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STRATĒĢISKIE VIRZIENI 

 
Prasmes (Latgales cilvēkresursu pilnveidošana) 

 Prasmes ietver zināšanu apguvi un to atbilstošu pielietošanu darbā un 

ikdienas dzīvē. Atbildība par rezultātu prasa pielāgoties pasaules 

izaugsmes ātrumam un pastāvīgi pieaugošajām kvalitātes prasībām. Tam 

nepieciešama pastāvīga mācīšanās un prasmju 

pilnveidošana – uzņēmējiem, ārstiem, skolotājiem, vadītājiem – 

katram Latgales reģiona iedzīvotājam. 

 Latgalei svarīgi audzēt kompetenci pārtikas rūpniecībā, metālapstrādē un 

mašīnbūvē, kokapstrādē, transportā un loģistikā, lauksaimniecībā un 

tūrismā. Uzņēmēju sadarbība ar reģiona izglītības iestādēm nodrošinās 

inovāciju rašanos visos līmeņos. Prasmju veidošanā liela, bet ne vienmēr 

izšķiroša loma ir izglītības nozarei. Mācību process svarīgs gan bērnudārzā, 

gan vecumā, gan uzņēmumos. 

Savienojumi 

Gudra pārvaldība 

Efektīvi uzņēmumi 
 



LATGALES PRASMES 

/CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA/ 

 

Nepieciešamība pēc nepārtrauktas prasmju pilnveidošanas 

Reģionā strādājošo prasmēm ir jāatbilst darba tirgus vajadzībām, uzņēmumiem 

jābūt spējīgiem pielāgoties konkurences prasībām. Paaugstinot prasmes, 

kļūstam efektīvāki un spējam radīt augstākus ienākumus. 

Latgalē ir nepieciešama stabila sistēma prasmju uzlabošanai.  

Būtiskākais – nākotnē šīm iestādēm jāstrādā ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem un 

pašvaldībām. 

  

 Galvenie uzsvari 2014.-2020.g. ES fondu plānošanas periodā: 

- profesionālās izglītības un mūžizglītības nostiprināšana 

- universitātes augstskolas un to loma 

- mūžizglītība 

- inovatīvas pieejas nodarbinātības jautājumiem 

- skola+ „gaismas” tīkls laukos 

- latgaliskā kultūra un kultūrizglītība 
  

 



Latgales plānošanas reģiona 

mūžizglītības attīstības rīcības plāns 

 Mūžizglītības pārvaldības sistēmas ieviešana nodrošinās 

efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi, ievērojot dalītās 

atbildības principus, vienotas mūžizglītības sistēmas 

attīstībai, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas kvalitatīvas 

mūžizglītības pieejamībā katram iedzīvotājam, tādējādi 

veicinot pozitīvu pārmaiņu procesus atsevišķu indivīdu dzīvē 

un sabiedrībā kopumā. 

 Rīcības virzieni pārvaldības ieviešanai mūžizglītībā: 

– sadarbības tīkla pilnveidošana mūžizglītības pārvaldībai  

– izglītības atbalsta struktūru izveide un stiprināšana  
 

http://latgale.lv/lv/files/download?id=625
http://latgale.lv/lv/files/download?id=625


Rīcība Piedāvātais risinājums (veicamie 

pasākumi) 

Indikatori rezultātu novērtēšanai 

3.1.1.Izveidot reģionālās 

mūžizglītības koordinācijas un 

atbalsta struktūru  

3.1.1.1. Reģiona koordinējošās 

sistēmas izveide mūžizglītības 

politikas īstenošanai 

·    darbojas reģiona mūžizglītības 

koordinācijas tīkls 

3.1.2.Mūžizglītības pieejamības, 

materiāli tehniskās bāzes 

sekmēšana  

3.1.2.1.Uzlabota pieaugušo 

izglītības iestāžu materiāli tehniskā 

bāze 6 rajonos un Daugavpils un 

Rēzeknes pilsētās  

·      uzlabota materiāli tehniskā 

bāze

·      uzlabojusies sniegto 

pakalpojumu kvalitāte  

3.1.3. Iesaistīt izglītības, kultūras, 

sporta, medicīnas un sociālās 

aprūpes iestādes, NVO un citas 

institūcijas formālajā un neformālajā 

izglītībā  

3.1.2.2. Izveidots mūžizglītības 

koordinācijas un pārraudzības 

mehānisms – Mūžizglītības Padome 

(iesaistot darba devējus, NVO, 

valsts un pašvaldību institūcijas,  

augstāko izglītības iestāžu un 

profesionālo izglītības iestāžu 

pārstāvjus) mūžizglītības attīstībai 

un veicināta partnerību darbība 

·      Mūžizglītības Padome 

3.2.1.Palielināt izglītības atbalsta 

struktūru, izglītības, profesijas un 

karjeras un konsultāciju centru 

kapacitāti un skaitu 

3.2.1.1.Sociālo partneru, NVO un 

pašvaldību kapacitātes stiprināšana  

sagatavoto un īstenoto projektu 

skaits (10 projekti gadā) 

3.2.2.Nodrošināt informācijas un 

konsultāciju centru pakalpojumu 

atbilstību iedzīvotāju un vietējās 

sabiedrības attīstības vajadzībām  

3.2.2.1.Nodrošināt informācijas un 

konsultāciju centru pakalpojumu 

atbilstību iedzīvotāju vajadzību 

izpēti un analīzi  

·   Veiktie pētījumi



Paldies par uzmanību ! 
 

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne 

+371 64624300 

www.latgale.lv   


