77%]

• Trūkst atbilstošu kursu piedāvājums – LV 16% [ES 13%]

• Darbā tiek pieņemti cilvēki ar atbilstošām prasmēm – LV 72% [ES 48%]

• Grūti noteikt uzņēmuma vajadzības – LV 26% [ES 13%]

• Trūkst laika apmācībām – LV 20% [ES 11%]

Avots: EUROSTAT .The Labour Force Survey (LFS) - The Continuing Vocational Training Survey (CVTS) (2010)
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_cvts08&lang=en
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Darba devēju ieinteresētība

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_cvts08&lang=en


Galvenais iemesls,                                
kāpēc nepiedalījās izglītībā

CSP dati, 2011



Politikas iniciatīvas

• Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam 
(2012.g. 20.decembrī apstiprināts Saeimā):

• Tautas saimniecības izaugsme

• Izaugsmi atbalstošas teritorijas

• Cilvēka drošumspējas stiprināšana:
– Cienīgs darbs

– Kompetenču attīstība

– Vesels un darbspējīgs cilvēks

– Stabili pamati tautas ataudzei

– Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai 
pamats 

• Izglītības attīstības pamatnostādnes



Izglītības atzīšanas un 

pielīdzināšanas iespējas

• 28.02.2012. MK noteikumi Nr. 142 “ Grādu un profesionālo 
kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība“

• 22.02.2011. MK noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē 
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo 
kompetenci”

• 10.01.2012. MK noteikumi Nr.36 “Iepriekšējā izglītībā vai 
profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 
noteikumi”



Grozījumi Izglītības likumā

• Pieņemti 2012.gada 15.novembrī; stājās  spēkā ar 

2013.gada 1.janvāri

• Saskaņā ar tiem Izglītības likuma 59.panta 6.daļa “(6) 

valsts finansiāli atbalsta un pašvaldība tās 

noteiktajā kārtībā un atbilstoši tās noteiktajiem 

kritērijiem var finansiāli atbalstīt pieaugušo 

izglītību, finansējot pieaugušo neformālās izglītības 

programmas, kā arī atbalstot darba devējus darbinieku 

papildu izglītošanā” attiecībā uz pašvaldību finansiālo 

atbalstu pieaugušo izglītībai stājas spēkā 2013.gada 

1.janvārī, bet attiecībā uz valsts finansiālo atbalstu 

pieaugušo izglītībai stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.



Ministru kabineta noteikumi (1)

• Pašreiz atbilstoši Izglītības likuma 14.panta 34.punktā 

noteiktajam, ka Ministru kabinets nosaka atbalsta 

pasākumus darba devējiem darbinieku papildu 

izglītošanā, tai skaitā kritērijus šāda atbalsta 

saņemšanai un atbalsta pasākumu īstenošanas 

kārtību, uzsākts darbs pie minēto Ministru kabineta 

noteikumu sagatavošanas



Ministru kabineta noteikumi (2)

• Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši Izglītības 

likuma 14.panta 31.punktā noteiktajam, ka Ministru 

kabinets nosaka kārtību, kādā valsts finansē 

pieaugušo neformālās izglītības programmas, 

tālākizglītības programmas un profesionālās 

kvalifikācijas pilnveidi, kā arī kritērijus attiecīgā 

finansējuma saņemšanai, ir jāizstrādā attiecīgi Ministru 

kabineta noteikumi.



Pieaugušo izglītības pamatjēdzieni

• Pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas 
cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju 
darba tirgū (Izglītības likums)

• Mūžizglītība – izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz 
mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai 
paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus 
prasībām un savām interesēm un vajadzībām (Mūžizglītības politikas 
pamatnostādnes 2007-2013)

• Mūžizglītība ir princips, kuru ievērojot, nodrošina visu pakāpju un 
dimensiju personas izglītības procesu, nodrošinot pēc iespējas tuvāk 
dzīves vietai pieejamu formālu un neformālu izglītību, kā arī informāciju 
par tās pieejamību un iespējām to izmantot (www.izm.gov.lv)



Pieaugušo izglītības pamatjēdzieni (2)

• Mūžizglītība - jēdziens tiek lietots, lai apzīmētu sabiedrības 
vispārējās mācīšanās vajadzības, rezultātus un tām 
atbilstošo institucionālo sistēmu ar tajā notiekošajiem 
procesiem 

• Mūžmācīšanās - nepārtraukts mācību subjekta virzīts 
process, kurā viņš īsteno savas specifiskās mācīšanās 
vajadzības, izmantojot šim nolūkam atbilstoši kombinētas 
mūžizglītības formālā, neformālā un informālā veidu 
iespējas

(I.Muraškovska, 2013)



Mūžmācīšanās procesa fraktālu modelis

(I.Muraškovska, 2013)



Pieaugušo izglītības aspekti un virzieni



Sadarbības priekšlikumi projekta 
ietvaros

• Izbraukuma konsultācijas par pieaugušo izglītības 

iespējām pēc pašvaldību pieprasījuma

• Seminārs pašvaldībām - pieaugušo izglītības resursu 

un funkciju analīze

• Iesūtīto priekšlikumu apkopošana un iesniegšana 

izskatīšanai starpresoru forumos

• Informācija par projekta aktivitātēm un labās prakses 

piemēriem: www.izm.gov.lv → Nozaru politika 

→Izglītība →Mūžizglītība → Projekts.

http://www.izm.gov.lv/


Paldies par uzmanību!

E-pasts: Ingrida.Muraskovska@izm.gov.lv

Tel.: 67047796

mailto:Ingrida.Muraskovska@izm.gov.lv

