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Ar ES Mūžizglītības programmas atbalstu



Mūžizglītība ir cilvēka potenciāla attīstība pastāvīgi 
atbalstošā sociālo attiecību procesā, kas sekmē 

visu vecumu iedzīvotāju personisko pilnveidi, attīsta 
darba dzīvei un pilsoniskajai līdzdalībai 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes 
/Powley, Kennedy, Childs, 2005/ 

Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves 
garumā, kas balstās uz vajadzībām iegūt zināšanas, 
prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu 

savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, 
savām vajadzībām un interesēm nolūkā veicināt 

cilvēka personības izaugsmi
/IZM, 2008/



Saturs

• Pētījuma mērķis, darba uzdevumi

• Pētījuma norises raksturojums

• Pētījuma rezultāti

• Secinājumi

• Priekšlikumi



Pētījuma mērķis

1. Izpētīt pieaugušo izglītības piedāvājumu un 
pieprasījumu Latvijā, apzinot šķēršļus, kas 
institūcijām kavē īstenot un attīstīt piedāvājumu.

2. Izstrādāt priekšlikumus piedāvājumu un 
pieprasījumu pilnveidošanai.



Darba uzdevumi

• Raksturot pieaugušo izglītības sniedzējus, analizējot viņu 
izglītības piedāvājumu

• Analizēt programmu piedāvājumu, nosakot, kā tas apmierina 
dažādas mācību vajadzības, kādas ir to savstarpējās 
komplektācijas iespējas un to atbilstību Nacionālajā attīstības 
plānā 2014-2020 izvirzīto prioritāšu un uzdevumu īstenošanai

• Raksturot izglītības pieprasījumu (indivīdu un organizāciju) un tā 
attiecības ar piedāvājumu

• Noteikt pieaugušo izglītības pieejamību teritoriālajā, 
saturiskajā, finansiālajā un mērķgrupu aspektā

• Noteikt, kā pieaugušo izglītības praksē tiek īstenots elastības 
princips

• Noteikt šķēršļus, kas institūcijām kavē īstenot un attīstīt 
piedāvājumu

• Sagatavot priekšlikumus to novēršanai



Pētījuma norises raksturojums

• Teorētiskā daļa
– ES un Latvijas dokumentu par pieaugušo izglītību (PI) izpēte 
– Aptaujas e-intervijas izstrāde

• Empīriskā daļa
– ES un Latvijas dokumentu par PI kontentanalīze
– PI iesaistīto institūciju e-intervijas veikšana
– PI dalībnieku e-intervijas veikšana 
– Datu analīze

• Iegūto kvantitatīvo un kvalitatīvo datu apkopošana un 
strukturēšana

• Datu analīze, izmantojot primārās un sekundārās statistikas 
lietojumu

• Pētījuma ziņojuma sagatavošana un priekšlikumu 
izstrāde



E-intervijas struktūra

Reģions
Vieta (pilsēta, novada centrs u.c.)
Izglītības sniedzējs/pasūtītajs
Pieredze
Statuss
Joma (formālā, neformālā, informālā 
izglītība)

Jautājumi, kas raksturo institūcijas lomu 
PI procesā

Vispārīgie jautājumi institūcijām
Dzimums
Vecums
Reģions
Vieta (pilsēta, novada centrs u.c.)
Izglītība/ Kvalifikācija
Nodarbošanās
Darba pieredze

Jautājumi, kas raksturo PI dalībniekus:
§ programmu/kursu dalībniekus
§ pieaugušo izglītotājus
§ jauniešus

Vispārīgie jautājumi dalībniekiem

Specifiskie jautājumi 



Izmantotie saīsinājumi

• PI – pieaugušo izglītība

• I – institūcija

• D – PI dalībnieks

• FI – formālā izglītība

• NFI – neformālā izglītība

• INFI - informālā izglītība

• PIC – pieaugušo izglītības centrs

• NVO – nevalstiskās organizācijas

• NAP – nacionālais attīstības plāns

• LPIA – Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība

• PIKC – profesionālās izglītības kompetences centrs



PI, FI, NFI un IFI jēdziena skaidrojums

• Pieaugušo izglītība - personu daudzveidīgs izglītošanas process, 
kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un 
konkurētspēju darba tirgū /Izglītības likums/.

• Formālā izglītībā notiek formālo izglītības programmu ietvaros, 
iegūstot valstī atzītu izglītības pakāpi vai kvalifikāciju.

• Neformālā izglītība notiek ārpus formālās izglītības 
programmām. Tā pārsvarā tiek īstenota kursu veidā un par kuru 
apguvi tiek izsniegts izglītības iestādes apliecinājums apliecības 
vai sertifikāta veidā.

• Informālā jeb ikdienas izglītībā mācīšanās notiek nejaušā veidā 
bez speciāli izveidotas izglītības programmas, lai varētu 
pilnveidot savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas (piemēram, 
pašmācība, izmantojot grāmatas, internetu, TV utt., mācoties 
darba vietā, apmeklējot bibliotēkas, muzejus u.c. kultūras 
iestādes).



Brüning, 2002, p. 19

Faktori, kuri ietekmē  PI norisi

Makro līmenis (valsts politika)

Sociālpolitiskie mērķi
Izglītības sistēma
Tiesiskie un finansu pamati

Mezo līmenis (strukturālie 

faktori)

PI piedāvājuma struktūra
Personāla kvalifikācija 
Mācīšanās organizācija 

Mikro līmenis 

(subjektīvie un sociālie faktori)

Sociāldemogrāfiskie faktori
Attieksme/vērtības 
Mācīšanās pieredze
Mācīšanās motivācija un 
intereses 



Pētījuma rezultāti



Institūciju piedāvājums FI, NFI un IFI

Pētījumā piedalījās 76 institūcijas, 179 PI dalībnieku un 383 jauniešu

Formālā izglītība Neformālā izglītība Informālā izglītība

Pieaugušo izglītība

Profesionālās izglītības iestāde (7)

Vakara (maiņu) vidusskola (19)

Augstskola/koledža (4)

PIKC (0)

PIC  (5)

Privātais mācību centrs (7)

Valsts institūcija (4)

Pašvaldības iestāde (17)

Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu 

centri, mākslas skolas u.c.) (10)

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska 

partija) (4)

Uzņēmums (komercsabiedrība) (3)

Arodbiedrība (1)

Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu 

centri  u.c.) (10)

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska 

partija) (4)

Nodibinājums (piemēram, baznīca) (2)

Pašvaldības iestāde (1)



Institūcijas raksturojums (1)

Izglītības pakalpojumu īstenotāja (69) Izglītības pakalpojumu pasūtītāja (15)

Ir pieredze (63) Plānots pasūtīt (1)

Liela pilsēta (32)

Plānots attīstīt (18) Nav  pieredzes (1)

Novada centrs (37) Lauku teritorija (22) Cits (5)

Kurzeme (21) Latgale (20)Rīga (26)Vidzeme (30) Zemgale (20)

Formālā izglītība 38) Neformālā izglītība (45) Informālā izglītība (27) Cits (2)



Institūcijas raksturojums (2)

33%

1%

6%

36%

0%

2%

8%

5%

2%

3%

6%

Ir mācību telpas

Nav mācību telpas

Īrē mācību telpas

Mācību telpās ir pieejami tehniskie līdzekļi (tāfele,

video projektors, dators, kodoskops utt.)

Mācību telpās nav pieejami tehniskie līdzekļi

(tāfele, video projektors, dators, kodoskops utt.)

Mācību telpās pieejamie tehniskie līdzekļi (tāfele,

video projektors, dators, kodoskops utt.) tiek īrēti

Ir mācību iekārtas (piemēram, lai apgūtu virpotāja

profesiju, ir virpas)

Nav mācību iekārtas

Īrē mācību iekārtas

Izmanto dalībnieka darba vietā esošās iekārtas

Cits



Institūcijai ir

36%

11%

22%

25%

28%

37%

39%

63%

42%

39%

37%

46%

12%

9%

17%

21%

18%

18%

17%

11%

20%

20%

24%

26%

43%

51%

38%

33%

43%

30%

26%

24%

26%

34%

25%

22%

9%

29%

22%

21%

11%

14%

17%

3%

12%

7%

14%

5%

Politiķu atbalsts

Iedzīvotāju atbalsts

Mediju atbalsts

Finansējums izglītībai

Finansiālais atbalsts (fondi, u.c. avoti)

Valsts finansējums PI programmām

Pašvaldības finansējums PI programmām

Darba devēju finansējums PI programmām

Pašu izglītojamo finansējums PI programmām

Sadarbība starp amatpersonām PI un un politiķiem

Darba devēju atbalsts

Zinātniski metodiskais atbalsts

nepiekrītu daļēji nepiekrītu daļēji piekrītu piekrītu



Programmu/kursu piedāvājums

88%

62%

59%

43%

12%

7%

0%

4%

7%

4%

3%

3%

5%

12%

9%

22%

32%

23%

7%

22%

24%

31%

53%

68%

Augstākās izglītības iegūšana

Profesijas iegūšana

Papildu kvalifikācijas iegūšana vai pārkvalificēšanās

Kvalifikācijas paaugstināšana dalībnieka jau esošajā

profesijā

Vispārējo zināšanu un prasmju pilnveidošana

Personības pilnveidošana

nenodrošina daļēji nenodrošina daļēji nodrošina nodrošina



Jaunu programmu izveide

• Jaunas programmas/kursi nav izstrādāti – 26 
institūcijās, nezina – 2 institūcijas.

• Programmas tiek veidotas pēc individuāla pasūtījuma 
(1)  vai īsteno informālo izglītību (1).

• Formālajā izglītībā tiek veidoti jauni studiju kursi jau 
esošajās programmās, augstskolās un koledžās, kā arī 
profesionālās izglītības iestādēs projektu ietvaros 
tiek īstenotas profesionālās pilnveides programmas. 
Vakarskolās – attīstās tālmācība.

• Visvairāk jaunu kursu izstrādāti vispārējo prasmju un 
profesionālai pilnveidei neformālajā izglītībā (IT 
prasmju apguve, kultūrizglītība, amatniecība, sports, 
valodu apguve).



Vairāk pieprasītākās programmas/kursi 

2013. gadā

18%

14%

13%

8%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

Informācijas tehnoloģijas

Nav informācijas

Vakara maiņu vsk., neklātienes un tālmācības

programmas

Svešvalodas

Tehniskās specializācijas kursi

Psiholoģijas tēmu apguve

Vispārīgo prasmju apguve

Skaistumkopšanas kursi

Kultūrizglītības tēmas

Veselīgs uzturs un ēdināšanas pakalpojumi

Uzņēmējdarbība

Projektu vadība un komandas veidošana

Rokdarbi

Latviešu valoda

C kategorijas sporta speciālistu izglītības

programma

Informālā izglītība jauniešu centros

Sociālais darbinieks

Programmas bezdarbniekiem



Galvenās mācību formas PI

46%

19%

14%

13%

7%

60%

15%

7%

18%

1%

Tradicionālā mācīšanās (notiek mācību

programmai atbilstīgā telpā)

Tālmācība, izmantojot e-vidi (lieto tiešsaistes vai

nesaistes datorus)

Tālmācība, izmantojot mācību materiāla

nosūtīšanu pa pastu

Mācoties darba vietā

Cits

Institūcija Dalībnieks



Institūcijas nodrošina

3%

12%

8%

16%

13%

43%

24%

13%

34%

36%

33%

49%

28%

46%

64%

8%

11%

11%

9%

22%

13%

16%

17%

13%

24%

20%

22%

18%

11%

11%

32%

41%

37%

22%

38%

29%

39%

47%

37%

21%

26%

16%

24%

14%

13%

58%

37%

45%

53%

26%

14%

21%

22%

16%

20%

21%

13%

30%

29%

12%

Vajadzības pēc konkrēta satura

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc novada teritorijas

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc pašvaldības

teritorijas

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc pilsētas teritorijas

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc lauku teritorijas

Pieejamību visiem iedzīvotājiem dažādos diennakts

laikos

Cilvēku finansiālās iespējas

Dažādu mērķgrupu vajadzības

Individualizētās programmas indivīdiem

Pieaugušo izglītības programmas organizācijām

E-mācības

Mācības tālmācības formā bez e-vides

Neformālās izglītības atzīšanas iespēju

Mācības eksternātā

Mobilo klašu izmantošanu

nenodrošina daļēji nenodrošina daļēji nodrošina nodrošina



Dalībnieki uzskata, ka programmas/kursi

10%

15%

18%

18%

9%

29%

41%

29%

47%

39%

60%

6%

12%

17%

21%

13%

21%

23%

16%

21%

20%

18%

49%

41%

37%

39%

41%

28%

25%

38%

22%

23%

13%

35%

32%

27%

22%

36%

22%

12%

17%

9%

18%

8%

Apmierina manas vajadzības pēc konkrēta satura

Pieejams (neatrodas tālu no dzīvesvietas)

Atbilst manām finansiālām iespējām

Nodrošina man individuālo pieeju

Nodrošina manas profesionālās pilnveides

vajadzības darbā

Nodrošina man iespēju izmantot e-mācības

Nodrošina man iespēju mācīties tālmācības

formā, neizmantojot e-vidi

Nodrošina man neformālās izglītības atzīšanu

Nodrošina man mācības eksternātā

Nodrošina man mācīšanos darba vietā

Nodrošina man mācīšanos, izmantojot mobilas

klases

nenodrošina daļēji nenodrošina daļēji nodrošina nodrošina



Viedokļu sakritība

• Dalībnieki uzskata, ka viņiem 
tiek nodrošinātas
– profesionālās pilnveides 

vajadzības darbā

– vajadzības pēc konkrēta 
satura

– pieejamība pēc dzīvesvietas

– atbilst viņa finansiālajām 
iespējām

– individuālo pieeju

– e-mācības

– mācīšanos darba vietā

– NFI atzīšana

– mācīšanās tālmācībā, 
neizmantojot e-vidi

• Institūcijas uzskata, ka 
nodrošina
– vajadzības pēc konkrēta 

satura

– pieejamību pēc pilsētas, 
pašvaldības, novada un 
lauku teritorijas

– NFI atzīšanu

– mācības eksternātā

– dažādu mērķgrupu 
vajadzības

– e-mācības

– apmierina cilvēku finansiālās 
vajadzības

– PI programmas 
organizācijām



Viedokļu nesakritība

• Dalībnieki uzskata, ka viņiem 
maz nodrošinātas
– mācības eksternātā (9%)

– mācīšanās, izmantojot 
mobilās klases (8%)

• Institūcijas uzskata, ka 
nodrošina
– mācības eksternātā (29%)

– mācīšanās, izmantojot 
mobilās klases (12%)



Institūcijas PI mērķgrupas

8%

7%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

Bezdarbnieki

Cilvēkiem ar zemām pamatprasmēm 

Jaunās māmiņas

Pašnodarbinātie

Mājsaimnieces

Cilvēki ar īpašām vajadzībām

Uzņēmēji

Darba devēji

Valsts un pašvaldību darbinieki

Privāto uzņēmumu (komercsabiedrību) darbinieki

Savas institūcijas darbinieki

Pirmspensijas vecuma cilvēki

Studenti

Pieaugušo izglītotāji

Vientuļās māmiņas

Maznodrošinātie iedzīvotāji laukos

Strādājošie pensionāri

Nestrādājošie pensionāri

Cits

Cilvēki ieslodzījuma vietās

Trešo valstu valsts piederīgie

Aukles



Raksturīgākais klients (1)

55%

24%

5%

11%

5%

26%

13%

17%

31%

14%

Dalībnieks vienā aktivitātē

Dalībnieks divās aktivitātēs

Dalībnieks trijās aktivitātēs

Dalībnieks četrās un vairāk

aktivitātēs

Cits

Institūcija Dalībnieki



Raksturīgākais klients (2)

Vecums

jaunieši
27 gadus vecs 
vīrietis-tehniķis
40 gadu veca 
sieviete ar 
vājām sociālām 
prasmēm
Aktīvākās 
vecuma grupas 
no 30-45  un 46 
-55 g
pusmūža cilvēki
pirmspensijas
pensionāri
seniori līdz 85
ģimenes ar 
bērniem
visplašākais 
spektrs, sākot 
no 18  līdz 75 
gadiem
17-78

Dzimums Izglītība Nodarbošanās

Sievietes 
nelielā 
pārsvarā 
pār 
vīriešiem 

skolēni
studenti
bezdarbnieki
pedagogi
darbinieki
karavīri, 
medicīnas un 
tirdzniecības, 
transporta u.c. 
sfēras 
darbinieki
darba vietā 
nostrādājis 
vairāk kā 3 
gadus

pamatizglītība
nepabeigta vidējā 
izglītība
vidējā izglītība
vidējā profesionālā 
izglītība
augstākā izglītība 

Citāti

Visaktīvākās ir sievietes - 78%,  80% 
vietējie pilsētas iedzīvotāji.
1. grupa: vecumā 40-60, sieviete, 
pilsētas iedzīvotāja, ar vidējo vai 
augstāko izglītību, strādājoša.
2. grupa: seniori vecumā no 56-75, 
sievietes nedaudz vairāk kā vīrieši, 
pensionāri.
Latvijas uzņēmuma vadītāji, 30-50 
gadus veci, vīrieši un sievietes, ar 
augstāko izglītību, aktīvi strādājoši, 
Latvijas pilsētas, pamatā Rīgā.
Izglītojamie sākot no 15 līdz 42 
gadiem, dzimums 50:50,dzīvesvieta 
aptver visu valsts teritoriju, kā arī 
ārvalstis (Malta, Anglija, Īrija, 
utt.), pamatskola, nepabeigta vidējā, 
profesionālā, nodarbinātība - 
sekretāres, pārdevēji, apsargi, 
grāmatveži, utt.
Vietējie iedzīvotāji, pārsvarā 
sievietes, kas nodarbinātas valsts un 
pašvaldības sektorā.

Cilvēki, kas noticējuši drauga/izglītotāja ieteikumam  "izglītība paver iespējas!"



Pieaugušo izglītības dalībnieki



PI dalībnieku raksturojums

Dzimums: sieviete (145) Dzimums: vīrietis (34)

17-24 (6) 75+ (1)

Novada centrs (66)

25-49 (116) 50-74 (57)

Liela pilsēta (67) Lauku teritorija (47) Cits (2)

Kurzeme (34) Latgale (34)Rīga (48) Vidzeme (28)Zemgale (40)

18-24 (6) 65+ (4)25-34 (39) 35-54 (102)

Augstākā (156) Nepabeigta augstākā  (2) Pamata  (4)

55-64 (28)

Profesionālā (17) Vidējā  (1)



Kā piedāvā/ iegūst informāciju par 

programmām/kursiem 

10%

17%

11%

4%

1%

7%

12%

2%

6%

8%

8%

4%

7%

2%

9%

22%

3%

6%

2%

3%

11%

5%

15%

9%

2%

7%

3%

2%

Izmanto mediju pakalpojumus

Izmanto e-pastu, mājas lapu u.c.

Izmanto sociālos tīklus

Ir informācija izglītības datu bāzē niid.lv

Ir informācija portālā latvija.lv

Ir izveidoti iespiesti reklāmizdevumi

Orientējas uz neformālu informācijas izplatīšanu

Izmanto profesionālās karjeras konsultāciju

sniedzēju pakalpojumus

Sadarbojas ar darba devēju

Iesaista citas izglītības iestādes

Rīko dažādus atvērtos pasākumus

Organizē mācīšanos darba vietā

Veic individuālas un grupu pārrunas ar klientu

Cits

Institūcija Dalībnieks



Kāpēc piedalās PI

18%

17%

16%

13%

10%

10%

6%

6%

3%

2%

Iegūtu vairāk zināšanu/prasmju par to, kas

mani interesē

Iegūtu ikdienā noderīgas zināšanas/prasmes

Lai labāk veiktu savu darbu

Uzlabotu savas karjeras iespējas

Iegūtu diplomu, apliecību (sertifikātu)

Satiktu jaunus cilvēkus/savam priekam

Samazinātu iespējas zaudēt savu darbu

Palielinātu iespējas dabūt darbu vai mainīt

darbu/profesiju

Uzsāktu savu uzņēmējdarbību

Piedalījos, jo piedalīšanās bija obligāta



Cik varētu/gribētu maksāt

Summa 

(EURO) 8 h 

2-5 d. 

(16 h) 

1 mēn. 

(40 h) 

1 mēn.+ 

(160 h) 

0 23 25 34 48 

1–20 126 63 11 3 

21–40 17 47 34 10 

41–60 9 25 41 14 

61–80 0 8 14 10 

81–100 2 9 26 38 

101–150 0 2 14 17 

151–300 2 2 9 34 

301–1000 0 1 3 10 

 



Kādās NI programmās/kursos piedalījies

32%

32%

90%

36%

46%

32%

54%

77%

80%

78%

63%

75%

74%

75%

65%

68%

69%

73%

73%

69%

8%

9%

2%

7%

7%

11%

12%

7%

8%

9%

8%

7%

9%

7%

8%

9%

11%

8%

8%

7%

21%

31%

3%

22%

19%

25%

17%

7%

5%

7%

13%

9%

8%

10%

13%

12%

13%

11%

13%

17%

38%

27%

4%

35%

28%

32%

17%

9%

7%

6%

16%

8%

9%

7%

13%

11%

7%

8%

6%

8%

Mācījies svešvalodas

Apguvis datorprasmes

Mācījies autovadītāju kursos

Piedalījies sporta nodarbībās

Apguvis kultūrizglītības tēmas

Apguvis psiholoģijas, personisku un ģimenes problēmu risināšanas tēmas

Piedalījies kursos par veselību un veselīgu dzīvesveidu

Piedalījies kursos par dārzkopību, biškopību un citos l/s saistītos kursos

Piedalījies šūšanas/adīšanas/tamborēšanas u.c. kursos

Apguvis kulinārījas prasmes u.c. mājturības prasmes kursos

Piedalījies kursos par projektu vadību

Piedalījies kursos par uzņēmējdarbību un grāmatvedību

Piedalījies ar praktiskām un tehniskām interesēm saistītos kursos

Apguvis amatniecības prasmes

Mācījies par mājturību, bērnu aprūpi un audzināšanu

Mācījies par vidi un ekoloģiju utt.

Mācījies par apdrošināšanu, pensijām un citiem tiesiskiem jautājumiem

Mācījies filozofijas un reliģijas tēmas

Mācījies par astroloģiju un ezotēriskām tēmām

Mācījies par latviskām tradīcijām

nepiekrītu daļēji nepiekrītu daļēji piekrītu piekrītu



Kādās INFI aktivitātēs piedalījies

8%

15%

20%

19%

20%

24%

45%

24%

23%

15%

5%

33%

74%

8%

54%

37%

62%

46%

32%

28%

43%

62%

5%

7%

16%

15%

11%

11%

11%

12%

8%

9%

9%

5%

11%

11%

6%

9%

8%

11%

13%

14%

16%

12%

12%

28%

24%

32%

31%

30%

25%

17%

21%

17%

16%

17%

12%

26%

6%

17%

13%

27%

13%

20%

21%

26%

17%

12%

54%

32%

35%

39%

40%

28%

43%

52%

41%

60%

78%

30%

10%

69%

25%

28%

14%

21%

34%

30%

29%

14%

33%

58%Mācījies patstāvīgi, izmantojot drukātus materiālus

Mācījies interaktīvā veidā, izmantojot datoru, internetu

Ieguvis informāciju no radio vai TV, audio-video

Mācījies no kolēģa, kaimiņa, drauga vai ģimenes locekļa

Mācījies, piedaloties darba sanāksmēs

Apmeklējis bibliotēku, mācību centru u.c.

Skatījies kinofilmu kinoteātrī

Apmeklējis muzeju/izstādes

Bijis teātrī/koncertā/operā

Apmeklējis kādu sporta pasākumu

Lasījis laikrakstus papīra formātā

Lasījis ziņu portālus internetā

Piedalījies sociālo grupu diskusijās, forumos, čatos

Izveidojis savu vietni (blogu u.c.) internetā

Izlasījis kādu grāmatu

Dalījes pieredzē šūšanas, adīšanas un tamborēšanas jautājumos

Dalījies pieredzē kulinārijas un citos mājturības jautājumos

Piedalījies politisku partiju vai arodbiedrību pasākumos

Piedalījies profesionālu asociāciju pasākumos

Piedalījies izklaides grupu vai organizāciju pasākumos

Iesaistījies labdarības organizāciju pasākumos

Piedalījies neformāli brīvprātīgos pasākumos

Piedalījies reliģisku organizāciju pasākumos

nepiekrītu daļēji nepiekrītu daļēji piekrītu piekrītu



Faktori, kuri kavē piedalīšanos PI

(Cross, 1981; Fagan, 1991, Mac Keracher et al, 2006) 

Institucionālie

Saistīti ar mācīšanās 
procesu, kuru īsteno 
institūcija:
q finansu atbalsts
q mācību resursu 

nodrošinājums
q mācīšanās laika un 

vietas nodrošinājums
q negatīva attieksme 

pret PI dalībnieku
q iepriekšējās mācīšanās 

pieredzes, kā arī 
programmu/kursu KP 
atzīšana

Situatīvie

Saistīti ar PI dalībnieka 
spēju piekļūt un sasniegt 
mācīšanās iespējas:
q konflikta situācija 

atbildībā par ģimeni, 
bērniem un darbu

q finansu problēmas
q mācību saskaņošana ar 

darbu
q transporta problēmas
q veselības/invaliditātes 

problēmas
q citu (kolēģu/ģimenes 

u.c.) atbalsta trūkums

Dispozicionālie 

Dalībnieka personiskā 
attieksme pret 
mācīšanos:
q zema pašapziņa
q negatīvs 

pašnovērtējums: par 
vecu, pārāk aizņemts, 
slims, nepietiekami 
gudrs, nav laika utt.

q pārliecība, ka nevajag 
vairāk izglītoties

q nav valodas zināšanu
q nav interesanti u.c.

Akadēmiskie

Attiecas uz prasmēm, 
kuras nepieciešamas, lai 
sekmīgi mācītos: 
q rakstīt-, lasīt- un 

rēķināt- prasmes
q datorprasmes
q  prasme piekļūt 

informācijai un saprast 
to

q kritiskās domāšanas 
prasmes

q testa kārtošanas 
prasmes utt.

(Cross, 1981; Fagan, 1991, MacKeracher et al, 2006) 



Faktoru kopsavilkums (institūcijas)

35%

24%

22%

13%

5%

Situatīvais faktors

Dispozicionālais jeb

attieksmes faktors

Institucionālais

faktors

Grūti atbildēt

Akadēmiskais

faktors



Faktoru raksturojums 

7%

10%

14%

8%

6%

3%

5%

2%

3%

7%

10%

11%

3%

1%

3%

4%

1%

19%

7%

16%

9%

13%

4%

0%

10%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

6%

3%

3%

Mācības ir pārāk dārgas, tāpēc daudzi nevar atļauties

Nav laika ģimenes apstākļu dēļ

Mācības nevar savienot ar darba grafiku

Trūkst darba devēja atbalsta

Mācības netiek piedāvātas sasniedzamā attālumā

Nevar piedalīties, jo neatbilst izglītības programmā noteiktajiem

priekšnoteikumiem (piemēram, valoda, izglītības līmenis)

Nav pieejams dators vai internets, lai iesaistītos tālmācībai e-vidē

Nav piedāvāts piemērots izglītības vai mācību pasākums

Ir slikts veselības stāvoklis

Uzskata, ka ir par vecu, lai mācītos

Neuzskata izglītošanos par nepieciešamību

Neapzinās savas izglītības vajadzības

Ir nepareizs priekšstats par īstenoto izglītības programmu

Ir neprofesionāli pieaugušo izglītotāji

Nav informācijas par pieaugušo izglītības iespējām

Ir citi personīgi iemesli

Cits

Institūcija Dalībnieki



Programmu/kursu pārtraukšana

Institucionālais

Ir gadījies būt tādās 
apmācībās, kuras ir 
saturiski tukšas, 
pasniedzējs nav 
sagatavojies, arī 
vienveidīgās un 
garlaicīgās, bet esmu 
bijusi spiesta palikt līdz 
galam tādēļ vien, ka 
nepieciešams kursu 
apliecinājums.

Nepabeidzu 2 iemeslu dēļ 
- netika iepriekš 
informēts par 
nepieciešamajiem 
papildus maksājumiem, kā 
arī nesaņēmu programmā 
norādītās zināšanas.

Situatīvais

Īsti jau nebija, ko sākt! 
Apvienot pilnas slodzes 
darbu ar ģimeni un tās 
budžetu un ar pilnas 
slodzes mācībām 
pagaidām bijis 
neiespējami. var atļauties 
vien kādus īsus atsevišķus 
kursus.
Vienu reizi savā mūžā 
neesmu pabeigusi 
izglītības programmu, jo 
saasinājās bērna 
veselības stāvoklis, 
pavadot slimnīcā mēnesi 
kursu apmeklējums nebija 
iespējams.

Attieksmes

Doktorantūru šobrīd 
neesmu pabeigusi 
motivācijas trūkuma dēļ 
(to izraisījuši dažādi 
subjektīvi un objektīvi 
apstākļi).

Akadēmiskais

Nevarēju sākt apgūt 
angļu valodu, jo mans 
zināšanu līmenis neatbilda 
piedāvātajam kursa 
līmenim.

D:Pabeidza (80%) D:Citi iemesli (15%)D:Nepabeidza (5%)

2011 I:Pārtrauca (1687) 2013 I:Pārtrauca (1825)2012 I:Pārtrauca (1771)



NAP prioritāte

• Prioritāte "Cilvēka drošumspēja“ [208] 

• Mēs varam prognozēt, bet nevaram droši zināt, kādi 
apstākļi ietekmēs Latvijas un tās iedzīvotāju attīstību. 
Latvija ir atvērta tautas saimniecība, kas arvien vairāk 
ir pakļauta globalizācijas ietekmei. Tāpēc valstij 
svarīgi ir stiprināt iedzīvotāju drošumspēju jeb spēju 
pielāgoties mainīgiem apstākļiem.



Kas attiecas uz PI?

• Mērķis: Nodrošina iespējas attīstīt kompetences kvalitatīvā 
formālā izglītībā, kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas visa 
mūža garumā, lai mēs spētu saskatīt un atrast risinājumus 
jebkuros apstākļos [212] .

• Uzdevumi : 
– [247].. atbalstīt komersantu un nodarbināto izglītošanu, tostarp par 

dažādiem nodarbinātības veidiem, vecuma daudzveidības 
jautājumiem

– [248] Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk. (a) karjeras 
izglītības sistēma, (b) jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās 
izglītības pabeigšanas integrācija darba tirgū, t.sk. uzņēmējdarbības 
uzsākšana, (c) atbalsta pasākumi jauniešiem – bezdarbniekiem 
pirmās darba pieredzes iegūšanai, (d) profesionālās izglītības 
iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveide

– [249] Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju un 
bezdarbnieku konkurētspējas un piekļuves darba tirgum veicināšana, 
nodrošinot aktuālu motivācijas, prasmju uzlabošanas un kompetenču 
celšanas, izglītības un sociālā atbalsta (t.sk. pagaidu darba iespējas) 
pakalpojumu pieejamību



Rīcības virziens "Kompetenču attīstība“ (1)

• [275] Lai cilvēkam būtu iespēja iegūt un strādāt cienīgu darbu un 
gādāt par sevi, saviem tuviniekiem un sniegt ieguldījumu valsts 
attīstībā, nepieciešamas dažādas kompetences (zināšanu, 
prasmju un attieksmju kopums), piemēram, 
– valodu prasmes, 
– informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana un lietošanas 

prasmes, 
– saziņas un sadarbības prasmes, 
– darba prasmes, 
– uzņēmējspējas, 
– pilsoniskā apziņa, 
– radošums, 
– spēja kritiski domāt, 
– plānot finanses, 
– novērtēt riskus un rast tiem risinājumus. 

• Kompetences jāpilnveido visa mūža garumā, jo mēs nevaram 
paredzēt nākotnes vajadzības.



Rīcības virziens "Kompetenču attīstība“ (2)

• [276] Visiem bērniem un jauniešiem līdz 2020. gadam 
jānodrošina 
– kvalitatīva pamatizglītība un vidējā izglītība, 

– kā arī pieeja tādām nodarbībām ārpus formālās izglītības, kas 
paplašina pieredzi, rada iespējas atklāt un kopt savus talantus. 

• Pastiprināti jāuzlabo profesionālā izglītība, kura rada 
nodarbinātības iespējas un ir būtiska tautas 
saimniecības struktūras pilnveidošanai.

• Bezdarbnieku un strādājošo iesaiste pieaugušo 
izglītībā novērš un samazina bezdarbu, palielina darba 
produktivitāti, rada pamatu ienākumu palielinājumam 
un pašrealizācijai.



Mērķis 2

• [283] Balstoties uz starptautiskajām tendencēm un 
darba tirgus prognozēm, veidot adaptētiesspējīgu un 
konkurētspējīgu profesionālās izglītības sistēmu

• [284] Mērķa sasniegšanas rādītājs
 Bāzes 

vērtība  

(gads)  

2014  2017  2020  2030  

[285] Izglītojamo 

proporcija vispārējās 

vidējās izglītības un 

profesionālās izglītības 

programmās pēc 

pamatizglītības ieguves  

61/39  

(2011./20

12. m.g.)  

60/40  55/45  50/50  50/50  

 



Mērķis 3

[286] Attīstīt pieaugušo izglītību, veicinot cilvēka darba 
produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus 
prasībām

[287] Mērķa sasniegšanas rādītājs

Avots: Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.g.

 2011.g. 2014.g. 2017.g. 2020.g. 2030.g. 

[288] Pieaugušo izglītībā 

iesaistīto personu īpatsvars  

25–64 gadu vecumā 
5,0% 7% 9,5% 15% 34% 

 



[289] Rīcības virziena ietvaros 

veicamie uzdevumi

• [290] Inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana 
radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai pamatizglītībā un 
vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide, mūsdienīga 
svešvalodu apguve, dabas zinātņu un sociālo zinātņu mācību 
satura pilnveidošana, karjeras izglītības sistēmas nostiprināšana

• ...

• [296] Nepieciešamo profesionālo izglītības programmu 
noteikšana un izstrāde atbilstoši veiktajai un plānotajai nozaru 
izpētei un noteiktajām pamatprofesijām un kvalifikācijām, 
nepieciešamo profesiju standartu un programmu noteikšana un 
izstrāde, iekļaujot mācību programmā profesionālās izglītības 
prakses vietas sadarbībā ar nozaru uzņēmējiem

• [297] Modulāro izglītības programmu (elastīgu un kombinējamu 
tematisku bloku) ieviešana profesionālajā izglītībā, mācību 
metodisko līdzekļu, t.sk. digitālo, izstrāde un aprobācija  



NAP īstenošana institūcijā (1)

• 25 no 76 institūcijām nezina/neattiecina NAP prioritātes uz sevi
– “Pirmoreiz dzirdu par tādu plānu. Vai tad šajā valsti kaut ko plāno arī 

ārpus iestādes?”

– “Prioritātes nepētām, jo sekojam līdzi darba devēju nepieciešamībai”

– “..nesakrīt un nevar sakrist. Mans plāns ir pieskaņoties šodienas 
vajadzībām. Kas notiks ar tehnoloģijām 2014. gadā - to nezina neviens 
pasaulē. Tas ir ražotāju komercnoslēpums.”

• 22 institūcijas uzskata, ka viņu attīstības stratēģija notiek saskaņā 
ar NAP 2020, norādot konkrētus rīcības virzienus (248; 249; 250). 
Vairāk attiecināms uz formālās izglītības sniedzējiem.
– “Esam izvērtējuši un mūsu piedāvājums ir saskaņā ar Izglītības 

attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam iekļautajiem uzdevumiem 
- prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni: izglītības pieejamība un 
pārmaiņas izglītības procesa organizācijā, skola kā sociālā tīklojuma 
centrs, kontekstuāla izglītība un pedagoga profesijas maiņa, e-skola un 
informācijas tehnoloģiju izmantošana, izglītošanās mūža garumā”; 

– “Inženierprofesiju apguves un programmu dažādošana, to apmācības 
līmeņa paaugstināšana , aprīkojuma modernizēšana, izglītības integrēšana 
darba vidē”



NAP īstenošana institūcijā (2)

• Daļa institūciju nesaskata NAP attiecinājumu uz savu darbību 
– “Nav pietiekami atbalstīti uzņēmumi darbinieku apmācībām”

– “Šajā plānā kārtējo reizi runā par valsts skolām, bet ne par visām 
neatkarīgi no juridiskā statusa. Ļoti mazs uzsvars PAR pieaugušo 
profesionālo tālākizglītību. Tas arī atspoguļojas Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2014.-2020. gadam  ( I. daļas  10. punktā uzsvars tiek 
likts muzeji, utt., kas ir labi, bet kur pazūd profesionālā tālākizglītība. 
Ar šo jēdzienu saprot tikai bezdarbniekus, bet kur ir apmācība, par 
kuriem maksā uzņēmumi?”

– “Nepietiekami novērtēta vakarskolu loma un ieguldījums pieaugušo 
vispārējās izglītības līmeņa paaugstināšanā.”

• Citas institūcijas izvirza savas problēmas un iesaka meklēt 
risinājumus (“Jādomā, lai jauniešu centrā apgūtās prasmes un 
kompetences tiktu dokumentētas un atzītas.” )

• Ir zināma neizpratne par modulāro programmu ieviešanu (28 
institūcijas) (“Nav komentāru, Nespēju sniegt atbildi uz šiem jautājumiem. 
Mūsu programmas nav tik saistītas. Mēs ar to nenodarbojamies!”)



Piedāvājums vs. Pieprasījums

Piedāvājums 
pakalpojumu 
daudzums 

attiecībā uz 
pieprasījumu

Pieprasījums 
pakalpojumu 
daudzums 

attiecībā uz 

piedāvājumu

Institūcija Dalībnieks

Institū
cija

Dalībniek
s

Dalībnieks

Institūcija

(37)

(22) ?

(17) – nav informācijas, pēta, plāno

(22) ?



Secinājumi 



PI makrolīmenis (1)

• Daļai institūciju nav skaidra priekšstata par to, kas ir 
PI, vērojama neizpratne par NF un INFI. 

• Institūcija ne vienmēr apzinās savu lomu PI. To 
apliecina apmēram 30% respondentu nespēja ieraudzīt 
savu vietu valsts stratēģijas dokumentos.

• Nav skaidra PI turpmākā attīstības stratēģija.
– “Izveidot strukturālu un ilgtspējīgu pieaugušo izglītības 

atbalsta un finansēšanas modeli, kur katrai institūcijai ir 
noteikta sava konkrētā loma un atbildība par veicamajiem 
uzdevumiem.”

• Arvien aktuāls ir finansējuma jautājums
– “Valsts līmenī - atzīt un pieņemt, ka pieaugušo izglītība tikpat 

nozīmīga kā bērnu izglītība un arī tai nepieciešams novirzīt 
kādu finansējumu.”

– “Uzlabot valsts un pašvaldību iepirkumu politiku/normatīvos 
aktus/principus; nodokļu politiku uzņēmējiem, kas realizē 
darbinieku mācīšanu.”



PI makrolīmenis

• Neizpratni izraisa finansējuma sadales nevienlīdzība 
– Lielākie atbalsta saņēmēji ir pārsvarā bezdarbnieki un citas 

sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, 
taču izglītības pakalpojumi bieži vien nav pieejami 
nodarbinātiem, kuru izglītības līmeņa celšanā darba devējs 
nav ieinteresēts un kuri paši to nevar atļauties 

– Privātās mācību iestādes vs. valsts/pašvaldību mācību 
iestādēm

– ESF fondu līdzekļu “iezīmējums” un iepirkuma procedūru 
nosacījumi un to organizācija



PI mezolīmenis (1) 

• Infrastruktūras nodrošinājums pārsvarā ir vairumam institūciju: 
ir modernas ar tehniskajiem līdzekļiem aprīkotas mācību telpas 
(36%) vai tikai mācību telpas (33%) nodarbību norisei. Ja 
nepieciešams telpas (6%) un tehnika tiek īrēta (2%). Lai apgūtu 
profesionālās iemaņas daļai institūciju ir mācību iekārtas (8%), ja 
to nav (5%), tad tās tiek īrētas (2%) vai tiek izmantotas 
dalībnieka darba vietā (3%). Ja nepieciešams, tad institūcija 
iekārtas iegādājas vai plāno iegādāties, kā arī ir mācību iestādes, 
kuras ir noslēgušas sadarbības līgumus ar NVA, ir nodrošinātas 
ar mācību iekārtām un tehniskiem līdzekļiem.

• Institūcijas darbību pārsvarā atbalsta iedzīvotāji (29%+51%), 
mediji (22%+48%) un darba devēji (14%+25%), vismazāk tā 
saņem politiķu (9%+43%) un zinātniski metodisko (5%+22%) 
atbalstu. Tai ir valsts (21%+33%), pašvaldības (17%+26%), PI 
(14%+30%), dalībnieku (12%+26%) un darba devēja (2%+24%) 
finansējums. Finansējums tiek saņemts arī no dažādiem fondiem 
(12%+26%). Problemātiska ir sadarbība starp amatpersonām PI 
un politiķiem (7%+34%). 



PI mezolīmenis (2) 

• Institūcijas ir orientētas vairāk uz konkrētas programmas/kursu 
piedāvājumu, tādējādi izmantojot dalībnieku piesaisti šai aktivitātei. 
Savukārt, dalībnieks vairāk cenšas izmantot daudzveidīgāku 
programmu/kursu piedāvājumu, jo cenšas iesaistīties 3-4 un vairāk 
aktivitātēs. Tas zināmā mērā jau norāda uz piedāvājuma un pieprasījuma 
nesaskaņotību. 

• Vērojama zināma disonanse PI īstenotāja sadarbībā ar darba devēju: vai 
to uztver kā konkurentu vai sadarbības partneri? Ir savstarpējās 
sadarbības problēmas: 
– “Sadarbojas tikai profesionālās izglītības iestādes savā starpā. Tā kā 

mācību centri ir konkurenti, tad sadarbība nav tik laba.”
• Kā pozitīvi piemēri varētu būt sadarbošanās kopējos projektos un citās 

aktivitātēs ar augstskolām, LPIA, NVO, uzņēmumiem (Lattelecom) u.c.
• Ir pretruna piedalīšanās/nepiedalīšanās kavēkļu interpretācijā: 

institūcijas galvenos šķēršļus saskata situatīvajā (nevar savienot darbu ar 
mācībām, nav laika) un dispozicionālajā faktorā t.i. no dalībnieka atkarīgos 
uzstādījumos (nav pārliecināts par mācīšanās nepieciešamību, neapzinās 
savas mācību vajadzības), taču paši dalībnieki kā prioritāros vairāk izvirza 
institucionālos faktorus –mācības notiek nesasniedzamā attālumā, nav 
piemērotu programmu/kursu, - un situatīvos (mācības ir pārāk dārgas, 
nevar savienot darbu ar mācībām). 



PI mezolīmenis (3) 

• Programmu un kursu piedāvājumā dominē informācijas 
tehnoloģiju apguve (18%) dažādos līmeņos, sākot no 
pamatprasmēm (piemēram, datora lietošanas pamatprasmes, 
Pieslēdzies, Latvija! 50+ datorprasmes) līdz specifisko programmu 
lietojumam (Datorzinības darbā ar grāmatvedības programmu 
Horizonts 150). Daļa institūciju uzskata, ka tās nenodarbojas ar 
PI vai tām nav informācijas par programmām/kursiem (14%). 
Aktuāla ir vakara maiņu vidusskolu neklātienes un tālmācības 
programmu apgūšana (13%). Kā parasti populāra ir svešvalodu 
apguve (8%).  Tiek akcentēta arī tehnisko specializācijas 
programmu/kursu (Autotransports - kvalifikācija autoatslēdz-
nieks; Enerģētika – elektromontieris) apguve (7%) un psiholoģijas 
kursi (7%). 

• Zināmā mērā programmu/kursu piedāvājums liecina par NAP 
prioritāšu digitālās mācību vides un mūsdienīgu svešvalodu apguvi, 
iespējams, ne tik daudz orientēts uz FI, cik uz šo prasmju apguvi 
arī NI. Atzīstams ir virziens uz tehnisko profesiju/kvalifikāciju 
apguvi, kaut gan liela daļa kursu NFI ir saistīta ar personības 
attīstību.



PI mezolīmenis (4) 

• Ir zināma nesakritība dalībnieku un institūciju mācību formu 
novērtējumā
– Programmu/kursu īstenošanas formas. Gan institūcijas (40%), 

gan dalībnieki (60%) atzīst, ka PI galvenā mācību forma ir 
tradicionālās nodarbības. Ir atšķirības institūciju (13%) un 
dalībnieku (18%) viedoklī par mācīšanos darba vietā, kā arī 
dalībnieki norāda kā citu mācīšanās formu, ka, mācoties darba 
vietā, tradicionālā mācīšanās tiek kombinēta ar e-mācībām,   kas 
zināmā mērā varētu liecināt par institūciju darba devēja lomas 
neapzināšanos PI. Tālmācības kā e-vides izmantošana ir vairāk 
pieņemama gan institūcijām (19%), gan dalībniekiem (15%). 
Institūcijas ir vairāk pārliecinātas par tālmācības kā mācību 
materiālu nosūtīšanu pa pastu formu (14%) lietojumu mācību 
procesā, taču dalībnieki šo darbības veidu novērtē 2x zemāk (7%). 

– Kā inovatīvu pieeju var minēt orientēšanos uz neklātienes 
programmu tīklu izveidošanu novada teritorijā.

– Interesants ir fakts, ka par mācību formu daudzveidību vairāk 
tiek domāts jauniešu kā mērķauditorijas kontekstā, jo viņiem tiek 
piedāvāts mācīties caur netradicionālām metodēm, iesaistoties 
brīvprātīgo darbā un jauniešu projektos, pašiem tos rakstot un 
realizējot.



PI mikrolīmenis

• Izglītības piedāvājums un tā izmantošanas iespējas ir atšķirīgas. 
Tā kā e-intervijā pārsvarā iesaistījās cilvēki ar augstāko izglītību 
(pēc CSB datiem 2011. gadā piedalīšanās NF – ar darbu saistīta 
piedalīšanās – 83,2%, ar darbu nesaistīta - 16,8%), tad attiecībā 
uz izglītības pieejamību pēc teritorijas, satura, darba 
vajadzībām, profesionālo pilnveides un interesēm, faktiski 
nekādas problēmas neuzrādījās un iegūtie dati pilnībā apliecināja 
CSB pētījumu atziņas (Apsekojuma “Pieaugušo izglītība” rezultāti, 
2013).

• Arī iesaistīšanās programmās/kursos parasti notiek, lai
– iegūtu vairāk zināšanu/prasmju par to, kas mani interesē 

– iegūtu ikdienā noderīgas zināšanas/prasmes 

– lai labāk veiktu savu darbu 

– uzlabotu savas karjeras iespējas 

– iegūtu diplomu, apliecību (sertifikātu) 

– satiktu jaunus cilvēkus/savam priekam.



Priekšlikumi



Makrolīmenī (1)

• Atjaunot atbalstu pieaugušo izglītībai vismaz tā, kā tas bija no 2006-
2009. gadam, kad katrs plānošanas reģions uzraudzīja pieaugušo 
izglītības īstenošanu un sniedza metodisko atbalstu katrai pašvaldībai.

• Piedalīties izstrādātā mūžizglītības modeļa PI politikas veidošanā un 
pārraudzībā, sniedzot priekšlikumus funkciju sadalījumam un 
finansēšanas plānošanas un sadales kārtībai, finansēšanas mehānismam 
un avotiem (valsts, ESF, darba devēju, uzņēmēju un privāto 
finansējums), kā arī noteiktai mērķauditorijai (prioritāšu noteikšana).

• Veikt regulārus pētījumus par situāciju pieaugušo izglītībā, apzinot 
nepieciešamo profesiju pieprasījumu un saskaņojot to ar izglītības 
piedāvājumu.

• Pilnveidot mūžizglītības pakalpojuma tīklu, iesaistot tajā pēc iespējas 
vairāk PI sniedzējinstitūcijas. Palielināt formālo izglītības iestāžu 
(augstskolu, vakarskolu un profesionāli tehnisko skolu) lomu PI, 
pielāgojoties nodarbību organizācijā PI specifikai – programmu ilgums, 
mācīšanās formas, programmu aktualizācijas un piemērošana, vakara 
nodarbības, tālmācība u.c. Veidot saīsinātas vidējās izglītības otrā
posma programmas („tilta programmas”), kas izglītības ieguvējiem ļauj 
paaugstināt savu kvalifikāciju, atkārtoti neapgūstot līdzīgus priekšmetus 
tiem, kurus viņi jau ir mācījušies. 



Mūžizglītības sistēmas pārvaldības un 

pakalpojumu modelis 



Reģionālās kvotas un prioritātes

• Nodarbinātie (skaits attiecīgajā reģionā)
– prioritāri  atbalstāmā mērķauditorija: 25 – 54 gadi, dalot pa 

vecumiem 1) 25 – 34 (60%)  un 35 – 54 (40%); 2) 55+ 

• Izglītības nepieciešamības plānošana tiek veikta 
katru gadu plānošanas reģionos:
– pēc izglītības – pamatprofesijas ieguve;
– pēc profesijas – otra kvalifikācija;
– pēc vecuma – kvalifikācijas paaugstināšana, pilnveide.

• Plānošanas reģioniem iedalītais finansējums tiek 
proporcionāli paredzēts:
– indivīda vajadzībām un interesēm – 2%;
– nozares attīstībai, darba devējiem darbinieku izglītošanai -

70%;
– kvalifikācijas paaugstināšanai un pilnveidei – 28%.



Makrolīmenī (2)

• NVA pārskatīt kuponu sistēmas efektivitāti, samazināt 
birokrātiju,  mainīt kuponu sadalījumu bezdarbniekiem – ieteicams 
nodalīt kuponus apmācībai pie darba devēja no pārējiem. 
Ieteicams padomāt par principa “piešķirt finansējumu, lai izglītotu 
daudzus cilvēkus vai piešķirt tikpat lielu finansējumu, lai izglītotu 
mazāku cilvēku skaitu” efektivitāti. 

• Pārskatīt valsts finansējuma sadali. Lielākie atbalsta saņēmēji ir 
pārsvarā bezdarbnieki un citas sociālās atstumtības riskam 
pakļautās iedzīvotāju grupas, taču izglītības pakalpojumi bieži vien 
nav pieejami nodarbinātiem, kuru izglītības līmeņa celšanā darba 
devējs nav ieinteresēts un kuri paši to nevar atļauties.

• Efektivizēt pašvaldību lomu PI - vairāk iesaistīties, lielāku
atbildīgo darbinieku ieinteresētību, plānveida rīcību novada 
pieaugušo izglītības nodrošināšanā, kā arī sadarbība un finansiāls  
atbalsts novada izglītības iestādēm. 

• Veidot Pieaugušo izglītības centrus vairākām pašvaldībām kopā. 
Par standartu uzskatot, ka novadā jābūt vismaz vienam pieaugušo 
izglītības centram.



Makrolīmenī (2)

• Tā kā neformālās un ikdienējās izglītības atzīšana un 
apstiprināšana ir viena no piecām prioritārajām jomām, 
ko paredz Rīcības plāns pieaugušo izglītībai (Eiropas 
Komisija, 2007), tad būtu nepieciešams pēc iespējas 
efektīvāk pilnveidot ārpus formālās izglītības iegūto 
zināšanu un prasmju atzīšanas sistēmu. 

• Sekmēt informācijas par mūžizglītību apriti, 
popularizējot PI dažādos informācijas avotos. 

• Atjaunot un uzlabot interneta vietni 
www.muzizglitiba.lv

• Izveidot vienotu PI datu bāzi (projekti, labas prakses 
piemēri, PI programmu/kursu apraksti, piedāvājums un 
pieprasījums utt.).



Mezolīmenī (1)

• Elastīgi veidot piedāvājumu, izstrādājot jauniem izaicinājumiem un 
situācijām atbilstīgu kompetenču apguves PI programmas/kursus, 
pamatojoties uz darba tirgus piedāvājumu un sadarbojoties ar 
uzņēmējiem/darba devējiem. 

• Pilnveidot institūcijas sadarbību ar dažādām organizācijām 
starptautiskā/valsts/pašvaldības/organizāciju/indivīda līmenī.

• Attīstīt neformālās izglītības piedāvājumu, orientējoties uz dažādu 
mērķgrupu vajadzību apmierināšanu modulārā principa pieejā, 
pamatojoties uz humānisma atziņu par cilvēkcentrētu mācīšanos.

• Pilnveidot daudzveidīgu mācību metožu izmantošanu. Mācības īstenot 
gan tradicionāli, gan modernās formās, piemēram, tālmācībā, vakara 
kursos, mācību apļos, paaudžu mācībās, eksternātā, pēc iespējas 
intensīvā laika skalā, efektīvi sadarbojoties ar uzņēmējiem un 
akcentējot praktisko darbu - darba vidē balstītas mācības, kas 
paredz ciešu teorētisko mācību un reālās darba vides sasaisti.



Mezolīmenī (2)

• Apzināt pieaugušo pedagogu kvalifikācijas kritērijus, 
piemērojot/pielīdzinot iespēju, ka profesionālās 
nodarbības var vadīt atbilstošās industrijas vai 
pakalpojumu kvalificēts speciālists ar lielisku un 
mūsdienīgu reālu ražošanas/ uzņēmējdarbības darba 
pieredzi un pasaules redzējumu bez pedagoga 
izglītības, piedāvājot viņa prasmes pieaugušo 
izglītošanā attīstīt ar pastāvīgas profesionālās 
pilnveides palīdzību.

• Attīstīt dažāda veida mācību resursu (mācību 
metodisko materiālu, e-materiālu, atvērto izglītības 
resursu (AIR), tiešsaistes kursu “mūku” – MOOC 
(Massive Open Online Courses), mobilo mācību klašu, 
mācībām nepieciešamo aprīkojuma u.c.) nodrošinājumu.



Mikrolīmenī (1)

• Tā kā Latvijas izglītības sistēmā pieaugušie iedzīvotāji nav atzīti 
kā plašākā izglītības mērķa grupa un tai bieži vien nav adekvāta 
PI piedāvājuma, kas nodrošinātu cilvēku līdzdalību darba tirgū un 
sabiedrībā, vajadzētu paaugstināt cilvēku motivāciju izglītoties 
un iegūt labu izglītību, uzskatot mūžizglītību kā vērtību.

• Stiprināt principu - Augstāks izglītības līmenis 
Nodarbinātība: augstāks ieņemamais amats   Augstāks 
ienākumu līmenis

• Institūcijām gan formālās, gan neformālās PI līmenī vairāk 
pielāgoties cilvēku vajadzībām. Piedāvāt iespēju mācīties 
individuālā režīmā un tempā, iespējams, mainot Valsts līmenī gala 
pārbaudes saturu un vērtēšanas sistēmu. Iespējams, PI varētu 
izmantot formālajai kvalifikācijai vajadzīgās zināšanu, prasmju 
un kompetenču atzīšanu un apstiprināšanu ar citādām vērtēšanas 
metodēm, kas atšķirtos no tradicionālajiem skolas eksāmeniem. 
Šāda vērtēšana varētu ietver portfolio metodi, demonstrāciju, 
simulāciju vai novērojumus.



Mikrolīmenī (2)

• Uzmanība pievēršama gan ekonomiski aktīvajiem, gan 
neaktīvajiem iedzīvotājiem, tai skaitā cilvēkiem no 
sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju 
grupām
– cilvēkiem bez pamatizglītības un ar zemu pamatprasmju līmeni
– personām ar funkcionāliem traucējumiem
– mājsaimniecībai piesaistītiem ekonomiski mazaktīviem cilvēkiem
– pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem.

• Ieteicams aktualizēt trešo demogrāfiskā ceturkšņa 
vecuma grupu 50-74 gadi (Tom Schuller & David 
Watson , 2009), kas vēl arvien var būt ekonomiski 
aktīva. Latvijā pieņemts uzskatīt, ka ekonomiskā 
aktivitāte jau noslēdzas vecumā no 65+, kā arī 
Izglītības attīstības pamatnostādņu projektā 2014.-
2020.gadam vecuma grupai virs 55+ vispār netiek 
piešķirta nekāda prioritāte.



Paldies par uzmanību!

Rita.Birzina@lu.lv


