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Projekts “Eiropas programmas 
īstenošana pieaugušo izglītības jomā”

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

• 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 (visi notikuši)

 6 starpresoru forumi (5 notikuši)

 Nacionālā konference

 Iedzīvotāju konsultēšana par pieaugušo izglītības 

iespējām 

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



Kāpēc kvalitāte?



Eiropas pieaugušo izglītības 
programma 2012-2014

Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti: 

• izstrādāt pieaugušo izglītības sniedzēju kvalitātes nodrošināšanas veidus, 
izmantojot akreditāciju un jau pastāvošās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, 

• uzlabot pieaugušo izglītības personāla kvalitāti, definējot profesionālās 
kompetences kritērijus, ieviešot efektīvas sistēmas sākotnējai apmācībai un 
profesionālai izaugsmei un vienkāršojot pasniedzēju mobilitāti, 

• nodrošināt pārskatāmu pieaugušo izglītības finansējuma sistēmu, un novatorisku 
līdzekļu meklēšanu, lai finansējums izmantojums būtu lietderīgāks un efektīvāks, 

• izstrādāt mehānismus, kas nodrošina labāku darba tirgus vajadzību apmierināšanu,

• pastiprināt sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm, kas nodarbojas ar 
pieaugušo izglītību, jo īpaši reģionālā un vietējā mērogā, saistībā ar “izglītības 
reģionu” un vietējo izglītības centru attīstību. 



Ziņojums par pieaugušo izglītības 
kvalitāti ES (2013)

• Veiksmīgas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas kvalitātes 
sistēmas centrā ir cilvēks. Tā ietver visas pieaugušo izglītības 
formas un ir pārskatāma visām ieinteresētajām pusēm. 
Atbildīgajai kvalitātes nodrošināšanas iestādei ir pilnvaras 
nozarē.

• Indikatori, kas tiek izmantoti pieaugušo izglītības uzraudzībai, 
ir nepietiekami. It īpaši tas attiecas uz neformālo izglītību. 

• Nepieciešama integrēta pieeja mūžizglītības kvalitātes 
nodrošināšanai. 



Izglītības kvalitāte

Izglītības kvalitāte ir pazīmju un īpašību kopums, kas raksturo 
izglītības kā procesa un izglītības kā rezultāta atbilstību 
sabiedrības un indivīda prasībām un vajadzībām, sociālajām 
normām un valsts izglītības standartiem. 

Izglītības kvalitāte ir sabiedrisks produkts, kas izpaužas skolēna 
vai mācību iestādes absolventa personīgajos sasniegumos un 
ir atkarīgs no visu izglītībā iesaistīto pušu pozīcijas un  
kopīgajiem pūliņiem. (L.Paņina)



Kvalitātes definīcijas

Kvalitāte kā ekselence

Kvalitāte kā “nulle kļūdu”

Kvalitāte kā atbilstība mērķim

Kvalitāte kā slieksnis (modifikācija “minimālie 
standarti”)

Kvalitāte kā atskaitīšanās sabiedrībai

Kvalitāte kā nepārtraukta pilnveide



Kurā līmenī vērtēt kvalitāti?

Sabiedrība 
Izglītības 
iestāde

Izglītības 
programma

Indivīds Sabiedrība 



Paldies par uzmanību un 
produktīvu diskusiju forumā!

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

Tel.: 67047796


