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Darba uzdevums:

izvērtēt nepieciešamo rīcību “Izglītības attīstības 

pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” iekļautā 

pieaugušo izglītības modeļa ieviešanai praksē, 

sniegt priekšlikumus atbilstošai normatīvo aktu 

pilnveidei vai izveidei. 



Izglītības attīstības politikas 

virsmērķis 2014. – 2020.:

Kvalitatīva un iekļaujoša izglītība 

personības attīstībai, cilvēku labklājībai 

un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.



Pieaugušo izglītības attīstības 

mērķis 2014. – 2020.

Nodrošināta efektīva

resursu (tai skaitā finanšu)

pārvalde

Paplašināts kvalitatīvs

izglītības piedāvājumu

Pilnveidots normatīvais

regulējums

2020.gadā 

15% no pieaugušajiem

ir iesaistīti izglītībā*

Esošās infrastruktūras iespējas

*Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.g.



Efektīvas pieaugušo izglītības sistēmas izveide 

(termiņš 2015.gads):

IZM atbildībā:

 normatīvo aktu bāzes izstrāde, 

 izglītības politikas īstenošanas pārraudzības 

nodrošināšana,

 finanšu piesaiste un sadales principu 

ieviešana, pamatojoties uz datu bāzi un 

pētījumu rezultātiem. 



Pieaugušo izglītības mērķu grupas 

pamatnostādņu ietvaros :

 Personai sasniedzot attiecīgu vecumu, iekļaujoties organizētajā mācību 

procesā, tas tiek saukts arī par pieaugušo izglītību. 

 Jaunatnes likuma 1.pantā ir noteikts, ka personas vecumā no 13 

gadiem līdz 25 gadiem ir jaunieši, līdz ar to, izglītības kontekstā 25 

gadus vecus iedzīvotājus var uzskatīt par pieaugušajiem. 

 Pamatnostādņu kontekstā pieaugušo izglītība var notikt arī līdz 25 

gadu vecumam, piemēram, ja persona priekšlaicīgi pamet izglītību 

un apzināti atgriežas izglītības procesā (piem., vakarskolā) pēc 

pārtraukuma. 



Saistībā ar ES vienoto stratēģiskās plānošanas ietvaru 2014.-

2020.gadam izglītības politikai ir noteikti  nosacījumu izpildes kritēriji 

četrās tematiskajās jomās:

 priekšlaicīga mācību pārtraukšana - 10% apmērā

 augstākā izglītība – 40 % - iedzīvotāju īpatsvars 30-34 gadu   vecumā

 mūžizglītība - līdz 15%

 profesionālā izglītība - izglītojamo skaita vienlīdzīga sadalījuma 

proporcija (turpmāk – proporcija 50:50) vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 

izglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves 



Saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās 

izglītības likumu un Augstskolu likumu IZM atbild 

par pieaugušo izglītības politiku:

 nodrošinot pārraudzību,

 nosakot finansējuma sadales principus,

 uzturot datu bāzi,  

 veicinot ar pieaugušo izglītību saistītus 

pētījumus. 



Mūžizglītības sistēmas pārvaldības un 

pakalpojumu īstenošanas modelis

?



Pieaugušo izglītībā iesaistīto institūciju galvenās 

funkcijas

PIKC nodrošina nepieciešamo metodisko atbalstu vismaz divās nozarēs, kurās tas specializējas, 

profesiju apgūšanai arī citām profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, ārpus formālās 

izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, pedagogu tālākizglītības 

pasākumus, tie veic karjeras izglītības un pieaugušo izglītības centra funkcijas; Profesionālā 

izglītība - pieaugušo izglītības iespēju sniegšana.

Nodrošina reģionālā līmeņa atbildību pieaugušo izglītības koordinācijā.

Plānošanas reģionos katru gadu veic izglītības nepieciešamības plānošanu :

•pēc izglītības – pamatprofesijas ieguve;

•pēc profesijas – otra kvalifikācija;

•pēc vecuma – kvalifikācijas paaugstināšana, pilnveide.

Pieaugušo izglītības iespēju sniegšana, atbilstoši PI pieprasījumam. Augstskolas piedāvā 

tālākizglītību (saistībā ar reģionu attīstības virzieniem) un izstrādā studiju programmas pieaugušo 

izglītības mācībspēku sagatavošanai, izstrādā tālmācības materiālus (augstskolu programmās 

izveidoti moduļi, kurus iespējams apgūt atsevišķi no visas programmas ). Novērtē un atzīst iepriekšējā 

izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus. 

Paplašina piedāvājumu otrās iespējas izglītības ieguvei (jauniešiem un pieaugušajiem) un 

pieaugušo izglītības programmām

Nodrošina profesionālo izglītību un 

profesionālās kompetences pilnveidi (tālākizglītība)



Pieaugušo izglītībā iesaistīto mērķgrupu 

prioritātes

Mērķa grupa (labuma guvēji) 
prioritātes: 

1. Pieaugušie (nodarbinātie) 25-54

1) 25 – 34 (60%)  un 35 – 54 
(40%); 

2) 55+ 

Jaunieši bezdarbnieki un darba 
meklētāji (15-24) 
Jaunieši nodarbinātie (15-24) 

Pieaugušie (bezdarbnieki un darba 
meklētāji) 25-54  

Pirmspensijas vecumā un turpmāk 
(55+) nodarbinātie

Pirmspensijas vecumā un turpmāk 
(55+) (bezdarbnieki)



1. Efektīvā pārvaldība: uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot 

izglītības iestāžu institucionālo izcilību un resursu konsolidāciju

RV 1.1.

Uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, radošumu 
un veselīga dzīves veida veicinoša izglītības satura pilnveide

Rīcība pieaugušo izglītības modeļa ieviešanai 

praksē:
•Ieviest nacionālās kvalifikācijas ietvarstruktūru, sasaistot to ar 

Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru.

•Izstrādāt un ieviest jaunu valsts vispārējās vidējās izglītības 

standartu (normatīvā regulējuma pilnveide).

• Attīstīt darba vidē balstītas mācības un praksi profesionālajā 

izglītībā (materiālu izstrāde un popularizācija, informācijas 

apmaiņa Latvijā un ES ietvaros) un nodrošināt sasaisti ar Eiropas 

kvalifikāciju ietvarstruktūru EKI profesionālajās izglītībā, sadarbībā 

ar sociālajiem partneriem. 

• Izstrādāt profesiju standartu un profesiju kvalifikācijas 

pamatprasības, profesionālās izglītības programmu un 

kvalifikācijas eksāmenu saturu un aprobēt saskaņā ar izveidoto 

kvalifikāciju struktūru, noteiktajām pamata profesijām, kā arī 

kvalifikācijas prasībām saistītajām profesijām un specializācijām.

Rezultāts:
Tiks veicināta pāreja uz 

mācīšanās rezultātiem balstītu 

izglītības piedāvājumu (saistoša 

arī mūžizglītībai). 



1. Efektīvā pārvaldība: uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot 

izglītības iestāžu institucionālo izcilību un resursu konsolidāciju

Rīcība pieaugušo izglītības modeļa ieviešanai 

praksē:
•Nodrošināt pasākumus mācībspēku mūžizglītības, profesionālo 

kompetenču un praktisko iemaņu pilnveidei, t.sk. profesionālās 

izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšana pieaugušo izglītībā.

•Stiprināt profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti pieaugušo 

izglītībā (Profesionālās izglītības iestāžu administratīvā un 

pedagoģiskā personāla kompetences pilnveide mācību 

organizācijas, metodisko jautājumu un tehnoloģiju attīstības 

kontekstā, t.sk. mobilitātes pasākumi labās prakses pārņemšanai 

pieaugušo izglītības attīstībai; – atbilstošu programmu izstrāde).

Rezultāts:

Mūžizglītības sistēmas 

nostiprināšana. 

RV 1.2.

Pedagogu un akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās 
kapacitātes paaugstināšana



PROJEKTS

2. Indivīdu kompetences: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda 

profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai 

darba vidē

Rīcība pieaugušo izglītības modeļa ieviešanai 

praksē:
• Pilnveidot normatīvo regulējumu, identificējot jauniešu neformālās 

izglītības definīciju un nosakot jauniešu neformālās izglītības programmas 

veidu Izglītības likumā.

•Veicināt jauniešu neformālās izglītības prasmju atzīšanas un novērtēšanas

sistēmas attīstību, ieviešot Eiropā atzītu rīku „Youthpass” nacionālā līmenī.

•Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību interešu izglītības programmās, 

paaugstināt kultūrizglītības pieejamību, kā arī veicināt jauniešu iesaisti 

neformālajā izglītībā.

•Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītības programmu piedāvājumu

izglītības iestādēs; lokālo, reģionālo, valsts nozīmes pasākumu organizēšanu; 

sekmējot pedagogu profesionālo pilnveidi; sniedzot metodisko atbalstu interešu 

izglītības programmu īstenošanai.

•Stiprināt profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti pieaugušo izglītībā

(Profesionālās izglītības iestāžu administratīvā un pedagoģiskā personāla 

kompetences pilnveide mācību organizācijas, metodisko jautājumu un 

tehnoloģiju attīstības kontekstā, t.sk. mobilitātes pasākumi labās prakses 

pārņemšanai pieaugušo izglītības attīstībai; – atbilstošu programmu izstrāde).

•Atbalstīt  neformālās izglītības projektu īstenošanu, kas vērsti uz jauniešu 

uzņēmējspējas veicināšanu un attīstīšanu, nākotnes profesijas izpēti, 

pirmās darba pieredzes iegūšanu, iesaistīšanos nevalstiskās organizācijas un 

jauniešu centru darbībā, ideju attīstīšanu savam nākotnes biznesam, motivāciju 

izglītības turpināšanai un darba iegūšanai, brīvprātīgā darba pieredzes gūšanu.

Rezultāts:

Indivīda pilnvērtīga iesaistes 

uzsākšana mūžizglītībā. 

RV 2.3.

Ārpus formālās izglītības iespēju bērniem un jauniešiem paplašināšana



PROJEKTS

2. Indivīdu kompetences: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda 

profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai 

darba vidē

Rīcība pieaugušo izglītības modeļa ieviešanai 

praksē:
• Pilnveidot normatīvo regulējumu, nodrošinot pieaugušo izglītības atbalstu (t.sk. darba devēju 

atbalstu pieaugušo izglītības nodrošināšanai). 

•Nodrošināt pieaugušo izglītībā nodarbināto personu profesionālās kompetences un 

kvalifikācijas pilnveidi, lai mazinātu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus 

pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu atbilstoši 

darba tirgus prasībām.

•Atbalstīt darba devējus formālās un neformālās izglītības nodrošināšanai nodarbinātajiem.

•Stiprināt profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti pieaugušo izglītībā, paredzot sadarbības 

ar darba devējiem uzlabošanu, administratīvā un pedagoģiskā personāla kompetences pilnveidi 

mācību organizācijas, metodisko jautājumu un tehnoloģiju attīstības kontekstā, t.sk. mobilitātes 

pasākumi labās prakses pārņemšanai pieaugušo izglītības attīstībai, kā arī ārpus formālās izglītības 

iegūtās kompetences novērtēšanas īstenošanai (t.sk. izvērtējuma ekspertu sagatavošana) 

darbaspēka migrācijas procesu kontekstā, informatīvie pasākumi, iesaistot nozaru profesionālās 

organizācijas.

•Paplašināt informācijas pieejamību par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanu. 

•Atbalstīt darba vidē balstītu mācību un praksē balstītu mācību attīstību profesionālajā 

izglītībā, izstrādājot modulārās profesionālās un profesionālās tālākizglītības programmas, 

kā arī atbalstot mūžizglītības un profesionālo kompetenču programmu nodrošināšanu katrā 

modulārā profesionālās izglītības programmā.

• Nodrošināt Eiropas Kopīgajām pamatnostādnēm (EKP) atbilstošu latviešu valodas kā otrās 

un kā svešvalodas prasmju līmeņu pilnveidi

• Veicināt pieaugušo izglītotāju (iestādes, organizācijas) starptautisko sadarbību kā formālajā, tā 

neformālajā pieaugušo izglītībā kontekstā ar ES  izaugsmes stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem.

Rezultāts:
• Pieaugs pieaugušo izglītības 

iespējas, nostiprinot mūžizglītības 

principu, un pieaugs pieaugušo 

izglītībā iesaistīto personu skaits, 

konkurētspēja un darba produktivitātes 

pieaugums atbilstoši darba tirgus 

prasībām.

• Palielināta pieaugušo iesaiste 

izglītības aktivitātēs.

• Nodrošināts tālākizglītotāju 

profesionālās pilnveides un 

metodiskais atbalsts   latviešu valodas 

kā otrās un kā svešvalodas prasmes 

paaugstināšanai pieaugušajiem.

RV 2.4.

Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem



Duālās sistēmas elementu – darba 

vidē balstītas mācības – ieviešana 

 Lai tuvinātu profesionālo izglītību darba tirgus vajadzībām, sākot ar šā 
gada 1.septembri piecas valsts profesionālās izglītības iestādes uzsāka 
duālās sistēmas elementu – darba vidē balstītas mācības - ieviešanu, 
kas paredz ciešu teorētisko mācību un reālās darba vides sasaisti. 
Šādus pilotprojektus īstenot uzsāka PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, 
Jelgavas tehnikums, Ventspils tehnikums, Ogres tehnikums un 
Valmieras Profesionālā vidusskola. 

 Darba vidē balstītu mācību modelis paredz elastīgu mācību plānu 
atbilstoši iegūstamās profesijas specifikai – teorētiskajām mācībām 
izglītības iestādē mijoties ar darba pieredzi uzņēmumā. Tādējādi 
audzēkņiem būs iespēja veiksmīgāk apgūt darba tirgū vajadzīgās 
prasmes un kompetences, kā arī nepieciešamās teorētiskās zināšanas. 
Tikmēr uzņēmums, iesaistoties šāda mācību modeļa īstenošanā, varēs 
sagatavot darbiniekus atbilstoši  savām vajadzībām.



Efektīvāks veids darba tirgus disproporciju 

mazināšanai īstermiņā ir pieaugošo izglītības 

sistēmas, tai skaitā tālākizglītības, 

sakārtošana. 



3. Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura 

pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru

Rīcība pieaugušo izglītības modeļa ieviešanai 

praksē:
•Nodrošināt vienotu pieaugušo izglītības kvalitātes monitoringu.

•Izveidot vienotu datu bāzi par pieaugušo izglītības īstenošanu.

• Pilnveidot Valsts izglītības informācijas sistēmu un paplašināt 

iespējas, t.sk. sasaistīt ar AI, pieaugušo un interešu izglītību.

•Nodrošināt dalību nacionālajos un starptautiski salīdzinošajos 

pieaugušo izglītības  kvalitātes pētījumos (OECD, Programme for 

the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)), 

monitoringa instrumentu izstrādei, monitoringam, rezultātu analīzei 

un ieteikumu izstrādei,  zinātniski pamatotu mācību vides kvalitātes 

vērtēšanas instrumentu un indikatoru izstrādei, un izglītības 

politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmēju vajadzībām  relevantu datu 

iegūšanai.

• Sadarbībā ar darba devējiem stiprināt profesionālās izglītības iestāžu 

kapacitāti pieaugušo izglītībā.

Rezultāts:

Tiks nodrošināts vienots 

pieaugušo izglītības kvalitātes 

monitorings un pilnveidota 

valsts izglītības informācijas 

sistēma (tajā skaitā sistēmas 

sasaiste ar augstāko izglītību, 

pieaugušo un interešu 

izglītību)

RV 3.1.

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide



PROJEKTS

3. Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura 

pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru

Rīcība pieaugušo izglītības modeļa ieviešanai 

praksē:
• Atbalstīt pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu un vispārējās 

izglītības mācību vides uzlabošanu, sniedzot atbalstu izglītības iestāžu tīkla 

optimizācijai reģionālā līmenī.

•Plānot atbalstu atbalstu skolu infrastruktūras attīstībai, profesionālas 

izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību līdzekļu un tehniskā 

aprīkojuma iegādei, kā arī mācību vides pielāgošanai tā izvietošanai 

vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno arī profesionālās izglītības 

programmas un pašvaldības dibinātās profesionālās izglītības iestādēs, 

atbalstīt vispārējās izglītības iestāžu, kas īsteno arī profesionālās izglītības 

programmas un nacionālas vai reģionālas nozīmes vidusskolu un ģimnāziju 

dienesta viesnīcu modernizācijai, nacionālas nozīmes vidusskolu un 

ģimnāziju infrastruktūras izveidei un modernizācijai, inovatīvu IKT 

risinājumu ieviešanai mācību procesā un mācību vides ergonomiskai 

iekārtošanai vispārējās izglītības iestādēs, jo īpaši nacionālas vai reģionālas 

nozīmes vidusskolās un ģimnāzijās, metodisko centru attīstībai IKT jomā, lai 

paaugstinātu izglītības kvalitāti un veicinātu mūsdienīgas metodikas izmantošanu 

izglītībā, kā arī plānot atbalstu pašvaldībām vispārizglītojošo skolu sporta 

infrastruktūras pilnveidei. 

Rezultāts:

Tiks sekmēta pieaugušo 

izglītības pakalpojumu 

pieejamība (īpaši 

profesionālajās izglītības 

iestādēs).

RV 3.3.

Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana



Institucionālā tīkla pilnveide

Pašvaldība

Plānošanas reģionsIZM

Efektīvs skolu tīkls 

Latvijas reģionos:
a) Paralēli mūžizglītības pakalpojumi 

visu vecumu iedzīvotājiem, kā 

arī nodrošinātas sociālā atbalsta 

funkcijas;

b) Skolas paplašinātās funkcijas 

(pakalpojumu grozs) tiek veidotas 

atbilstoši vietējam pieprasījumam, 

skolas un pašvaldības resursiem. 

c) Vienas pieturas aģentūra, kurā 

līdzās citiem vietējiem iedzīvotajiem 

nepieciešamajiem pakalpojumiem

tiek nodrošināta arī pirmsskolas un

sākumskolas izglītība. 

Efektīvs skolu tīkls Latvijas 

reģionos:

a) Vispusīga bērna attīstība no agrīnā 

vecuma līdz pamatskolai;

b) Lauku pamatskola kā 

daudzfunkcionāls centrs;

c) Kopienas skola kā pagasta resursu

centrs. 

Izglītības attīstības pamatnostādnes nākamajiem septiņiem gadiem pamatā vērstas uz izglītības 

satura pilnveidi, viens no jautājumiem ir arī skolu tīkla attīstība, lai skolu tīkls atbilstu jauno 

pamatnostādņu principiem: pirmsskola ir maksimāli tuvu mājām, sākumskola (1.-6.klase) ir pēc 

iespējas tuvu, tad ir koncentrētas vidusskolas.

Tas ir katras pašvaldības ziņā - skatīties, kā šis tīkls veidojas.



PROJEKTS

3. Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura 

pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru

Rīcība pieaugušo izglītības modeļa ieviešanai 

praksē:
• Nodrošināt pedagogu, akadēmiskā personāla, pieaugušo izglītības personāla 

profesionālās pilnveides un starptautiskās pieredzes apmaiņu.

Rezultāts: Nodrošināta 

pedagogu, akadēmiskā 

personāla, pieaugušo 

izglītības personāla 

profesionālā pilnveide un 

starptautiskās pieredzes 

apmaiņa.

RV 3.4.

Izglītības starptautiskā konkurētspēja



PROJEKTS

Pieaugušo izglītībā iesaistītās puses un to 

funkcijas:

 pašvaldības (plānošanas reģioni),

 nozares ministrijas, (IZM atbild par konkurētspējas paaugstināšanu, kas ietver 

vispārējo un profesionālo kompetenču pilnveidi, darbinieku pārkvalifikāciju, ja darba devējs nav 

ieinteresēts; Labklājības ministrija strādā ar bezdarbniekiem, veic īstermiņa darba tirgus prognozes 

atbilstoši tūlītējam pieprasījumam;EM nodrošina specifiskas darba veikšanai nepieciešamās prasmes ar 

darba devēju aktīvu līdzdalību (prakses vietas, mūžizglītības pasākumi). 

 privātie uzņēmēji, 

 sociālie partneri. 



Plānošanas reģioniem iedalītais finansējums tiek proporcionāli 

paredzēts:

 indivīda vajadzībām un interesēm – 2%;

 nozares attīstībai, darba devējiem darbinieku 

izglītošanai - 70%;

 kvalifikācijas paaugstināšanai un pilnveidei –

28%



Saskaņā ar Izglītības likuma 59.pantu, kurā noteikts, ka no 2015.gada 1.janvāra jānodrošina 

atbalsts darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā, tiek izstrādāts Ministru kabineta 

noteikumu projekts „Atbalsts darba devējiem darbinieku izglītošanai”, kurā paredzētas trīs 

atbalstāmās jomas  formālajai izglītībai:

 obligātā joma, kas jānodrošina darba devējiem 

(valsts noteiktās specializācijas – ugunsdrošība, 

darba aizsardzība, utt.);

 Latvijā neapgūstamās profesijas; 

 darbinieka kompetenču pilnveide atbilstoši darba 

devēja vajadzībām, tai skaitā pēc paša darbinieka 

izvēles.



Pašvaldības

 Likums „Par pašvaldībām” nosaka pašvaldības autonomo funkciju – gādāt par 
iedzīvotāju izglītību. Savukārt, saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās 
daļas 22.punktu pašvaldības kompetencē ir politikas pieaugušo izglītībā 
īstenošana.

 Kārtējais pieaugušo izglītības apsekojums (ik pa 5 gadiem) liecina par šādiem 
kavējošiem faktoriem pieaugušo dalībai - apmācības bija pārāk dārgas, 
nevarēja atļauties; apmācības nevarēja savienot ar darba grafiku; nebija laika 
ģimenes apstākļu dēļ; netika piedāvāts piemērots izglītības vai apmācības 
pasākums; apmācība netika piedāvāta sasniedzamā attālumā; trūka darba 
devēja atbalsta.

 Pašvaldības savu kompetenci pieaugušo izglītībā var īstenot, pretendējot arī uz 
valsts pārvaldes institūciju piedāvāto publisko finansējumu konkursa kārtībā un 
izvēloties izglītības pakalpojuma sniedzēju. Pašvaldības var arī motivēt savā 
teritorijā iedzīvotājus ieguldīt pašu finansējumu pieaugušo izglītībā, piemēram, 
piedāvājot līdzfinansēt daļu no pakalpojuma. Neatkarīgi no tā, kas faktiski 
nodrošina izglītības pakalpojumu, pašvaldībai ir iespēja sasniegt 
pamatnostādnēs noteikto mērķi savā teritorijā.



Pašvaldības veicina pieaugušo izglītības attīstību savā 

teritorijā, dažādos veidos atbalstot tās īstenošanu:

 1) finansējot vai līdzfinansējot teritorijā esošas iestādes, kas 
īsteno pieaugušo neformālo izglītību (pieaugušo izglītības centri, 
tautas skolas, kultūras centri, vispārējās izglītības iestādes, kas 
īsteno pieaugušo neformālās izglītības programmas u.c.);

 2) nodrošinot telpas vai piedāvājot atlaides telpu īrei pieaugušo 
neformālās izglītības programmu īstenošanai;

 3) īsteno vai līdzfinansē ārvalstu finanšu instrumentu projektus, 
kuri vērsti uz pieaugušo neformālās izglītības īstenošanu un 
attīstību; 

 4) piedāvā dotācijas NVO, kuras nodrošina pakalpojuma 
pieejamību iedzīvotājiem.



Problēma

 2012.gadā IZM apkopoja pašvaldību sniegto informāciju par 
pieaugušo neformālo izglītību Latvijas reģionos 2012.gadā. 
Atsaucoties uz informācijas pieprasījumu, 81 pašvaldība 
sniedza datus par teritorijā īstenoto pieaugušo neformālo 
izglītību, tās finansēšanas apjomu un modeli. 

 Informācijas apkopošanas rezultātā tika konstatēts, ka 
ekonomiskās krīzes situācijā pašvaldības vadītāji bieži pieņem 
lēmumus par pieejamo finanšu līdzekļu izlietojumu par labu 
citām neatliekamām darbībām, bet ne ieguldījumiem 
cilvēkkapitāla attīstībai. 



Starpinstitucionālais sadarbības modelis 

mūžizglītības sistēmas nodrošināšanai

Mērķa grupa (labuma guvēji)

Formālā izglītība Neformālā izglītība

Informālā 

izglītība
pamatprasme

s 

(pašattīstībai)

profesionālās 

prasmes 

(darbam)

pamatprasmes 

(pašattīstībai)

profesionālās 

prasmes (darbam)

Jaunieši bezdarbnieki un darba 

meklētāji (15-24) 

Jaunieši nodarbinātie (15-24)

LM; IZM 
LM 

PATS

EM ZM EM

Pieaugušie (nodarbinātie) 25-54

LM  (prioritāte 45+) LM  (prioritāte 45+)

PATS

LM  (50+) LM (50+)

VM 

ZM 

VARAM 

EM EM 

IZM IZM

Pieaugušie (bezdarbnieki un darba 

meklētāji) 25-54  

LM LM

PATS
LM  (50+)

LM (50+)

ZM 

Pirmspensijas vecumā un turpmāk 

(55+) nodarbinātie

LM (prioritāte 45+) LM  (prioritāte 45+)

PATS

LM  (50+) LM (50+)

VM ZM VARAM 

EM EM 

IZM IZM

Pirmspensijas vecumā un turpmāk 

(55+) (bezdarbnieki)

LM LM 

PATS
LM  (50+)

LM  (50+)

ZM 



Secinājums

Latvijas pieaugušo izglītības prioritātes šajās 

pamatnostādnēs galvenokārt saistītas ar 

pieaugušo konkurētspējas paaugstināšanu 

darba tirgū, daļēji saistās ar pamatnostādnēs 

noteikto virsmērķi -veicināt kvalitatīvu un 

iekļaujošu izglītību personības attīstībai. 



Secinājums

Lai izveidotu pieaugušo izglītības sistēmu, tiks pilnveidots normatīvais 
regulējums gan darba devēju atbalstam pieaugušo izglītībā, gan 
nodarbinātajiem, izstrādāta vienota datu bāze par pieaugušo izglītību ar 
mērķi koordinēt valsts pārvaldes iestāžu darbību pieaugušo un 
tālākizglītības pieprasījuma un piedāvājuma kontekstā, nodrošinot 
sadarbību ar darba devējiem un indivīdu. 

Pieaugušo izglītības nodrošināšanai tiks veidots profesionālās izglītības 
iestāžu tīkls un skolu tīkls, pilnveidota eksaminācijas centru un citu 
institūciju sadarbība, izstrādātas pieaugušo profesionālās izglītības un 
tālākizglītības programmas un materiāli, palielinot pieaugušo izglītībā 
iesaistīto personu skaitu un to konkurētspēju.

 Priekšlikums - pieaugušo izglītības nodrošināšanai veidot bibliotēku, 
muzeju, kultūras centru un kultūrizglītības iestāžu  tīklu iedzīvotāju 
zināšanu un prasmju pilnveidē visa mūža garumā. 



Secinājums

 Lai sekmētu mūžizglītības procesu vadību un 
monitoringu, nodrošinot visaptverošu informatīvo 
bāzi, viens no galvenajiem aspektiem ir VIIS 
sistēmas funkcionalitātes ilgtspējas nodrošināšana 
un turpmāka attīstība, papildinot to ar informācija 
par pieaugušo izglītības iespējām, kā arī būtu 
nepieciešama regulāri apkopojama informācija par 
pieaugušo izglītības iespējām pašvaldībās. 



Priekšlikumi

 Izstrādāt Pieaugušo izglītības likumu ar mērķi nodrošināt 
pieaugušo izglītības politikas īstenošanu un pieaugušo izglītības 
sistēmas darbību, vadību un attīstību. 

 Izveidot pieaugušo izglītības kvalitātes novērtēšanas 
sistēmu (zinātniski pamatotu pieaugušo izglītības kvalitātes 
vērtēšanas indikatoru izstrāde un instrumentu izstrāde).

 Noteikt kvalifikācijas prasības pieaugušo izglītotājiem.

 Izveidot starpinstitūciju darba grupu (SDG) pieaugušo 
izglītībā, ko vada IZM. Starpinstitūciju darba grupu veidotu 
pārstāvji no: IZM, Plānošanas reģioniem, LM, EM, LDDK, LBAS, 
LPS, Pārresoru koordinācijas centra u.c.



Priekšlikumi

Pieaugušo izglītības finansēšanas saskaņotība ar 
pamatnostādnes noteiktajiem rīcības virzieniem un 
plānotajiem rezultātiem ir tautsaimniecības 
izaugsmes pamatā.

 Priekšlikums - finansēšanas optimāla sasaiste ar 
pieaugušo izglītības mērķi ilgtermiņā, balstoties 
mērķgrupu vajadzībām konkrētās mērķprogrammās, 
palielināt reģioniem finasējumu indivīda vajadzībām 
un interesēm vairāk par 2%.



Priekšlikumi

 Izstrādāt nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās līmeņus pielīdzināt Eiropas 
kvalifikāciju struktūrai

 Izglītības likumā iekļaut pieaugušo izglītības kvalitātes un informālās izglītības definīciju, 
kā arī noteikt plānošanas reģionu, pašvaldību atbildību un koordinējošo atbalstu 
pieaugušo izglītībā, kā noteikt kārtību pārejai uz mācīšanas rezultātiem pieaugušo 
izglītībā, noteikt regulējumu ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu un prasmju 
atzīšanas nodrošināšanai, kā arī pieaugušo izglītības kredītpunktu uzkrāšanas 
sistēmas kārtību, izglītības iestāžu un sabiedrības informēšanas kārtību  par ārpus 
formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas 
iespējām. 

 Izglītības likumā aktualizējot reģionu, pašvaldību atbildību un koordinējošo atbalstu, 
ievert šādas funkcijas :

P - nodrošināt tiešāku saiti ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, balstoties uz informāciju par 
sociālekonomisko vidi un sabiedrības vajadzībām, veidojot ciešāku sadarbības saikni 
starp iesaistītajām institūcijām;

R – nodrošināt koordināciju starp dažāda līmeņa izglītības un apmācību pakalpojuma 
sniedzējiem, visām pašvaldībām plānošanas reģionā, vērtēt darba tirgus specifiku, 
izmaiņas un nepieciešamību pēc konkrēta profila speciālista reģionālā līmenī.



Paldies par 

uzmanību!
Andra.Fernate@lspa.lv


