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TERMINU SKAIDROJUMS  

 

 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 politika – tiesiski, organizatoriski, finansiāli nodrošināts valsts 

atbalsts katra iedzīvotāja izglītībai, kas sekmē iniciatīvu un uzņēmību, 

nodarbinātību un adaptācijas spējas, aktīvu pilsonisku līdzdalību un sociālo 

iekļaušanos, personīgo pašpilnveidi katrā dzīves posmā visās dzīves jomās no 

bērnības līdz vecumam. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo 

izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm.  

 Formālā izglītība - institucionalizēta, secīga un strukturēta izglītības sistēma, 

kas ietver pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības pakāpes, kuru 

programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības un/vai profesionālās 

kvalifikācijas dokuments. 

 Neformālā izglītība – ārpus formālās izglītības organizēta izglītojoša darbība, 

kas papildina formālo izglītību, nodrošinot to iemaņu un prasmju apguvi, kā 

arī vērtību sistēmas veidošanos, kas nepieciešamas sociāli un ekonomiski 

aktīvam valsts pilsonim, lai integrētos sabiedrībā un darba tirgū.1 

 Ikdienas mācīšanās – jēgpilns pieredzes bagātināšanās process jebkurā dzīves 

situācijā.  

 Interešu izglītība – personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju 

īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.  

 Pieaugušo izglītība – formālā, neformālā izglītība un ikdienas mācīšanās, kas 

nodrošina personības attīstību, sociālo iekļaušanos, pilsonisko līdzdalību un 

konkurētspēju darba tirgū dzīves garumā.   

                                                           
1 UNESCO iesaka šādu definīciju: “Pieaugušo izglītība ir organizēts process, kas pagarina vai aizstāj 

pieaugušu cilvēku pamatizglītības apguvi, veicina viņu spēju attīstību, bagātina zināšanas, uzlabo 

tehnisko vai profesionālo kvalifikāciju vai arī pārkvalifikāciju, pilnveido attieksmes un uzvedību, kas 

sekmē sabalansētu un patstāvīgu personības līdzdalību sociālajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē.” 
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 Pieaugušais – persona vecumā no 25 gadiem, kas pēc pārtraukuma turpina 

vispārējo vai profesionālo izglītību (formālo vai neformālo). Mūžizglītības 

politikas pamatnostādnēs – pieaugušais no 15 gadu vecuma! 

 Pieaugušo izglītības atbalsta iestāde – valsts, pašvaldību vai citu juridisko 

personu dibināta iestāde, kas nodrošina metodisko, psiholoģisko, zinātnisko, 

informatīvo un citu atbalstu pieaugušo izglītības iestādēm, pieaugušo 

pedagogiem un pieaugušajiem.  

 Pieaugušo izglītības centri – institūcijas, kas, apzinot piedāvājumu, sniedzot 

konsultācijas un informācijas pieejamību, sekmē pieaugušo izglītības 

pieejamību attiecīgā administratīvā teritorijā.  

 Pieaugušo izglītības konsultants - persona, kas profesionāli veic konsultējošu 

darbību pieaugušo izglītībā.  

 Pieaugušo izglītības pedagogs – persona, kas īsteno pieaugušo izglītības 

programmas.  

 Inovācija – jaunu zinātniskās, tehniskās, kultūras vai citas jomas ideju, 

izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā vai pakalpojumā.  

 Jaunieši – cilvēki vecumā no 13 – 24 gadiem.  

 Karjeras attīstības atbalsta sistēma – pasākumu kopums, kas dod iespēju 

indivīdam jebkurā dzīves posmā visa mūža garumā identificēt savas intereses, 

spējas, prasmes, pieredzi, lai pieņemtu apzinātus lēmumus par izglītības un/vai 

profesijas izvēli un, lai organizētu un vadītu savu individuālo dzīves ceļu 

mācību, darba un citās jomās, kurās šīs spējas un pieredze tiek apgūtas un/vai 

pielietotas.  

 Tālmācība - ir speciāli plānotas, organizētas patstāvīgas mācības, kuras 

atbalsta padomdevēji un konsultanti. Tā ir izglītības forma, kurā izmanto 

specifiskus mācību materiālus un metodiku. Katrs var mācīties sev izdevīgā 

laikā, vietā un tempā. Tālmācība pamatā paredzēta pieaugušajiem, kuri ir 

motivēti un spēj paši sevi organizēt aktīvām mācībām.2 

 E - izglītība - speciāli organizēts mācību kurss, kurā metodiski pamatoti 

izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – telekomunikāciju un 

                                                           
2 Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu „Pieaugušo izglītība ir personu daudzveidīgs 

izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba 

tirgū”2. 
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datoru tīkli, multimediju CD-ROM, kā arī radio un TV apraide, audio/video 

ieraksti, interaktīvā TV un citas tehnoloģijas.  

 Mācību reģions – izglītības piedāvājums dažādām mērķa grupām tiek 

koordinēts un organizēts viena reģiona ietvaros. 

 Mācību pilsēta - izglītības piedāvājums dažādām mērķa grupām tiek 

koordinēts un organizēts vienas pilsētas ietvaros. 

 Mācību kopienas - izglītības piedāvājums tiek koordinēts un nodrošināts 

vienai kopienai.  
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SAĪSINĀJUMI  

 

EK – Eiropas Komisija 

MK – Ministru kabinets 

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija 

LM – Labklājības ministrija 

EM – Ekonomikas ministrija 

NVA – Nodarbinātības Valsts aģentūra 

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija 

LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 

KPR – Kurzemes plānošanas reģions 

ZPR – Zemgales plānošanas reģions 

VPR – Vidzemes plānošanas reģions 

LPR – Latgales plānošanas reģions 

RPR – Rīgas plānošanas reģions 

CSP – LR Centrālās Statistikas pārvalde 

PI – pieaugušo izglītība  

MVU – mazie un vidējie uzņēmumi 
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DARBA UZDEVUMS UN TO RAKSTUROJOŠĀ INFORMĀCIJA 

 

Ziņojums „Latvijas administratīvi teritoriālo struktūru iesaistīšanās pieaugušo 

izglītības pārraudzībā un īstenošanā” ir izstrādāts Izglītības un zinātnes ministrijas 

projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” (EK granta 

lēmums Nr. 2012-3753/001-001) ietvaros.  

Ziņojums sastāv no divām daļām un ir sagatavots uz 110 lpp. 

Ziņojuma uzdevums ietver sagatavot : 

1. Esošās situācijas raksturojumu, ietverot sekojošas sadaļas: 

1.1. Tiesiskais regulējums par plānošanas reģionu, novadu, pilsētu un pagastu 

pašvaldību tiesībām un pienākumiem saistībā ar pieaugušo izglītību.  

1.2. Pieaugušo izglītībā iesaistījušās teritoriāli administratīvās struktūras un to 

institucionālais tīkls.  

1.3. Pieaugušo izglītība reģionālās attīstības vajadzību kontekstā: ko plānošanas 

reģioni un pašvaldības sagaida no PI (ieskats plānošanas dokumentos). 

1.4. Faktiskās situācijas izvērtējums PI īstenošanā un administrēšanā: esošā 

situācija, vēlamais rezultāts, šķēršļi, daļējie risinājumi. 

2. Ieteikumus pieaugušo izglītības pilnveidei, ietverot sadaļas: 

2.1. Ārvalstu labās prakses piemēri par teritoriālo struktūru iesaisti pieaugušo 

izglītības īstenošanā un pārraudzībā 

2.2. Ieteikumi plānošanas reģionu iesaistes veicināšanai pieaugušo izglītības 

īstenošanā un pārraudzībā 

2.3. Sadarbības modeļa priekšlikums 

 

Ziņojuma mērķis ir sniegt priekšstatu par pašvaldību un plānošanas reģionu 

vērtējumu esošajai pieaugušo izglītības sistēmai un nepieciešamajiem pasākumiem 

sistēmas pilnveidošanai, nodrošinot efektīvāku teritoriālā aspekta ietveršanu 

pieaugušo izglītības nodrošināšanā Latvijā. 

Ziņojuma sagatavošanā izmantota sekojoša metodoloģija: 
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1. Veiktas intervijas, noskaidrojot visu piecu plānošanas reģionu, Ekonomikas 

ministrijas, Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas 

Darba devēju konfederācijas u.c. pārstāvju viedokļus un pieredzi.  

2. Izstrādātas divas anketas un veikta visu plānošanas reģionu un pieaugušo 

izglītotāju anketēšana. Anketās sniegtie viedokļi ir anonīmi un apkopoti 

izdarot secinājumus par esošo sistēmu un sagatavojot priekšlikumus sistēmas 

pilnveidošanai. 

3. Ziņojuma pamatā ir izmantoti aktuālākie pētījumi, normatīvie akti, dažādu 

projektu ietvaros sagatavotie ziņojumi un citi avoti. (Eiropas Savienības 2020 

stratēģija, Eiropas izglītības programma pieaugušajiem, Mūžizglītības 

politikas pamatnostādnes 2007–2013., Informatīvie ziņojumi par 

Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007–2013. īstenošanas gaitu, pētījums 

"Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi 

uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā", Rīcības plāns 

mūžizglītības attīstībai Kurzemes plānošanas reģionā (Latvija), Klaipēdas un 

Kauņas reģionos (Lietuva) 2011.-2015. gadam, „Mūžizglītības pieprasījuma – 

piedāvājuma analīzes Latvijā, Kurzemes reģionā un Lietuvā, Klaipēdas un 

Kauņas reģionos izstrāde” u.c. 

4. Dokumentā ir analizēti CSP un Eurostat statistikas dati, kas saistīti ar Eiropas 

iedzīvotāju izglītības ieguvi un pieaugušo līdzdalību izglītībā un apmācībā.  
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

 

1.1. Tiesiskais regulējums par plānošanas reģionu, novadu, pilsētu un pagastu 

pašvaldību tiesībām un pienākumiem saistībā ar pieaugušo izglītību.  

 

Izaicinājums – nav skaidra mehānisma un kārtības, kas nosaka reģionu un 

pašvaldību pasūtījumu un vajadzības pieaugušo izglītībā.  

 

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 

2007.-2013.gadam ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt izglītību mūža garumā atbilstoši 

iedzīvotāju interesēm, spējām un reģionu sociāli ekonomiskās attīstības vajadzībām3, 

kā šo mērķi sasniegt ar esošo sistēmu, kura nav tendēta uz teritoriālu atšķirību un 

vajadzību apzināšanu un reaģēšanu, bet izpilda vairākuma pieprasījumu nevērtējot 

konkrēto teritoriju atšķirības? Pēc ziņojuma autora domām tas ir praktiski 

neiespējami, jo, pirmkārt, šobrīd nav skaidri definēts uzdevums jeb „pasūtījums” no 

visām mērķu grupām. Kurām mērķa grupām primāri būtu jāvirza atbalsts (jaunieši, 

pirmspensijas vecumā esošajiem, darba devējiem, darba ņēmējiem, privātā sektorā 

strādājošajiem, publiskajā sektorā strādājošajiem, bezdarbniekiem vai citām grupām). 

Otrkārt, kāds ir mērķis, ko vēlamies sasniegt – ieguldot konkrētās mērķa grupās. 

Treškārt, kam veltīt lielāku atbalstu – privātajam sektoram, bezdarbniekiem, 

iedzīvotājiem ar zemām pamatprasmēm vai bez vai ar nelielu darba pieredzi 

esošajiem u.c. Ceturtkārt, ieguldām profesionālo kompetenču pilnveidē vai personas 

pilnveides programmās – kāds finansējuma sadalījums, kā tas tiek pārskatīta. 

Piektkārt, kā vērtējam sniegto atbalstu, kādas metodes izvēlamies tūlītējam 

novērtējumam, kādas ilgtermiņa novērtējumam un, kas to veic. Atbildes uz visiem 

šiem jautājumiem ir būtiskas, lai nodrošinātu Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 

ilgtermiņa mērķi. 

 

Šāda situācija noved pie gadījumiem, kad piedāvātās izglītības iespējas vai nu 

neinteresē konkrētās teritorijas iedzīvotājus vai arī nav pieejams darba piedāvājums 

                                                           
3 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Pamatnostadnes.pdf  

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Pamatnostadnes.pdf
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tuvākajā apkārtnē ap dzīves vietu. Kāda ir pašvaldību un plānošanas reģionu loma 

pieaugušo izglītībā un to iespējas vērst uzmanību un ietekmēt teritoriālā aspekta 

ievērošanu izglītības pakalpojuma piedāvājumā un nodrošināšanā?  

 

Reģionālās attīstības likumā noteikts, ka plānošanas reģions ir atvasināta publiska 

persona un tās lēmējorgāns ir plānošanas reģiona attīstības padome. Latvijā ir 

izveidoti 5 plānošanas reģioni - Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas 

reģions, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales 

plānošanas reģions. Plānošanas reģionu teritorijas saskaņā ar pašvaldību iesniegtajiem 

priekšlikumiem ir noteicis Ministru kabinets. 

Kopumā plānošanas reģionu kompetence ir noteikta 15 likumos un 167 Ministru 

kabineta noteikumos, tai skaitā 78 Ministru kabineta noteikumos plānošanas reģionu 

jautājums ir ietverts tikai no teritoriālā aspekta. Būtiskākā plānošanas reģionu 

kompetence noteikta Reģionālās attīstības likumā, Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu likumā un Teritorijas plānošanas likumā. Plānošanas reģioni īsteno 

likumos noteikto kompetenci reģionālā līmeņa attīstības plānošanā un koordinācijā, 

vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu tiesiskuma uzraudzībā, sabiedriskā transporta 

pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos organizēšanā un 

pārzināšanā, kā arī citās jomās. 

 

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likumā noteikto, plānošanas reģionu finansēšanas 

avoti var būt: valsts budžets, pašvaldību budžeti, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, 

juridisko un fizisko personu maksājumi, tajā skaitā ziedojumi. 

 

Plānošanas reģioniem nav noteikta atbildība un deleģēta funkcija veicināt pieaugušo 

izglītības attīstību reģionos, tomēr ir jāatzīmē plānošanas reģionu nozīme līdzsvarotas 

reģionālās attīstības veicināšanā, kuras īstenošanai visi pieci plānošanas reģioni ir 

strādājuši pie finansējuma piesaistes arī pieaugušo izglītības attīstībai. Ņemot vērā 

apstākli, ka plānošanas reģioniem nav bijusi noteikta funkcija vai deleģēts pārvaldes 

uzdevums, kas būtu saistīts ar atbildību veicināt pieaugušo izglītību, tad reģionu 

veiktie pasākumi un līdzšinējā pieredze pieaugušo izglītības veicināšanā ir skatāma un 

vērtējama atsevišķi. Līdz šim kopīgas aktivitātes projektu ietvaros visos plānošanas 

reģionos ir īstenots 2004.-2007. Struktūrfondu plānošanas perioda ietvaros, kad tika 

īstenoti projekti, kas bija tieši vērsti uz pieaugušo izglītošanu, pašvaldību un valsts 
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institūciju (pieaugušo izglītības centri, augstskolas un universitātes) kapacitātes 

stiprināšanā un reģionāla līmeņa mūžizglītības rīcības plānu sagatavošanā. Plānošanas 

reģioni uzņēmās koordinējošās institūcijas lomu, organizējot regulāru sadarbību un 

viedokļu apmaiņu ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī kopīgi vērtējot 

iedzīvotāju pieprasījumu pēc izglītības un iespējamo sasaisti ar darba tirgu. Tika 

nodrošināta līdzsvarota finanšu līdzekļu sadale pa visu reģionu, iesaistot rajona 

līmeņa un pilsētu pašvaldības. Pēc projekta beigām tika izveidotas sadarbības saites 

starp pieaugušo izglītībā iesaistītajiem, kas kalpojis par pamatu papildus finansējuma 

un projektu piesaistei. 

 

Tālākie pasākumi ir vērtējami kā Plānošanas reģionu uzņemtās iniciatīvas un vēlme 

piesaistīt finanšu līdzekļus, galvenokārt 3.mērķa finansējuma jeb Eiropas Savienības 

teritoriālās sadarbības programmu (Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programma 2007.-2013.gadam, Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A 

programma 2007.-2013.gadam u.c. programmu) ietvaros, lai veicinātu pieaugušo 

izglītības attīstību un izglītošanās pakalpojumu līdzsvarotu pieejamību. Tomēr šīs 

aktivitātes nenodrošina vienmērīgu pārklājumu pa visu Latviju, kā arī ilgtermiņu un 

ilgtspēju veicamajiem pasākumiem. Projektu ietvaros veiktās aktivitātes ir ierobežotas 

laikā un finansēs, kas nereti, trūkstot bāzes finansējumam institūcijās, netiek 

turpinātas nemaz vai tikai daļēji. Būtiskākais trūkums, ka šīs aktivitātes nenodrošina 

vienotas sistēmas izveidi.  

 

Esošajā situācijā, kad ir vērojamas lielas atšķirības pašvaldību teritoriju lielumā, 

iedzīvotāju skaitā, kapacitātē, uzņēmumu skaitā un darbības nozarē, kā arī mācību 

pakalpojuma sniedzēju ziņā, būtu nepieciešams koordinējošais atbalsts reģionu vai 

pašvaldību līmenī. Apskatot katru no līmeņiem, ir jāatzīst, ka tiem piemīt savas stiprās 

un vājās puses. Pašvaldību līmenis spēj nodrošināt tiešāku saiti ar iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem, ir precīzāka informācija par sociālekonomisko vidi un sabiedrības 

ekspektācijām, ir iespējams veidot ciešāku sadarbības saikni starp iesaistītajām 

institūcijām. Tomēr pašvaldību līmenis var būt par šauru situācijās, kad vienā 

pašvaldībā nav pieejamas visa izglītības līmeņa institūcijas, kas nodrošinātu plaša 

profila apmācību iespējas, nav liels skaits uzņēmumu un to darbības profils ir 

salīdzinoši vienveidīgs, nav vai ir neliels skaits vakanču u.c. apstākļi, kas var radīt 

šķēršļus iedzīvotājiem saņemt izglītības piedāvājumu interesējošā jomā un vai iegūt 
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darbu pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Reģionālais līmenis varētu nodrošināt plašāku 

„laukuma” redzējumu, 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. Veicot gan pieaugušo izglītotāju anketēšanu, gan sarunās ar pašvaldībām, tiek 

norādīts, ka trūkst koordinējoša mehānisma, kas ļautu pilnveidot pieaugušo izglītībā 

(PI) iesaistīto pušu sadarbību, operatīvu vajadzību apzināšanu un atbalsta piesaisti. 

Reģionālais līmenis būtu piemērotākais, ja salīdzina valsts un vietējo līmeni, jo tas ir 

optimāls pieaugušo izglītības attīstības veicināšanai, jo spēj veikt reģionam specifiski 

nepieciešamos pasākumus – programmu izvēle, finansējuma novirzīšana konkrētām 

mērķa grupām, reaģēšana uz uzņēmēju, valsts un pašvaldību institūciju pieprasījumu 

reģionā. Eiropas Savienības valstīs ir vērojama atšķirīga pieaugušo izglītības 

nodrošināšanas sistēma un kārtība, bet lielākajā daļā valstu būtiska loma un atbildība 

ir reģionu un pašvaldību līmenim. Kā interesantu piemēru, kas darbojas jau daudzus 

gadus, ir jāmin Vācijas modelis, kas paredz zināšanu reģionu (learning regions) 

veidošanu atvēlot reģioniem būtisku lomu koordinācijai starp iesaistītajām pusēm un 

reaģējot uz konkrēto teritoriju (reģionu) vajadzībām un specifiku. Detalizētāk Vācijas 

un citu valstu modeļi ir apskatīti ziņojuma 2.1. un 2.2. sadaļās. 

 

Tai pašā laikā ir jāatzīst, ka esošo piecu Latvijas plānošanas reģionu kapacitāte ir 

jāstiprina, lai pilnvērtīgi nodrošinātu reģionālā līmeņa atbildību pieaugušo izglītības 

koordinācijā. Turklāt ir svarīgi veidot vienotu sistēmu ar skaidri atrunātu nozaru 

ministriju, plānošanas reģionu, nozaru asociāciju un citu lomu un atbildību. 

Priekšlikumi sistēmas modelim tiks aplūkoti ziņojuma 2.2. un 2.3. sadaļās.  

 

Veicot intervijas un anketēšanu plānošanas reģionos un starp pieaugušo izglītotājiem, 

tika atzīmēts, ka koordinācija un sadarbība tiek vērtēta kā viens no būtiskākajiem 

iemesliem kādēļ pieaugušo izglītībā iesaistītās institūcijas nav pilnībā apmierinātas ar 

pieeju PI īstenošanā laika periodā no 2007.-2013.gadam ieskaitot. Esošā sistēma nav 

viengabalaina un nespēj nodrošināt precīzu piedāvātā pakalpojuma, vajadzību un 

kvalitātes novērtējumu visos līmeņos un starp visām mērķa grupām. 

 

Pieaugušo izglītības iespējas un spēja nodrošināt nepieciešamo pakalpojumu ir būtisks 

nosacījums darba vietu saglabāšanai, jaunu radīšanai un konkurētspējas celšanai gan 
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reģionos, gan pašvaldībās. Tāpēc gan pašvaldības, gan reģioni ir akcentējuši PI lomu 

un tās nozīmīgumu, tiesa praktiskais izpildījums ir ļoti atšķirīgs. 

 

Esošais tiesiskais regulējums par plānošanas reģionu, novadu un pilsētu tiesībām un 

pienākumiem saistībā ar pieaugušo izglītību ir neviennozīmīgi traktējams. 

 

„Likumā par pašvaldībām” ir atrunāta pašvaldību kompetence, 6.pantā paredzot šādu 

dalījumu Publisko tiesību jomā: 

1) Likumā par pašvaldībām noteiktās autonomās funkcijas (7.pants); 

2) citos likumos noteiktās autonomās funkcijas (8.pants); 

3) deleģētās valsts pārvaldes funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā 

nodota attiecīgajai pašvaldībai (9.pants); 

4) citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās funkcijas, kuru izpilde šajā likumā 

noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai (10.pants); 

5) pārvaldes uzdevumi, kuru izpildi valsts pārvaldes iestādes šajā likumā noteiktajā 

kārtībā uzdevušas pašvaldībām (11.pants); 

6) autonomās funkcijas, kas tiek īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas (12.pants). 

 

Vērtējot pašvaldību noteiktās autonomās funkcijas izglītības jomā, ir jāatzīmē 

funkcija:  

4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas 

vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 

organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm 

un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). 

 

Pats funkcijas definējums ir plašs – gādāt par iedzīvotāju izglītību, bet pievienotā 

papildus informācija precīzāk atrunā pašvaldību atbildību pamatizglītības un 

vispārējās izglītības iegūšanas nodrošināšanā un organizatoriskas un finansiālas 

palīdzības sniegšanu ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm. Autonomā 

funkcija paredz pašvaldībām nodrošināt atbalstu izglītības iestāžu darbībai, bet 

neatrunā pašvaldību atbildību pieaugušo izglītības funkcijas nodrošināšanai.  
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Grozījumi Izglītības likumā, kas pieņemti 2012.gada 15.novembrī un stājās spēkā ar 

2013.gada 1.janvāri, to 59.panta 6.daļa paredz “(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.  

 

Likumā par pašvaldībām tik precīzs formulējums par saturiskā atbalsta nodrošināšanu, 

kā tas ir noteikts Izglītības likumā, neparādās. 

 

Pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos lielākoties ir pievērsta uzmanība 

pieaugušo izglītībai, taču tā izpilde, finansējuma plānošana un noteikšana ļoti būtiski 

atšķiras. 

 

Arī visu PR attīstības plānošanas dokumentos ir atrunāta PI loma un nepieciešamība 

stiprināt PI, veidot vienotu PI tīklu ar PR kā koordinatoriem, atbalsts mūžizglītības 

institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem u.c. (detalizētāk tas apskatīts ziņojuma 

1.3.daļā). 

 

Paredzot pieaugušo izglītības sistēmā kā aktīvus dalībniekus pašvaldības un/vai 

plānošanas reģionus, ir būtiski jāpilnveido normatīvo aktu bāze. Paredzot PR lomu kā 

sistēmas dalībniekam, vēl, jo būtiskāk ir atrunāt to lomu un atbildību, jo esošais 

normatīvo aktu regulējums neatrunā PR lomu kā pieaugušo izglītības sistēmas 

dalībniekam. Autorprāt, piemērotākā loma šim līmenim būtu pieaugušo izglītības 

sistēmas uzdevumu ieviešana, koordinācija un sadarbība, akcentējot šādas atbildības: 

a) apzina reģiona/pašvaldības darba tirgus vajadzības; 

b) balstoties uz pieprasījumu definē finanšu pieprasījumu; 

c) sniedz sadalījumu pa mērķa grupām, nozarēm, darba devēja tipa (privāts, 

publisks), veic vai iesaka grupu veidošanu un komplektāciju; 

d) veic mērķa grupu profilēšanu, vajadzību apzināšanu; 

e) veic regulāru piedāvājuma kvalitātes uzraudzību un kontroli; 

f) sniedz informāciju un atskaitās starpinstitūciju darba grupai; 

g) atbild par koordināciju starp iesaistītajām pusēm; 
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h) nodrošina informācijas apmaiņu starp PI iestādēm reģionā/pašvaldībā; 

i)     ievada un aktualizē vai sniedz IZM datus un informāciju par pieprasījumu 

un piedāvājumu; 

j)    līdzdarbojas pieaugušo izglītības attīstības dokumentu izstrādē un 

koordinācijā u.c. 

 

Pašvaldību un plānošanas reģionu loma būtu organizējama kā horizontāla līmeņa 

atbildība darbam ar visām pamatmērķa grupām, bet ar atšķirīgu iesaistīšanās pakāpi. 

Nepieciešamo programmu izvēle un novērtējums būtu jāveic sadarbībā ar nozaru 

ministrijām, nozaru asociācijām un pašvaldībām. Atbalsts darba devējiem un to 

iesaistīšana mācību procesos būtu organizējama ar aktīvu nozaru asociāciju iesaisti, 

nodrošinot regulāru (ne retāk kā reizi gadā) darba tirgus, uzņēmumu vajadzību un 

pieprasījuma analīzi pašvaldību griezumā, ko koordinētu plānošanas reģioni. Ir ļoti 

būtiski, lai tiktu apzinātas uzņēmumu vajadzības to darbības teritorijā. Tiešs kontakts 

un sadarbība ir ļoti būtiska, nodrošinot koncentrētu un tiešu piedāvājumu un atbalstu. 

 

Izaicinājumi un rīcības: 

 

1) vienotas sistēmas un kārtības izveidošana, nosakot reģionu un pašvaldību 

pasūtījumu un vajadzības; 

2) veikt normatīvo aktu analīzi un novērtējumu, kas skar PI; 

3) pilnveidot PI sistēmu, paredzot lielāku uzsvaru uz reaģēšanu uz mērķa grupu 

pieprasījumu pēc iespējas tuvāk dzīves vietai; 

4) atrunāt plānošanas reģionu un vai precizēt pašvaldību lomu un atbildību 

normatīvajos aktos; 

5) pilnveidot sadarbības mehānismu un kārtību starp iesaistītajām pusēm; 

6) pilnveidot mērķa grupu informēšanu par pieejamo atbalstu; 

7) veikt veikto investīciju efektivitātes novērtējumu. 
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1.2. Pieaugušo izglītībā iesaistījušās teritoriāli administratīvās struktūras un 

to institucionālais tīkls. 

 

Latvija 2030 ir definēts, ka „pasākumiem un programmām, kas vērstas uz 

cilvēkkapitāla kvalitātes un produktivitātes celšanu, ir jābalstās uz noteiktiem 

institucionālajiem risinājumiem un ieinteresēto pušu – sociālo partneru – atbalstu. 

Daudz lielāks uzsvars jāliek uz izglītību visa mūža garumā – uz mūžizglītības 

attīstību, pieaugušo izglītošanu esošās izglītības sistēmas ietvaros un darbavietā iegūtā 

kapitāla ietekmes palielināšanu. Iemaņas un kompetences ir pastāvīgi jāattīsta un 

jāpilnveido gan tāpēc, lai veicinātu cilvēkresursu produktivitāti un konkurētspēju, gan 

arī tāpēc, lai zemākas kvalifikācijas darbiniekiem ļautu izrauties no apburtā mazu 

ienākumu vai pat nabadzības loka. 

Pieaugušo izglītības sniedzēju institucionālais tīkls Latvijā, īpaši reģionos ārpus 

republikas nozīmes pilsētām, ir vērtējams kā neviendabīgs, turklāt nevar tikt skatīts 

atrauti no formālās izglītības tīkla. Tieši formālās izglītības institūcijas, piemēram, 

augstskolu un to filiāļu, profesionālo izglītības iestāžu, īpaši akcentējot profesionālās 

izglītības kompetenču centrus, kļūs aizvien nozīmīgāki pieaugušo izglītības 

dalībnieki, piedāvājot izglītības ieguves iespējas gan formālās, gan neformālās 

izglītības programmās. Pēdējo 5 – 7 gadu aktivitātes liecina par strauji augošu 

augstākās izglītības iestāžu interesi un iesaistīšanos pieaugušo izglītībā. Līdzīga 

tendence pēdējos gados vērojama arī starp profesionālās izglītības iestādēm. Šādai 

tendencei ir vairāki iemesli. Pirmkārt, audzēkņu skaita kritums visos formālās 

izglītības līmeņos, kas liek izglītības iestādēm domāt ne tikai par formālā izglītībā 

iesaistīto audzēkņu piesaistīšanu, bet arī par piedāvājumu pieaugušajiem, kas ir kādu 

laiku jau beiguši formālās izglītības ieguvi, bet jūt nepieciešamību pilnveidot prasmes, 

celt kvalifikāciju vai paplašināt kompetences. Otrkārt, Eiropas Savienības aktivitātes 

pieaugušo izglītībā un pieejamie finanšu līdzekļi dod iespēju piedāvāt izglītības 

pakalpojumus arī tām personu grupām, kuri nav gatavi par papildus izglītību maksāt 

vai maksāt pilnu cenu. Treškārt, gan augstskolu, universitāšu, gan profesionālās 

izglītības iestāžu materiāltehniskā bāze pēdējos gados ir būtiski uzlabojusies, kas ļauj 

pilnvērtīgi iesaistīties pieaugušo izglītībā. Protams, šādas tendences nav vērojamas 

visos gadījumos, bet lielākoties tendences ir tādas, ka formālās izglītības īstenotāji 

aizvien aktīvāk līdzdarbojas pieaugušo izglītībā līdztekus pieaugušo izglītības 
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centriem, pašvaldībām, privāto pakalpojumu sniedzējiem un nevalstiskajām 

organizācijām. Tas nozīmē, ka reizē ar pieaugušo izglītības institūciju tīkla un 

pārklājuma augšanu, palielinās arī konkurence starp iesaistītajām institūcijām, tai 

skaitā, gan privātajām, gan publiskajām. Konkurence būtu vērtējama kā pozitīva, 

tomēr, ja tā ir pārmērīga un ne koordinēta var veidoties situācija, kad viena veida 

piedāvājumu (programmas) vienā teritorijā sniedz vairāki pakalpojumu sniedzēji, tai 

pašā laikā ir pieprasījums, kas netiek pārklāts. Aizvien pieaug arī uzņēmēju sadarbība 

ar formālās izglītības īstenotājiem, gan profesionālās izglītības iestādēm, gan 

augstskolām, slēdzot sadarbības līgumus un iesaistot darbiniekus mācību 

programmās, kas ļauj izmantot to materiāltehnisko bāzi. Šāda sadarbības tendence ir 

ļoti nozīmīga un ir veicināma visos līmeņos, jo tas ļauj gan uzņēmējiem atvieglot 

darbaspēka sagatavošanu, samazināt izdevumus, kā arī pieaugušo izglītotājiem labāk 

un precīzāk reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu un vajadzībām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ziņojuma 1.2.nodaļā autors lielāku vērību velta 

pieaugušo izglītības nodrošinātāju tīklam reģionu griezumā, iekļaujot gan formālās, 

gan neformālās izglītības sniedzējus. Vērtējot esošo pārklājumu jāatzīst, ka PI 

īstenotāji nedarbojas kā vienots tīkls, kas savstarpēji sadarbotos, koordinētu darbību, 

profilētos un nodrošinātu līdzvērtīgu piedāvājumu katrā reģionā. Reģionos PI iestāžu 

piedāvājuma pārklājums ir nevienmērīgs. Šobrīd īsti nevar runāt par koordinētu tīklu, 

bet gan par salīdzinoši daudz sistēmai būtiskiem spēlētājiem, kuru darbību, lai tā būtu 

efektīvāka un līdzsvarotāka, būtu nepieciešams koordinēt. Koordinācijai ērtākais būtu 

reģionālais līmenis, jo katrā reģionā darbojas gan formālās, gan neformālās izglītības 

īstenotāji, gan publiskā, gan privātā sektora pakalpojumu sniedzēji. Tai pašā laikā 

katram reģionam ir vērojamas savas unikālas atšķirības, darba tirgus specifika 

(tranzīts, ostas, lauksaimniecība, metālapstrāde, tūrisms, zvejniecība u.c.), kas visā 

Latvijā nav vienādā intensitātē un kvalitātē. Tas liek domāt par nepieciešamību 

koordinēt un veicināt savstarpējo sadarbību starp institūcijām. Ņemot vērā apstākli, ka 

netiek vērtēts esošais pieaugušo izglītības piedāvājums, tā attīstības perspektīvas un 

nepieciešamais atbalsts, kompleksi, bet gan sadrumstaloti, tad trūkst datu un 

novērtējuma rezultātu par pakalpojumu sniedzēju kapacitāti, pārklājumu, attīstības 

tendencēm un perspektīvām. Trūkst precīzas analīzes kā tiks nodrošināts pieprasījums 

pēc izglītības piedāvājuma pieaugušo vidū reģionos un pa pašvaldībām. Diemžēl 

nevaram runāt par funkcionējošu pieaugušo izglītības tīklu, kas ietvertu visus PI 

pakalpojumu sniedzējus, spētu uzrunāt visas mērķa grupas tā, lai katrs tīklā esošais 
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zinātu kāda veida pakalpojums ir pieejams, kur to saņemt un kādi nosacījumi pastāv. 

Ir vērojami mēģinājumi gan reģionu līmenī, gan pašvaldību līmenī veidot šādus tīklus, 

bet tam trūkst gan skaidras valsts politikas un redzējuma (vadlīnijas), gan resursi 

(cilvēkresursi un finanses). Kopumā ir jāsecina, ka šobrīd nav vienota tīkla nedz visas 

valsts, nedz reģionu līmenī. Vairāk var runāt par nozaru/sektoru tīkliem, kas 

nodrošina atsevišķu uzdevumu izpildi un mērķa grupu sasniegšanu, bet nedod kopēju 

redzējumu par PI nedz valsts, nedz reģionu, nedz pašvaldību līmenī. Vairāk redzami ir 

valsts institūciju tīkli – Nodarbinātības valsts aģentūras, Probācijas dienesta, bet tie ir 

salīdzinoši sektorāli. Nepieciešams veidot nevis papildus tīklus, kas vēl vairāk 

sarežģītu informācijas apriti, novērtējumu veikšanu, pieprasījuma analīzi, bet veidot 

tīklu, kas ir balstīts uz teritorijas specifiku – reģionu vai pašvaldību līmenī. Tas ļautu 

darboties NVA, Probācijas dienestam, LDDK, LTRK, nozaru asociācijām, 

pašvaldībām, reģioniem u.c., nodrošinot visu grupu aptvērumu, koordinējot darbības, 

ja mainās pieprasījums, novērtēt PI teritorijā kopumā. 

 

PI institūciju tīkls Kurzemes plānošanas reģionā: 

 

Kurzemē pavisam ir 11 akreditētas augstākās izglītības iestādes – valsts un juridisku 

personu dibinātas universitātes, augstskolas vai to filiāles un koledžas (pielikumā 

Nr.12) Augstāko izglītību ir iespējams iegūt piecās pašvaldībās: Liepājā, Kuldīgā, 

Saldū, Talsos un Ventspilī.  

 

Augstākās izglītības iestādes koncentrētas teritorijās (pašvaldībās) ar lielāko 

iedzīvotāju blīvumu, izkopta kvalitatīvu pakalpoju sniegšana dažādu līmeņu augstākās 

iegūšanai. Augstākās izglītības aizvien aktīvāk iesaistās pieaugušo izglītībā atvēlot 

tam gan materiāltehniskos resursus, gan speciālistus. Viens no spilgtiem piemēriem ir 

Ventspils augstskola, kas ar pašvaldības, Kurzemes plānošanas reģiona un pašu 

piesaistīto projektu finansējuma palīdzību ir spējusi izveidot mūžizglītības centru, kas 

ir kļuvis par nozīmīgu sistēmas dalībnieku gan Ventspils, gan visa reģiona mērogā. 

Arī Liepājas Universitāte arī aizvien lielāku vērību pievērš pieaugušo izglītībai. 

Liepājai raksturīgs liels rūpniecības sektors (tekstils, metālapstrāde u.c.), kas 

perspektīvā liek domāt par jaunām izglītības programmām, piemēram, mehatronika, 

un meklēt sadarbību ar uzņēmējiem un RTU Liepājas filiāli darbinieku profesionālā 
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sagatavošanā. Abās reģiona lielākajās pilsētās augstskolu loma pieaugušo izglītībā ir 

vērtējama ar augošu tendenci.  

Līdzīgi kā augstākās izglītības iestādes, arī profesionālās izglītības iestādes aizvien 

izteiktāk piesaka sevi kā pieaugušo izglītības dalībniekus. To iesaiste un kapacitāte ir 

vērtējam ļoti atšķirīgi, tomēr ir vērojama augoša tendence, salīdzinoši ar iepriekšējiem 

gadiem. Kurzemes reģionā ir 11 profesionālās izglītības iestādes. Profesionālo 

izglītību ir iespējams iegūt septiņās pašvaldībās: Aizputes, Kuldīgas, Saldus, 

Skrundas, Talsu novados, kā arī Liepājā un Ventspilī, tai skaitā divi kompetences 

centri – Liepājā un Ventspilī. Profesionālās izglītības tīkls Kurzemē ir pietiekoši blīvs 

un spēj piedāvāt plašu programmu skaitu, tomēr profesionālo izglītības iestāžu 

iesaistīšanās pieaugušo izglītībā ir ļoti dažāda. Būtu veicināma lielāka skolu iesaiste, 

bet ar rūpīgu programmu piedāvājuma analīzi un to atbilstību tuvējās apkārtnes 

novadu vai pat reģiona darba tirgus specifikai. Programmu pielāgošanai būtu jānotiek 

sadarbībā ar darba devējiem un piesaistot arī pašvaldību un plānošanas reģionu 

speciālistus, kas ļautu veidot koordinētāku piedāvājumu. 

Pieaugušo izglītības centri ir nozīmīgi un vieni no pieredzes bagātākajiem PI 

dalībniekiem. To loma mūžizglītības pakalpojumu sniegšanā ir tieši saistīta ar 

pašvaldības, t.sk. iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Pieaugušo izglītības centru 

tīkls nav vienmērīgs un tie nav katrā novadā. Lielākoties 2-3 PIC katrā reģionā. PIC 

darbība ir tiešā mērā atkarīga no sadarbības ar pašvaldību, valsts institūcijām, lai 

piesaistītu finansējumu pakalpojumu sniegšanai. Lielākā daļa PICu darbojas vairāk kā 

10 gadus. Tiem ir uzkrāta ievērojama pieredze, izveidota apmācību sniegšanas bāze 

un resursi, ir izstrādātas pieaugušo izglītības programmas un izveidojusies sadarbība 

ar lektoriem. PIC ir uzskatāms kā nozīmīgs sistēmas dalībnieks, kuram būtu 

nepieciešams sniegt atbalstu materiāltehniskās bāzes un cilvēkresursu kapacitātes 

stiprināšanai. Tieši PIC, pašvaldības un augstskolas bija nozīmīgākie plānošanas 

reģionu 2004.-2006.gada ES struktūrfondu programmēšanas perioda ietvaros īstenoto 

projektu partneri un sadarbības sistēmas dalībnieki. Tai pašā laikā ir jāatzīst, ka PIC 

kapacitāte ir atšķirīga un to tīkls nav visaptverošs. Pilnveidojot pieaugušo izglītības 

sistēmu ir jāņem vērā PIC un to iestrādes un jāparedz tiem aktīva loma pieaugušo 

izglītības modelī. Kurzemes plānošanas reģionā aktīvi darbojas 3 pieaugušo izglītības 

centri (Kuldīgā, Saldū un Talsos). Centriem ir svarīga cieša sadarbība ar pašvaldību, 

tai pašā laikā PIC ir aktīvi arī piesaistot finansējumu no citiem avotiem – Eiropas 

Savienības fondiem u.c. Kuldīgas un Talsu pieaugušo izglītības centri aktīvi piedalās 
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arī Kurzemes plānošanas reģiona izstrādātajos un ieviestajos projektos, kas skar 

pieaugušo izglītības tematiku. Kopumā vērtējot PIC lomu, ir jāatzīst, ka tā ir nozīmīga 

novados, un būtu vēlams šāda tipa institūciju veidot arī citos novados vai deleģēt 

funkciju ar izglītību tieši saistītai iestādei. Kā pozitīvu piemēru jāmin Ventspils 

pilsētu, kur kopā ar augstskolu ir izveidots un darbojas Ventspils augstskolas 

mūžizglītības centrs. Zināmas iestrādes veidojās Ventspils novadā (Puzes 

mūžizglītības centrs) jau pirms administratīvās reformas (pirms reformas – Ventspils 

rajons), bet darbības plašākai izvēršanai pietrūka pašvaldības tiešā atbalsta un skaidras 

valsts politikas pieaugušo izglītošanā. 

Pašvaldību līdzdalība PI attīstībā ir vērtējama kā ļoti atšķirīga. No ļoti formālas 

pieejas, deleģējot tikai kā vienu no uzdevumiem pat skolotājai, nevis izglītības 

pārvaldes darbiniekam, deputātam, kā tas notiek daudzās pašvaldībās, līdz būtiskam 

finansiālam un cilvēkresursu atbalstam. Pašvaldības pieaugušo izglītošanā izmanto 

gan augstskolu, gan PICu, gan profesionālo skolu atbalstu un profesionālās zināšanas 

un materiāltehnisko bāzi, bet tas nav pieejams visās pašvaldībās, bet lielākoties 

republikas nozīmes pilsētās un reģionālās nozīmes centros. Arī pašvaldību sadarbība 

ar PIC ir ļoti atšķirīga no izteikta atbalsta un iesaistīšanas pašvaldību attīstības 

dokumentu izstrādē, cilvēkresursu pilnveides projektos, līdz pat centieniem likvidēt PI 

atbalsta institūciju/as. Neapšaubāmi tā ir katras pašvaldības atbildība kādā veidā tiek 

organizēts pašvaldības darbs un cilvēkresursu politika, tomēr prakse rāda, ka tajos 

novados un pilsētās, kurās nozīmīga loma ir pieaugušo izglītības atbalsta institūcijām, 

iedzīvotājiem ir lielāka skaidrība un labāk pieejams izglītības pakalpojums un 

plašākas iespējas uzlabot savu konkurētspēju. Kurzemes plānošanas reģionā 

pašvaldību iesaiste PI nav viendabīga, turklāt arī attīstības dokumentos (detalizētāk 

ziņojuma 1.3.daļā) paredzētās darbības būtiski atšķiras no konkrētām rīcībām uz 

vēlamā izteiksmē izteiktiem plāniem. Pašvaldību loma PI ir jāstiprina turklāt tam ir 

jānotiek visās pašvaldībās, lai nodrošinātu vienlīdzīgu iedzīvotāju informētību un 

iesaisti. 

PI iesaistās arī citas institūcijas, tai skaitā nozīmīgi dalībnieki ir privātais sektors, kuru 

intervence pakalpojumu sniegšanā turpina palielināties, ko īpaši veicināja pēdējo 

septiņu gadu ES fondu finansējums, kas deva iespēju privātajiem pakalpojuma 

sniedzējiem saņemt salīdzinoši lielus pasūtījumus, kas ļāva iesaistīt arī tās mērķa 

grupas, kas nav gatavas maksāt par pakalpojumu vispār vai pilnu cenu. Zināma loma 

pieaugušo izglītībā būtu atvēlama arī vakara (maiņu) vidusskolām, kuras darbojas 
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republikas nozīmes pilsētās un lielākajos novados. Tiesa to loma šobrīd ir visai šaura, 

bet būtu saskatāma perspektīva īpaši pamatprasmju attīstībā. Tas ir īpaši būtiski ņemot 

vērā OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā par 2012.gadu paustos 

secinājumus par skolēnu pamatprasmju līmeni. Ziņojumā tiek atzīmēts, ka par 

nepietiekamu uzskatāms skolēnu skaits ar augstu kompetenci matemātikā, 

dabaszinātnēs un lasīšanā, kas Latvijā ir zemāks nekā vidēji OECD valstīs4. 

Plānošanas reģiona veiktie pasākumi tīkla veidošanā ir vērtējami kā uz projektu 

finansējumu balstītas iniciatīvas ar mērķi sniegt atbalstu PI iesaistītajām institūcijām 

un paplašināt pakalpojumu pieejamību, tomēr, projekti ir ierobežoti gan laikā, gan 

naudā, kas neļauj veidot patstāvīgu tīklu un veikt pilnvērtīgu koordināciju un 

sadarbību. 

Izstrādājot Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) ekonomikas profilu, tika konstatētas 

šādas problēmas un nepieciešamie risinājumi attiecībā uz izglītības pieejamību un 

specializāciju5:  

 Reģionā būtu jāpilnveido profesionālā izglītības tīkls, izglītības iestādēm būtu 

jāprofilējas, jārisina jautājumi ar dienesta viesnīcām, lai tajās mācītos 

izglītojamie arī no citām teritorijām. Šīm skolām būtu jāsadarbojas ar 

pašvaldību un uzņēmējiem, apzinot to viedokli par nepieciešamajiem 

speciālistiem – jāveido programmas atbilstoši darba tirgus prasībām.  

 Prognozēt darba tirgū pieprasīto darbinieku skaitu ilgtermiņā ir salīdzinoši 

sarežģīti, jo uzņēmēji spēj norādīt vien īstermiņā nepieciešamos speciālistus, 

īpaši tas raksturīgs maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri Kurzemes 

plānošanas reģionā dominē. 

 Pašlaik profesionālo izglītību izvēlas tikai 30% izglītojamo, tāpēc būtu jāceļ 

profesionālās izglītības prestižs.  

 Uzņēmējiem būtu jāiesaistās prakšu veidošanā, kur potenciālie darba ņēmēji 

tiktu apmācīti un gūtu darbam nepieciešamās iemaņas. Šīs prakses varētu tikt 

veidotas arī ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu.  

 Skolās lielāka nozīme būtu jāvelta karjeras izglītībai, bērni un jaunieši būtu 

jāinformē par tālākās izglītības un karjeras iespējām. Šādas aktivitātes 

                                                           
4 Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte; Izglītības pētniecības institūts 
Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Andris Kangro, Rita Kiseļova; Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu 
novērtēšanas programmā 2012 – pirmie rezultāti un secinājumi; 67-68.lpp. 
5 www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/... 48.-80.lpp.  
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īstenošana būtu vēlama reģionālajā, ne vietējā līmenī, aptverot izglītības 

iestādes, vietējā līmeņa pašvaldības, darba devējus un valsts institūcijas. 

 Reģionā jomas, kuras stabili attīstās, ir: būvniecība, ceļu būve, metālapstrāde, 

IKT, ostas. Arī tajās trūkst jaunu speciālistu, piemēram, ostu operatoru, 

krāvēju, pārkrāvēju utt. 

Sadarbības tīkls (nepilnīgs) starp Kurzemes plānošanas reģionu un PI institūcijām – 

uz šo brīdi darbojas uz projektu bāzes un sadarbība ir neregulāra, lai gan visiem 

plānošanas reģioniem ir bijušas iestrādes 2004.-2006.gada Eiropas Savienības 

Struktūrfondu plānošanas perioda ietvaros, taču beidzoties Eiropas Savienības 

līdzfinansētajam projektam nebija pietiekoša finansiāla atbalsta, lai pilnvērtīgi 

turpinātu aktivitātes. Sadarbības tīkls tika veidots uz projektu bāzes visos plānošanas 

reģionos ar sadarbības mehānismu un iesaistīto pušu atbildību. Nozīmīga loma šajā 

modelī bija pašvaldībām, Pieaugušo izglītības centriem, augstskolām, bet, skatoties no 

šī brīža perspektīvas, nepietiekoši tika iesaistītas darba devēji un nozaru asociācijas, 

kā arī pavisam niecīga loma bija profesionālās izglītības iestādēm, ko varētu raksturot 

ar tajā laikā salīdzinoši nelielo formālās un neformālās izglītības sadarbību un 

formālās izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes izmantošanu pieaugušo izglītībā. 

Balstoties uz uzkrāto pieredzi būtu iespējams veidot sadarbības tīklu to paplašinot ar 

jauniem sistēmas dalībniekiem. Perspektīvā plānošanas reģionu līmenis būtu 

piemērotākais sistēmas veidošanai un darbības organizēšanai, ja tas tiktu veidots uz 

mācību reģionu bāzes pēc Vācijas vai citu valstu pieredzes, kur sistēma balstās uz 

esošās teritorijas un vajadzību precīzu pārzināšanu un koordināciju tā, lai reģionā 

dzīvojošam būtu skaidrs kādā veidā tiek nodrošināta PI, kā var saņemt pakalpojumus, 

kā notiek situācijas un vajadzības izvērtējums un reaģēšana uz izmaiņām. 

 

PI institūciju tīkls Latgales plānošanas reģionā: 

Latgales plānošanas reģionā ir piecpadsmit akreditētas augstākās izglītības iestādes 

– valsts un juridisku personu dibinātas universitātes, augstskolas vai to filiāles un 

koledžas. Augstāko izglītību ir iespējams iegūt trīs pašvaldībās: Daugavpilī, Rēzeknē 

un Balvos. Tomēr pamatā augstākās izglītības piedāvājums koncentrējas republikas 

nozīmes pilsētās (skat. pielikumu Nr.14). Augstskolu/universitātes iesaistes PI 

tendences ir augošas un, jo īpaši lielajos Latgales reģiona centros – Daugavpilī un 

Rēzeknē. Augstskolas ieņem aizvien nozīmīgāku lomu arī pieaugušo izglītošanā ārpus 
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formālās izglītības programmām. Profesionālās izglītību Latgales plānošanas reģionā 

nodrošina 15 iestādes, kuru pakalpojumi ir pieejami 12 pašvaldību teritorijās, kuras 

piedāvā 138 izglītības programmas.  

Profesionālās izglītības iestāžu iesaistīšanās PI tendences ir līdzīgas kā Kurzemes 

reģionā. Process nav vienmērīgs un ir vēl plašas iespējas pilnveidot programmu 

piedāvājumu. Svarīga ir sadarbības ar uzņēmējiem veidošana, kas ir pilnveidojama. 

Nozīmīgs atbalsts būtu gan pašvaldības, gan plānošanas reģions, kuru sadarbība ar 

profesionālās izglītības iestādēm būtu jāstiprina un jāveido, kā pilnvērtīgi strādājošs 

mehānisms, kas savstarpēji sadarbojas regulāri, nevis tikai ar projektu atbalstu. 

Austrumlatgales Profesionālā skola izveidota reorganizējot Rēzeknes 

14.arodvidusskolu, Rēzeknes profesionālo vidusskolu, Lūznavas profesionālo 

vidusskolu, Zilupes arodvidusskolu, Viļānu 41.arodvidusskolu un Latgales 

Amatniecības meistaru skolu. Administratīvais centrs ir Rēzeknē ar attiecīgām 

struktūrvienībām Lūznavā, Zilupē, Viļānos un Bērzgalē. Daugavpils Valsts tehnikums 

izveidots reorganizējot Latgales Transporta un sakaru tehnisko skolu un Daugavpils 

1.arodvidusskolu. Viduslatgales profesionālā vidusskola izveidota reorganizējot Preiļu 

arodvidusskolu, Višķu Profesionālo vidusskolu, Dagdas arodvidusskolu un 

Jaunaglonas arodvidusskolu.  Tieši profesionālo izglītības iestāžu tīkls Latgales 

reģionā būtu vērtējams kā plašs ar labu pārklājumu, tādēļ tām būtu saskatāma 

nozīmīga loma perspektīvā piedāvājot profesionālās pilnveides programmas 

pieaugušajiem. Tas ļautu gan atsvaidzināt zināšanas (mainījusies materiāltehniskā 

bāze, programmas), gan iegūt papildus profesionālajam darbam nepieciešamās 

iemaņas un prasmes. 

Pašvaldību un plānošanas reģiona darbība un aktivitātes būtu vērtējamas līdzīgi kā 

Kurzemes plānošanas reģionā.  

PI institūciju tīkls Rīgas plānošanas reģionā: 

Rīgas Plānošanas reģionā ir 45 akreditētas augstākās izglītības iestādes – valsts un 

juridisku personu dibinātas universitātes, augstskolas vai to filiāles un koledžas. 

Augstāko izglītību ir iespējams iegūt divās pašvaldībās: Rīgā un Olaines novadā. Ļoti 

liels augstākās izglītības piedāvājuma pārklājums ir tikai Rīgas pašvaldībā (skat. 

pielikumu Nr.16). Augstākās izglītības piedāvājums ir vienmērīgs. Augstskolu 
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struktūrvienības – nodaļas vai centri, ir ar lielāku vai mazāku pašnoteikšanās brīvību, 

piesaistītas pie lielākas organizācijas – augstskolas. Tas, no vienas puses, dod tām 

mācībspēku resursus, pieeju augstskolas zināšanu kapitālam, telpas, to 

materiāltehnisko aprīkojumu, un, no otras puses, klientus – jo daļa to pakalpojumu 

tiek sniegta esošajiem un bijušajiem studentiem. 

Rīgas plānošanas reģionā6 koncentrējas absolūti lielākā daļa no augstākās izglītības un 

zinātnes potenciāla. Šī potenciāla prasmīga izmantošanas rezultātā reģiona 

uzņēmumiem pastāvīgi tiek piedāvāts profesionāli zinošs un atbilstošas darba prasmes 

apguvis darbaspēks. Lielākais darbaspējas vecumā esošais iedzīvotāju daudzums 

koncentrējas Rīgas pilsētā, kas ievērojami atvieglo nepieciešamās profesionālās un 

akadēmiskās izglītības iegūšanu atbilstoši katra indivīda interesēm un spējām.  

Rīgas plānošanas reģionā (RPR) nav pastāvīgs (ārpus projektu budžeta) speciālists, 

kurš atbild par pieaugošo izglītību. 

Rīgas plānošanas reģions organizē mācības Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību un 

Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbiniekiem, piesaistot ES struktūrfondu 

finansējumu. Veiksmīgi projekti, kuru ietvaros tika organizētas mācības: 

- „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības 

pilnveide Rīgas plānošanas reģionā” (SIF I), 01.09.2010.– 30.06.2011. 

- „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības 

pilnveide Rīgas plānošanas reģionā II”, 01.10.2011. - 31.07.2012. 

- „ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības 

pilnveide Rīgas plānošanas reģionā III”, 01.06.2012. - 31.03.2013. 

- „Publisko pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana veicinot kvalitatīvu 

attīstības plānošanu Rīgas plānošanas reģionā” (SIF IV), 02.01.2013. - 31.12.2013. 

Minēto projektu ietvaros mācību koordinēšana ir projekta vadītāja atbildība. 

 

Sadarbības tīkls starp Plānošanas reģionu un PI institūcijām – uz šo brīdi nedarbojas, 

bet ir sadarbības pieredze un ir iespējams, pastāvot noteiktiem apstākļiem, atjaunot 

tīklojumu. Rīgas plānošanas reģionā ir vērojama būtiska atšķirība salīdzinot ar citiem 

reģioniem – izteikta vienas pašvaldības dominance, kurā koncentrējas lielākā daļa 

reģiona izglītības potenciāla. Rīga uzņēmējdarbības un pārstāvēto nozaru dažādības, 

darbaspēka pieejamības un pieprasījuma ziņā būtiski atšķiras no citām reģiona 

                                                           
6http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/RPR%20Att%20programmas%20update/Ekon%20profils/Profil

a%20materials/RPR%20Ekonomikas%20profils.pdf 
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pašvaldībām. Rīgas plānošanas reģionā veidojot pieaugušo izglītības sistēmu būtu 

jāņem vērā šīs nianses, un būtu izvērtējams mācību reģiona un mācību pilsētas 

integrēts modelis, kas paredz sinerģiju starp reģiona tīklu un Rīgas pilsētas tīklu 

respektējot to atšķirības un sadarbības nianses. Vērtējot visus plānošanas reģionus, ir 

jāatzīst, ka tie būtu savstarpēji labāk salīdzināmi gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita, 

apdzīvojuma blīvuma un ienākumu ziņā, ja Rīgas pilsēta tiktu vērtēta atsevišķi. 

 

PI institūciju tīkls Zemgales plānošanas reģionā: 

 

Zemgalē ir deviņas akreditētas augstākās izglītības iestādes – valsts un juridisku 

personu dibinātas universitātes, augstskolas vai to filiāles un koledžas. Augstāko 

izglītību ir iespējams iegūt četrās pašvaldībās: Aizkrauklē, Bauskā, Jēkabpilī un 

Jelgavā. (pielikumā Nr.13). Zemgales plānošanas reģionā darbojas desmit 

profesionālās izglītības iestādes, starp tām viens kompetences centrs Jelgavā. 

Profesionālā vidējā izglītība ir pieejama 7 pašvaldībās. Zemgales reģionā reģistrēti 

114 pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzēji. 

Zemgales Plānošanas reģionā (ZPR) pieaugušo izglītības koordinēšana tiek 

organizēta Attīstības plānošanas nodaļas darba ietvaros. Izglītības attīstības 

veicināšana ZPR teritorijā ir viena no kopējā darba prioritātēm. Nodaļas projektu 

speciālisti dala atbildību par projektu ieviešanu pieaugušo un mūžizglītības jomā 

(Grundtvig u.c.), kā arī vispārējās un profesionālās izglītības jomā (piemēram, 

Leonardo da Vinci, sadarbība ar LLU un skolām). Mūžizglītības jautājumi tiek risināti 

arī ZPR darbinieka vadītās, reģiona Izglītības speciālistu darba grupas sanāksmēs. 

Sadarbības tīkls starp Plānošanas reģionu un PI institūcijām - kā sadarbības tīklu 

reģionā var uzskatīt Izglītības koordinācijas darba grupu, ko vada ZPR izglītības 

projektu speciālists. Efektīvākai un plašākai sadarbības nodrošināšanai būtu 

nepieciešami papildus resursi. Reģions aktīvi piesaista finansējumu no Eiropas 

Savienības fondiem, lai sniegtu ieguldījumu pieaugušo izglītībā. 

Kopumā ir vērojams salīdzinoši plašs pakalpojumu piedāvājums ar labu pārklājumu, 

tomēr, līdzīgi kā citos reģionos, nav visu ar PI saistīto institūciju aptvēruma un 

darbības koordinācijas. Darbība tiek veikta gan sektorāli, gan projektu un akciju 

veidā, bet nenodrošina visu piedāvājuma un pieprasījuma apzināšanu, izvērtējumu un 

informēšanu. Šobrīd nevaram apgalvot, ka katrs iedzīvotājs, kas ietilpst PI 
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pakalpojumu saņēmēja mērķa grupā, ir informēts par pieejamo atbalstu un tā 

saņemšanas nosacījumiem un kārtību. Nozīmīga loma ir Pieaugušo izglītības 

centriem, starp, kuriem gan Zemgales reģiona, gan valsts līmenī kā vienu no līderiem 

ir jāmin Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru, kas ir Jelgavas pilsētas 

pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde. Iestāde nodrošina plašu programmu 

piedāvājumu, turklāt ar materiāltehnisko aprīkojumu, kas ļauj paplašināt programmu 

klāstu. Lielu darba apjomu sniedz dalība dažādos projektos, kas ļauj piedāvāt 

pakalpojumus lielākam iedzīvotāju skaitam. Zemgales reģionā ir viens no labākajiem 

pieaugušo izglītības centru pārklājumiem, tomēr to kapacitāte un darbības ir 

atšķirīgas. To ietekmē gan pašu centru resursi (finanses, cilvēkresursi) un spēja 

piesaistīt finanšu līdzekļus, gan sadarbība ar pašvaldībām, kas ir vērtējama gan kā ļoti 

atbalstoša, gan pretēji – nesaskata pieaugušo izglītības centru nozīmīgumu. Iespējams 

šajā jautājumā loma ir jāuzņemas arī plānošanas reģionam, meklējot iespējas 

pilnveidot sadarbību un piesaistīt ārvalstu finanšu līdzekļus kapacitātes stiprināšanai 

un pakalpojumu dažādošanai. 

PI institūciju tīkls Vidzemes plānošanas reģionā: 

Vidzemes plānošanas reģionā ir deviņas akreditētas augstākās izglītības iestādes – 

valsts un juridisku personu dibinātas universitātes, augstskolas vai to filiāles un 

koledžas. Augstāko izglītību ir iespējams iegūt astoņās pašvaldībās: Smiltenē, 

Limbažos, Valmierā, Gulbenē, Siguldā, Cēsīs, Madonā un Alūksnē. Augstākās 

izglītības piedāvājuma pārklājums būtu vērtējams kā labs, tiesa lielā daļā pašvaldību ir 

izvietotas filiāles, kas nodrošina atsevišķu programmu piedāvājumu nevis pilnu 

mācību programmu klāstu (skat. pielikumu Nr.15). 

Vidzemes reģionā atrodas 11 profesionālās izglītības iestādes un tiek piedāvātas 70 

programmas. 

Vidzeme var kalpot par veiksmīgu piemēru uzņēmēju vajadzību saskaņošanai ar 

profesionālās apmācības iespējām. Ar Vācijas valdības un vairāku vietējo uzņēmumu 

atbalstu izveidots Vidzemes Profesionālās izglītības attīstības kompetences centrs 

(VPIAKC). Tas piedāvā vairākas apmācību programmas metālapstrādē, elektronikā, 

ekonomikā un vadībā un celtniecībā, kuras izstrādātas pēc pieprasījuma attiecīgajās 

darbaspēka kvalifikācijas jomās. Tās darbība adresēta cilvēkiem ar iepriekšēju 

profesionālo sagatavotību, kuri vēlas paaugstināt kvalifikāciju 
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Vidzemes augstskolā izveidots tālākizglītības un tehnoloģiju pārneses centrs, kura 

mērķis ir uzlabot tālākizglītības un mūžizglītības kvalitāti, paaugstināt tās efektivitāti 

un pieejamību iedzīvotājiem Vidzemes reģionā, izveidojot un aprīkojot ar jaunākajām 

tehnoloģijām tālākizglītības un tehnoloģiju centru. 

Arī Vidzemes plānošanas reģionā, līdzīgi kā citos, nav izveidots vienots visaptverošs 

tīkls, kas kavē gūt precīzu priekšstatu par sadarbību, par sniedzamā atbalsta atbilstību 

konkrēto teritoriju vajadzībām. Iesaistītās institūcijas ir daudz, bet to darbība netiek 

savstarpēji koordinēta visos līmeņos, bet tikai sektoriski, kas var radīt problēmas ar 

vispiemērotākā atbalsta un tā formas izvēli konkrētās teritorijās. Tādēļ tiek saņemti 

informācija no pašvaldībām un uzņēmējiem, ka veidojas situācijas, kad tiek 

piedāvātas mācību programmas, kuras neatbilst darba devēju profilam pašvaldībā. 

 

Izaicinājumi un rīcības:  

1) nepieciešams veidot un koordinēt reģiona (u) pieaugušo izglītības 

pakalpojumu sniedzēju tīklu; 

2) svarīgi apzināties, ka PI sistēma ir daudzpakāpju un tajā mijiedarbojas dažādu 

iesaistīto pušu atbildība un intereses, tai pašā laikā PI pasākumu īstenošana 

nav nacionāla līmeņa jautājums, jo tas ir attālināti no saņēmēja. Sistēmu 

neveido arī tikai atsevišķas pašvaldību vai reģionu darbības. Tām jābūt 

koordinētām un sistemātiskām; 

3) veidot tīklu, kas ietver visas institūcijas, kas nodrošina apmācību iespējas. Tas 

ļautu nesadrumstalot atbalstu un padarīt to pieejamāku un izprotamāku; 

4) pilnveidot mērķa grupu informēšanu par pieejamo atbalstu. 
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1.3. Pieaugušo izglītība reģionālās attīstības vajadzību kontekstā: ko 

plānošanas reģioni un pašvaldības sagaida no PI (ieskats plānošanas 

dokumentos) 

 

Pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos lielākoties ir pievērsta uzmanība 

pieaugušo izglītībai, taču tā izpilde, finansējuma plānošana un noteikšana ļoti būtiski 

atšķiras. Vērtējot, piemēram, Kurzemes plānošanas reģionu pašvaldību attīstības 

programmas (pielikums nr.10) ir manāma ļoti liela atšķirība gan pieaugušo izglītības 

īstenošanas pasākumu skaitā un daudzveidīgumā, gan konkrēto rīcību plānošanā. Kā 

pozitīvu piemēru var izcelt Grobiņas novadu, kas savā attīstības programmā ir 

paredzējis pasākumus gan cilvēkresursu kapacitātes celšanai, gan uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai, gan novada vajadzību apzināšanai un analīzei.  

Uzdevums 2.1. Attīstīt mūžizglītību un pārkvalificēšanās iespējas: 

 Rīcība Nr.58 Novada iedzīvotāju mūžizglītības pieprasījuma un vajadzību 

izpēte; 

 Rīcība Nr.59 Kursu un nodarbību organizēšana atbilstoši pieprasījumam 

un pieejamiem resursiem; 

 Rīcība Nr.62 Sabiedrisko organizāciju un interešu grupu iesaistīšana 

mūžizglītības un pārkvalifikācijas iespēju attīstībā; 

 Rīcība Nr.63 Novada Pieaugušo izglītības centra stiprināšana. 

Kā atbildīgie par pieaugušo izglītības koordināciju Grobiņas novadā ir noteikti 

pagastu pārvaldnieki – Rīcība Nr.61 Pieaugušo izglītības koordinācija kā pagastu 

pārvaldnieka darba pienākums, nodrošinot arī informāciju iedzīvotājiem par 

pieejamiem izglītojošiem semināriem un apmācību kursiem. Šī pieeja atšķiras no 

daudzām citām pašvaldībām, kurās par pieaugušo izglītības koordināciju atbildi 

izglītības pārvalžu darbinieki. Jāatzīmē, ka pārsvarā pašvaldībās tas nav pilnas slodzes 

darbs. Mūžizglītības organizatoru (citu pašvaldību attīstības dokumentos – pieaugušo 

izglītības koordinatori) darba raksturs ir krasi atšķirīgs un to nosaka fakts, ka tās 

lielākoties gadījumu nav atsevišķas specifiskas institūcijas, bet gan esošo institūciju 

un darbinieku papildu slodzes, kuras turklāt ir ne tik sen izveidotas. Arī 

materiāltehniskā bāze lielākoties ir veidošanās stadijā un nereti ir nepilnīga, lai 

jebkura pašvaldība spētu nodrošināt pilnvērtīgu izglītības pakalpojumu sniegšanu, tas 

liek domāt par sadarbību starp dažādiem izglītības sniedzējiem, prioritāri, 
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augstskolām, profesionālās izglītības iestādēm un pieaugušo izglītības centriem, kā arī 

privāto sektoru, ja tas nodrošina pakalpojumu sniegšanu konkrētās pašvaldības 

teritorijā. Tieši no pašvaldības spējas koordinēt sadarbību starp iesaistītajām pusēm ir 

atkarīga pakalpojumu kvalitāte un pieejamība. Piemēram, Grobiņas novads uzsver 

nepieciešamību – Uzdevums 2.2. Attīstīt profesionāli orientētas izglītības iespējas. 

Paredzot šādas rīcības (pielikums Nr.10.): 

 R64 Atbalsta sistēmas veidošana novadam vajadzīgo jauno speciālistu 

piesaistē; 

 R65 Sadarbības stiprināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, 

uzņēmējiem novadā un ārpus novada; 

 R66 Mācību kabinetu izveidošana profesionālajai orientācijai sadarbībā ar 

novada uzņēmējiem, PIC/SIC, esošās materiāli tehniskās bāzes attīstība; 

 R67 Novadam nepieciešamo profesiju datu bāzes izveidošana; 

 R69 Jaunu sadarbības iespēju veidošana un uzturēšana ar novada uzņēmējiem. 

Pat, ja pašvaldību budžetā tam nav paredzēti atsevišķi līdzekļi vai tie ir nelielā 

apjomā, liela daļa cenšas piesaistīt valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējumu. 

Aktīvāk tas ir novērojams republikas nozīmes pilsētās un lielajos novados, lai arī ir 

atsevišķi novadi, kuri pieaugušo izglītībai velta pastiprinātu uzmanību. Atsevišķas 

pašvaldības veido un vai atbalsta un sadarbojas ar pieaugušo izglītības centriem (PIC), 

kuri reģionos un īpaši pašvaldībās ir nozīmīgi cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanā. 

PIC loma mūžizglītības pakalpojumu sniegšanā ir tieši saistīta ar pašvaldības, t.sk. 

iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām un vēlmes sadarboties. Lielākā daļa PIC 

darbojas jau vismaz 10 un vairāk gadus. Tiem ir uzkrāta ievērojama pieredze, 

izveidota apmācību sniegšanas bāze un resursi, ir izstrādātas pieaugušo izglītības 

programmas un izveidojusies sadarbība ar lektoriem. Tādēļ vairāku pašvaldību, 

piemēram, Kuldīgas novada, Talsu novada, Saldus novada Jelgavas pilsētas u.c., 

attīstības dokumentos nozīmīga loma ir atvēlēta tieši PIC kā pieaugušo izglītības 

veicinātājiem pašvaldībās. Daļa pašvaldību pieaugušo izglītībai ir atvēlējuši 

salīdzinoši mazu uzmanību, piemēram, Mērsraga, Rojas novadi. Priekules novads ir 

akcentējis mūžizglītības popularizēšanas nepieciešamību, tomēr plānotie projekti 

(pielikums Nr.10): 

- Jauniešu darbs pie uzņēmējiem (nepieciešams finansējums jauniešu darbavietu 

radīšanai un apmācībai, lai novērstu emigrāciju un uzlabotu jauniešu 

iekļaušanos darba tirgū); 
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- Īsie kursi nepieciešamās profesijās. 

neļaus pilnvērtīgi sasniegt mērķi. 

Vērtējot pašvaldību dokumentus ir jāatzīst, ka pieaugušo izglītībai nav veltīta 

līdzvērtīga uzmanība un pasākumi, kas rada risku, ka vēl vairāk palielināsies 

atšķirības starp pašvaldībām cilvēkresursu politikā arī nākotnē. 

 

Pieaugušo izglītības nozīmīgums un tā loma cilvēkresursu kvalitātes celšanā un 

reģiona konkurētspējā ir aplūkota arī visu piecu plānošanas reģionu teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentos. Tai pašā laikā nedaudz atšķiras uzstādījumi un 

redzējums, kā arī plānotie pasākumi PI īstenošanai reģionos. 

 

1.3.1. Pieaugušo izglītība Latgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentos 

 

Latgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam 

(Latgales Stratēģija 2030) ir izvirzīts ilgtermiņa mērķis - panākt straujāku reģiona 

ekonomisko attīstību, lai celtu cilvēku ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales 

bagātīgo potenciālu un padarītu Latgali par pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām 

paaudzēm. 

 

Latgales vīzija 2030.gadam ir „Gudrā Latgale”. Tā veidota, vērtējot līdzšinējās 

tendences, ģeopolitisko situāciju Austrumu pierobežas reģionā, pārtikas, energo un 

dabas resursu izmantošanas tendences, sabiedrības attīstības, biznesa, urbanizācijas, 

izglītības u.c. tendences Latvijā, Eiropā un plašākā kontekstā, kā arī izvērtējot 

nākotnes prognozes, Latgales reģiona stiprās un vājās puses, iespējas un draudus un 

iekļaujot reģiona vērtības un definējot reģiona nākotnes vēlamo situāciju, kas ir 

maksimāli reāla, tātad sasniedzama. 

 

Lai sasniegtu izvirzīto ilgtermiņa mērķi un panāktu Latgales vīzijas 2030 

piepildīšanos, viens no Latgales stratēģijā noteiktajiem stratēģiskajiem virzieniem ir 

Latgales prasmes jeb cilvēkresursu attīstība. Reģionā strādājošo prasmēm ir jāatbilst 

darba tirgus vajadzībām, uzņēmumiem jābūt spējīgiem pielāgoties konkurences 

prasībām. Paaugstinot prasmes, kļūstam efektīvāki un spējam radīt augstākus 
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ienākumus. Latgalē ir nepieciešama stabila sistēma prasmju uzlabošanai. Šajā procesā 

iesaistāmi visi reģionā esošie resursi – Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Augstskola, 

Malnavas koledža, Daugavpils Medicīnas koledža, Latvijas augstskolu Latgales 

filiāles, profesionālās izglītības iestādes, mūžizglītības centri, vidusskolas, 

pamatskolas un bērnudārzi, interešu izglītības iestādes. Būtiskākais – un nākotnē šīm 

iestādēm jāstrādā ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem un pašvaldībām. 

 

Svarīgākie pasākumi, uz ko Latgales plānošanas reģions plāno fokusēties: 

 prasmes nopelnīt – uzņēmība un uzņēmējdarbības prasmes, 

 radošas domāšanas prasmes, 

 prasmes izmantot tehnoloģijas, 

 prasmes izmantot internetu, telekomunikācijas un iegūt maksimālo labumu no 

to pieejamības, 

 sarunāšanās un sadarbības prasmes, 

 prasmes novecojot piedalīties darba tirgū, 

 jauna veida biznesa modeļi, izmantojot reģiona esošos (un topošos) sociālās 

sfēras studentus (rodot pielietojumu psihologiem un filologiem reģiona 

attīstībai), 

 radošās industrijas. 

 

Galvenās risināmās tēmas: 

 profesionālās izglītības un mūžizglītības nostiprināšana, 

 universitātes augstskolas un to loma, 

 mūžizglītība jeb pieaugušo izglītība, 

 inovatīvas pieejas nodarbinātības jautājumiem, 

 skola + „gaismas” tīkls laukos, 

 latgaliskā kultūra un kultūrizglītība. 

 

Izglītība, zinātne un inovācijas ir viena no Latgales reģiona attīstību raksturojošām 

nepieciešamajām tendencēm. Lai sasniegtu reģiona stratēģisko mērķi, tiek akcentētas 

sekojošas jomas: 

 zinātnē balstīta starptautiski atzīta konkurētspējīga izglītība un inovācijas,  

 mūžizglītība,  

 zinātnes un ražošanas sinerģija,  
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 Latgalē esošie zinātnes, pētniecības un inovāciju centri, kā arī uz zinātni 

balstīta starptautiski atzīta konkurētspējīga izglītība Latgales reģionu 

augstskolās ir pamats nākotnes darbībām. 

 

Latgales plānošanas reģiona attīstības dokumentos akcentēts, ka jārealizē pasākumu 

kopums, lai mainītu iedzīvotāju attieksmi pret uzņēmējdarbību – celtu 

uzņēmējdarbības prestižu. Jāiedibina un jāpopularizē tādas vērtības kā pārticība, 

prasme saskatīt labāk un brīvība, ko dod uzņēmēja dzīvesveids, cieņa pret cilvēku, kas 

dod darbu citiem. Jāstāsta veiksmes stāsti. Tieši pieaugušo izglītībā šie uzdevumi ir 

īpaši būtiski, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību, jaunu uzņēmumu 

veidošanos un darbavietu radīšanu. 

 

Nākamajā ES finanšu plānošanas periodā 2014-2020 Latgales reģionā paredzēts 

uzmanību fokusēt uz ienākumu radīšanu Latgales reģiona iedzīvotājiem – kas 

nozīmē cilvēka cienīgus dzīves apstākļus, darbu un ienākumus.  

 

Latgales programma 2010.-2017.gadam (apstiprināta Latgales plānošanas reģiona 

Attīstības padomes sēdē 2010.gada 1.decembrī) – Latgales reģiona piedāvājums 

nākamajam ES finanšu periodam 2014-2020 ieviest 10 reģiona darbības 

programmas, tādējādi īstenojot Latgales Stratēģijā 2030 noteiktās ilgtermiņa 

prioritātes. 
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Ilustrācija 1 

Latgales programmas 2010.-2017. darbības programmas 

 

Darbības programmas „Latgale ID” apakšprogrammas „Uzņēmējdarbības 

izglītība” mērķis ir stiprināt izglītības iestādes, lai to sagatavotie audzēkņi būtu gatavi 

dzīvei, gatavi kļūt par uzņēmējiem.  

Programmas pamatojums: Augsta bezdarba apstākļos cilvēki neredz sevi kā 

potenciālus darba devējus, drīzāk aizbrauc no reģiona. Reģionā ir mazs jaundibināto 

uzņēmumu skaits. Nepieciešami pasākumi, lai mainītu iedzīvotāju attieksmi pret 

uzņēmējdarbību, un sāktu to darīt jau skolās - celtu uzņēmējdarbības prestižu, stāstītu 

veiksmes stāstus, iedrošinātu uzsākt uzņēmējdarbību un vairotu uzņēmību.  

 

Profesionālās izglītības, augstākās izglītības un tālākizglītības jomās nepieciešama 

ciešāka sadarbība ar uzņēmējiem. Kopā ar augstākās izglītības iestādēm jāattīsta 

eksperimentālas ražotnes un kompetences centri reģiona lielākajās pilsētās 

(Daugavpils, Rēzekne, Balvi, Ludza, Preiļi, Krāslava, Līvāni) vietējo resursu 
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izmantošanā, inovāciju ieviešanā, jāveido skolēnu biznesa inkubatori kā turpinājums 

skolēnu mācību firmām. 

 

Sadarbības partneri: uzņēmumi, uzņēmēju apvienības, darba devēju organizācijas.  

 

Ieguvumi: 

 Paaugstinājies komercdarbības prestižs; 

 Uzņēmība kā vērtība sabiedrībā, uzņēmējdarbības prasmes, attieksme, it īpaši 

nākamajās paaudzēs. 

 Jaunu uzņēmīgu skolēnu, studentu iedrošināšana; 

 Uzlabotas skolotāju prasmes un zināšanas par uzņēmējdarbības jautājumiem; 

 Ciešākas saiknes starp akadēmisko izglītību un biznesa dzīvi; 

 Uzņēmēju iesaistīšanās izglītības aktivitātēs, jaunu speciālistu piesaiste. 

 

Atbalstāmie pasākumi:  

 Uzņēmējdarbības mācību materiālu, mācību moduļu (programmu) un jaunu 

apmācību metožu izstrāde skolotājiem un izglītojamiem atbilstoši vecumam 

un piesaistot uzņēmējus un biznesa vides speciālistus (tēmas sākot ar radošās 

domāšanas attīstīšanu un beidzot ar uzņēmējdarbības veikšanas kārtību 

Latvijā, valsts iestāžu un banku pakalpojumiem, nodokļu, nekustamo īpašumu, 

u.c. jautājumiem); 

 Skolēnu mācību uzņēmumi, praktiskas uzņēmējdarbības apmācības skolās, 

u.c. skolēnu ekonomiskās aktivitātes kā izglītības iestāžu audzēkņu uzņēmumu 

tirgi, noieta tīkli, līdzdalība izstādēs (ar iespēju realizēt produkciju, sniegt 

pakalpojumus); 

 Prakšu vietu izveide uzņēmumos (zemnieku saimniecībās, sociālajos 

uzņēmumos), praktisko iemaņu darbnīcas, apmācību centri uzņēmumos; 

 Vietējo izejmateriālu, vietējo uzņēmumu produktu, pakalpojumu izmantošana 

apmācību procesā. 

 Apmācību projekti, kuros iesaistās uzņēmēji, sabiedrībā pazīstami cilvēki 

(„Iespējamā misija”); 

 Jauniešu sociālo tīklu izveide; 

 Profesionālo izglītības iestāžu uzņēmējdarbības novirziena attīstīšana, 

audzēkņu gatavotās produkcijas realizācija 
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 Mācību uzņēmumu biznesa inkubatori un to sasaiste ar biznesa 

inkubatoriem Latgalē, atbalsta konsultācijas, tehniskā palīdzība.  

 

Skola+ programma balstās uz izglītības iestāžu kvalificēto personālu, kas veido 

būtisku vietējās sabiedrības daļu, kura laukos var tikt zaudēta, ja nav darba. 

 

Pasākumi: Skolas+ programma virzīta uz vienu no scenārijiem: 

 Skolas neslēgšanu, turpinot izglītības procesu7 un papildinot ar citām 

sabiedriskajām aktivitātēm, pašvaldības funkcijām; 

 Lauku sabiedriska centra izveidi, nodrošinot mūžizglītības procesu un 

papildinot ar citām sabiedriskajām aktivitātēm, pašvaldības funkcijām. 

 

Skola, minimālais pakalpojumu piedāvājums un pagasta kultūras centrs, kur tiek 

organizēti visi svētki, pasākumi u.t.t., jo kultūras mantojums būtu jācenšas saglabāt 

tieši laukos (it sevišķi etnogrāfiskie ansambļi, tradīcijas utt.). 

 

Skola+ programmas rīcības (atbalstāmie pasākumi): 

 Mazās skolas un daudzfunkcionāli sabiedriskie centri; 

 Izglītības speciālistu nodarbinātība; 

 Pakalpojumu pieejamība (sabiedriskais transports, skolēnu transports, 

invalīdu u.c. speciālais transports); 

 Pašvaldību kapacitāte pakalpojumu koordinēšanā un sniegšanā; 

 Iestāžu rekonstrukcija, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana; 

 Nevalstiskā un privātā sektora projekti pakalpojumu uzsākšanai laukos. 

 

Sadarbības partneri: Latgales reģiona novadu pašvaldības, Latgales plānošanas 

reģiona administrācija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, LR Labklājības ministrija, 

LR Veselības ministrija, LR Satiksmes ministrija, LR Kultūras ministrija, ministriju 

padotībā esošās valsts iestādes Latgales reģionā. 

 

Ieguvumi:  

Tiešie ieguvumi: 

                                                           
7 Neskatoties uz pašreizējo normatīvo bāzi, sekojot izglītības reformas attīstībai, kā arī meklējot lauku 

situācijām piemērotus risinājumus (pedagogu darba koordināciju, transporta un mācību procesa 

koordinēšanas finansēšana no Novadu programmas vai Skola + programmas līdzekļiem) 
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 Izglītības iestāžu vai pakalpojuma sniegšanas vietu saglabāšana laukos; 

 Organizēti dažādu sektoru pakalpojumu sniedzēji - pašvaldības, privātā un 

nevalstiskā sektora un brīvprātīgie resursi kopējām darbībām. 

 

Netiešie ieguvumi:  

 Izglītības u.c. publisko pakalpojumu darbinieku nodarbinātība; 

 lauku apdzīvojuma saglabāšana; 

 lauku inteliģences un zināšanu saglabāšana, Latgales kultūras identitātes un 

tradīciju saglabāšana, 

 samazinās iedzīvotāju aizbraukšana no laukiem; 

 saglabājas jauniešu īpatsvars lauku iedzīvotāju sastāvā; 

 Palielinās darbspējas vecuma iedzīvotāju nodarbinātība un mobilitāte; 

 Pieaug uzņēmumu skaits (uzņēmējdarbības iniciatīvas) teritorijā; 

 Pieaug pilsonisko iniciatīvu un pasākumu skaits teritorijā; 

 Nostiprinās sociālā drošība un komforts (vecie un vientuļie, cilvēki ar īpašām 

vajadzībām)  

 Skolu beidzēji paliek (arī atgriežas) strādāt reģionā (NVA prakses 

programmas, uzņēmumi); 

 Pieaug vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte un pašvērtības sajūta, ticība saviem 

spēkiem. 

 

Atbalstāmie pasākumi: Programma vērsta uz skolotāju potenciāla izmantošanu, kā arī 

uz citu speciālistu iesaistīšanu projektos, kas saistīti ar prasmju paaugstināšanu:  

 Vispārējās izglītības, apmācību programmas,  

 Speciālistu piesaiste; 

 Sabiedrisko centru izveides pasākumi (būvniecība, esošo būvju 

rekonstrukcija); 

 Sabiedriskā transporta, skolēnu autobusu, invalīdu u.c. specializētā transporta 

iegāde un transporta pakalpojumi; 

 Atbalsta pasākumi pašvaldību izglītības pārvaldēm vispārējās, pirmskolas 

izglītības iestāžu saglabāšanai, skolotāju un priekšmeta apmācību 

koordinēšanai novadā, (papildus pienākumi Izglītības pārvaldēm, pedagogu, 

speciālistu transporta izdevumi, koordinēšana, priekšmetu apmācības 

materiāli tehniskā bāze, u.tml.); 
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 Atbalsts novada pašvaldības iestāžu restrukturizācijai, pakalpojumu 

sniegšanas vietu izveidei, t.sk. ēku rekonstrukcija, speciālistu apmaksa, 

transports; 

 Nevalstiskā un privātā sektora projekti pakalpojumu sniegšanas uzsākšanai 

laukos (.sk. ēku rekonstrukcija, speciālistu apmaksa, transports); 

 Uzņēmējdarbības apmācībām saistībā ar Latgale ID apakšprogrammu 

0„Uzņēmējdarbība izglītībai”. 

 

Trīs soļu metode izglītības iestādes saglabāšanai vai pakalpojumu centra izveidei: 

 Pirmais solis - balstoties uz metodiskajiem ieteikumiem (iespējamie novadu 

pārvaldības modeļi, pakalpojumu sniegšanas process), novada plānotājs 

izvērtē izglītības, u.c. pakalpojumu pieejamību novadā, 

 Otrais solis - aprēķina esošās pašvaldības izmaksas pakalpojumu 

nodrošināšanai konkrētajā apdzīvotajā vietā (kurā ir jāslēdz vai nesen slēgta 

skola); 

 Trešais solis – pašvaldības politisks lēmums: 

- par skolas turpmāko pastāvēšanu un izglītības pakalpojumu 

koordinēšanas darbībām novadā,  

- par skolas turpmāko pastāvēšanu un papildināšanu ar citiem pašvaldības 

pakalpojumiem; 

- par skolas slēgšanu un pakalpojumu centra iekārtošanu. 

 

 

1.3.2. Pieaugušo izglītība Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentos 

 

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības stratēģija 2000.-2020.gadam definē Rīgas 

reģiona attīstības vispārējo mērķi:  

Veicināt reģiona ekonomisko izaugsmi, konkurētspējas paaugstināšanos un 

integrēšanos Baltijas jūras reģiona telpā un Eiropā, iedzīvotāju labklājības stabilu un 

būtisku pieaugumu un veselīgas un drošas vides saglabāšanu, radot 

priekšnosacījumus reģiona ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.  
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Virzībā uz vispārējo mērķi viena no Rīgas reģiona ilgtermiņa attīstības prioritātēm ir: 

uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstības veicināšana, informācijas 

tehnoloģiju (IT) izplatījuma radīšana un inovatīvu tehnoloģiju piesaiste, atbalstot 

funkcionāli un telpiski tīkloto, savstarpēji papildinošo ekonomisko struktūru – 

klāsteru rašanos. Lai šo prioritāti īstenotu ir nepieciešama kultūras potenciāla, jaunas 

vispārējās izglītības, intelektuāli radošas uzņēmējdarbības veicināšana, specializētas 

izglītības, pētījumu un uzņēmējdarbības sasaiste, un arī tīklotas sadarbības – 

komunikāciju attīstība. 

 

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības stratēģijā viens reģiona ilgtermiņa stratēģiskajiem 

mērķiem ir: Rīgas reģiona cilvēku potenciāla – spēju un sociālās aktivitātes 

pieaugums, paplašinot zināšanu ieguves iespējas un nodrošinot visiem pieejamu un 

kvalitatīvu veselības aprūpi, sociālo aizsardzību un pakalpojumus. Lai sasniegtu 

izvirzīto mērķi, Rīgas reģions izvirza šādus uzdevumus:  

 Zināšanu ietilpīgai nodarbinātībai labvēlīgu priekšnosacījumu radīšana; 

 Izglītības kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana; 

 Pieaugušo mūžizglītības atbalstīšana. 

 

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programma 2009.-2013.gadam nosaka vidēja 

termiņa attīstības prioritātes un mērķi, kam pakārtoti rīcības virzieni, pasākumi, 

pašvaldību un reģiona projekti un aktivitātes, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.  

 

Viena no Rīgas reģiona prioritātēm: Augstas kvalitātes izglītība visa mūža garumā. 

Atbilstoši izvirzītajai prioritātei ir noteikts vidēja termiņa mērķis: „Augsta 

cilvēkresursu kvalitāte un attīstība”, kura sasniegšanai noteiktajos rīcības virzienos ir 

ietverts atbalsts veselības, sociālās, izglītības un kultūras infrastruktūras un 

pakalpojumu attīstībai un nodarbinātībai labvēlīgu priekšnosacījumu radīšanai. 

 

Izvirzītie uzstādījumi kalpo par pamatu Attīstības programmas Rīcības plānā 

iekļautajiem stratēģiskajiem rīcības virzieniem līdz 2020.gadam - integrētai 

mūžizglītības tīkla izveidei un starptautiski konkurētspējīgai augstākās izglītības 

veicināšanai. Stratēģisko rīcību ietvaros līdz 2020.gadam plānoti un atbalstāmi šādi 

pasākumi:  
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 pašvaldību sadarbības paplašināšana ar izglītības iestādēm;  

 izglītības attīstības stratēģiju izstrāde un ieviešana; 

 izglītības sistēmas konkurētspējas uzlabošana izvērtējot un ieviešot 

jaunas, specializētas, darba tirgum atbilstošas izglītības programmas; 

 materiāli tehniskās bāzes uzlabošana visu līmeņu izglītības iestādēs; 

 informācijas un komunikāciju tehnoloģiju integrēšana izglītības 

procesā; 

 mūžizglītības sekmēšana un pilnveidošana; 

 nevalstisko organizāciju un mūžizglītības centru attīstība. 

 

Kā tūlītējais solis, kas īstenojams līdz 2013.gadam, ir minēts projekts „Mūžizglītības 

attīstības programmas izstrāde”. Projekta mērķis - izstrādāt vidēja termiņa 

mūžizglītības programmu laikam no 2014. līdz 2020.gadam, lai pilnveidotu 

mūžizglītības pakalpojumus un to pieejamību. Projektā plānotās aktivitātes: 

 Veikt nodarbinātības problēmu un vajadzību analīzi par mūžizglītības 

pakalpojumiem Rīgā, Jūrmalā un novados; 

 Izvērtēt esošo piedāvāto mūžizglītības pakalpojumu daudzveidību un 

atbilstību iedzīvotāju un darba tirgus vajadzībām; 

 Identificēt iespējamos risinājumus optimāla mūžizglītības tīkla 

izveidei; 

 Izstrādāt mūžizglītības pakalpojumu attīstības modeļus laika posmam 

no 2014. līdz 2020.gadam. 

 

1.3.3. Pieaugušo izglītība Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentos 

 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmā ir noteikta Vidzemes reģiona 

attīstības vīzija: 

 

Vidzeme ir dinamisks, konkurētspējīgs Eiropas Savienības reģions ar daudzveidīgu 

dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un attīstības potenciālu. Reģiona iedzīvotājiem 

ir pieejami visi nepieciešamie resursi kvalitatīvas dzīves darbības nodrošināšanai un 

viņi rod savai kvalifikācijai un personīgās izaugsmes interesēm atbilstošas darba un 

izglītības iespējas.  
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Attīstības programmā ir noteiktas četras Vidzemes reģiona stratēģiskās prioritātes: 

1. Infrastruktūras un pakalpojumu attīstība; 

2. Ekonomiskā attīstība, konkurētspējas palielināšana un virzība uz zināšanu 

ietilpīgu ekonomiku; 

3. Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības paaugstināšana; 

4. Lauku attīstība. 

 

Lai veicinātu infrastruktūras un pakalpojumu attīstību (1.prioritāte), programmā 

paredzēta arī izglītības infrastruktūras uzlabošana. Par vienu no vidēja termiņa 

mērķiem ir noteikta attīstīta izglītības infrastruktūra un efektīva tās izmantošana. 

Šī mērķa sasniegšanai īstenojamās aktivitātes ietvaros veicamie uzdevumi: 

 Veicināt visu izglītības pakāpju iestāžu renovāciju/rekonstrukciju un jaunu 

mācību un sporta objektu būvniecību. 

 Veicināt materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu izglītības iestādēs. 

 Veicināt izglītības atbalsta iestāžu renovāciju/rekonstrukciju. 

 Veicināt materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu izglītības atbalsta iestādēs. 

 Veicināt pieaugušo tālākizglītības metodiski informatīvo centru izveidi. 

 

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji: 

 Katrā novadā ir vismaz viena izglītības iestāde, kurā veikti infrastruktūras 

uzlabojumi, tajā skaitā renovēti vai/un par jaunu uzbūvēti sporta objekti, kas 

tikuši ieplānoti novadu veidošanas programmās 2007. un 2008.gados. 

 Vidzemes plānošanas reģionā līdz 2013.gadam izveidotas 2 koledžas un veikti 

izglītības iestāžu infrastruktūru uzlabojoši pasākumi un apmācību programmu 

uzlabojumi 9 arodapmācības iestādēs, kas tiks finansēti no ES struktūrfondiem 

laika posmā no 2007.- 2013.gadam. 

 Katrā novadā darbojas viens mūžizglītības koordinators, un izveidots 

metodiski informatīvais centrs pieaugušo tālākizglītībai, kas paredzēts 

Izglītības un zinātnes ministrijas programmās un tiks finansēts no Es fondiem 

laika posmā no 2007. līdz 2013.gadiem. 

 

Savukārt, lai veicinātu Vidzemes reģiona ekonomisko attīstību un tās konkurētspēju 

valsts un starptautiskajā tirgū (2.prioritāte), ir nepieciešams izvērtēt esošos reģiona 
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resursus un to potenciālu, nozarē iesaistītajiem uzņēmumiem ir jāapgūst un jāpārvalda 

zināšanas, kuras nodrošina resursu efektīvu izmantošanu, sniedzot tirgum augstas 

pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus un elastīgi un ātri atsaucoties uz 

globāla vai vietēja rakstura izmaiņām ekonomikā un ir jāpiesaista reģiona uzņēmumu 

attīstībai nepieciešamās investīcijas infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībai.  

 

Ir nepieciešams stimulēt visu veidu uzņēmējdarbības, pēc kuras produktiem un 

pakalpojumiem ir tautsaimniecības pieprasījums un kuras attīstībai ir 

priekšnosacījumi, attīstību. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš inovāciju atbalsta 

pasākumiem zināšanu absorbcijas palielināšanai, eksporta spēju pieaugumam un 

ražošanas un biznesa procesu ātrākai pārstrukturēšanai un tehnoloģiju 

modernizēšanai. Šī mērķa sasniegšanas instrumenti ir zinātniski pētniecisko, jauno 

tehnoloģiju atbalsta, klasteru, u.c. atbalsta struktūru izveide un jau esošo stiprināšana.  

 

Uzņēmējdarbības veicināšanai un Vidzemes reģiona konkurētspējas celšanai ir 

izvirzīti šādi vidēja termiņa mērķi:  

1. Attīstīta ražošana un pakalpojumi, kuriem rodas aizvien pieaugoša pievienotā 

vērtība; 

2. Atbalstīt jaunu konkurētspējīgu produktu izstrādi un inovācijas; 

3. Vidzeme veidojas par uzņēmējdarbībai pievilcīgu reģionu.  

4. Veicināt ekonomikas dažādošanu virzībā uz augstākas pievienotās vērtības 

nozaru un ražotņu attīstību un sekmēt apziņas veidošanu par tādu 

ekonomisko darbību priekšrocībām, kas balstītas uz zināšanām. 

5. Attīstīta pakalpojumu infrastruktūra, nodrošināta pakalpojumu pieejamība. 

 

Izvirzīto mērķu sasniegšanai paredzēts atbalstīt iniciatīvas, kas ir vērstas uz augstas 

pievienotās vērtības preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu sektoros, kuri šobrīd 

nav pietiekami pārstāvēti reģionā. Piemēram, IKT attīstība, citas 

inovācijas/jauninājumi, balstītas uz zināšanām un pētniecību. 

 

Uzdevumi: 

 Veicināt tehnisko ražošanas centru izveidi; 

 Sagatavot speciālistus darbam nozarēs, kas ir saistītas ar zinātnes un inovāciju 

ieviešanu; 
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  Veicināt jaunu pārstrādes rūpniecības jomu attīstību. 

 

Lai Vidzeme veidotos par uzņēmējdarbībai pievilcīgu reģionu (3.mērķi), viens no 

nospraustajiem uzdevumiem ir ciešākas saiknes veidošana starp profesionālās 

izglītības iestādēm, uzņēmējdarbības atbalsta struktūrām un uzņēmējiem. Kā arī 

paredzēts atbalsts apmācības programmu izstrādāšanai un ieviešanai pārtikas 

rūpniecības nozares vajadzībām. 

 

Virzībā uz ekonomikas dažādošanu (4.mērķis) noteikts uzdevums sekmēt meža 

īpašnieku, izstrādātāju, kokapstrādes, lauksaimniecības un pakalpojumu nozares 

strādājošo apmācību un kvalifikācijas celšanu. 

 

3.prioritāte ir Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības paaugstināšana.  

Stratēģiskais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību un zināšanas, kā arī nodrošināt 

labus apstākļus inovācijām un to ieviešanai, lai stiprinātu reģiona tautsaimniecību, 

paātrinātu iedzīvotāju nodarbinātības un izglītības līmeņa pieaugumu, un lai 

investīcijas pētniecībā un projektēšanā pārsniegtu reģiona proporcionālo daļu. 

Darbaspēka kvalifikācija un tās ietekme uz inovatīvo potenciālu, līdztekus izejvielām 

un kapitālam, mūsdienās kļuvusi par nozīmīgu konkurētspējas faktoru.   

 

Izglītībai jāveido tieša saikne ar ražošanu un uzņēmējdarbību. Tautsaimniecības 

izaugsmi virza zināšanas un aizvien pieaugoša balstīšanās uz zināšanu ietilpīgu 

ražošanu.  

 

Kaut arī Vidzemē pieejami augsta līmeņa izglītības pakalpojumi, jāuzlabo to 

izmantošana sabiedrības labā. Reģionā ir augstskola, augstskolu filiāles, augstskolu 

studiju centri, arodskolas un pieaugušo izglītības centri. Visām šīm izglītības iestādēm 

jādefinē, kādās jomās tās būs pazīstamas Latvijā un kā tās sadarbosies.  

 

Lai nodrošinātu izglītības kvalitāti un pieejamību, izvirzīts mērķis nodrošināt dažādas 

iedzīvotāju grupas ar kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību.  

 

Uzdevumi: 

 Paplašināt izglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām reģionā; 
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 Stiprināt visu izglītības pakāpju kvalitātes nodrošināšanas un vadības 

kapacitāti; 

 Nodrošināt tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības 

piedāvājumu; 

 Paaugstināt izglītojamo vispārējo zināšanu, vērtībizglītības un dzīvesprasmju 

apguves kvalitāti. 

 

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji: 

 Samazinās skolēnu atbirums obligātajā izglītības vecumā; 

 Tautsaimniecības nozares ir nodrošinātas ar nepieciešamās kvalifikācijas 

speciālistiem; 

 Nodrošināta izglītības pieejamība mūža garumā visām iedzīvotāju grupām; 

 Izglītības kvalitātes paaugstināšanās nodrošina tautsaimniecības ilgtspējīgu 

attīstību un pāreju uz zinātņietilpīgu tautsaimniecību. 

 

Viens no vidēja termiņa mērķiem ir mūžizglītības veicināšana reģionā, kura 

sasniegšanai nosprausti šādi uzdevumi: 

 Mūžizglītības veicināšana, motivējot dažādas sociālās grupas personību 

pilnveidošanai, dalībai darba tirgū un sabiedriskajā dzīvē. 

 Mūžizglītības atbalsta sistēmas izveide. 

 Atbalsts mūžizglītības institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem. 

 

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji: 

 Izveidots mūžizglītības kompetences centrs. 

 Mūžizglītības koordinators katrā novadā. 

 Izglītības atbalsta struktūru, izglītības, profesijas un karjeras informācijas un 

konsultāciju centru skaita pieaugums. 

 

3.prioritātes sasniegšanai paredzētajos pasākumos ietverta darba tirgus izpēte un 

darba tirgus vajadzībām atbilstošu apmācību nodrošināšana. Šī pasākuma 

īstenošanai nosprausti 3 vidēja termiņa mērķi: 

1. Nodrošināt izglītības iespējas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un otrādi - 

sekmēt darbavietu radīšanu atbilstoši izglītības iespēju nodrošinājumam; 
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2. Attīstīti produktīvie sektori, kuri balstās uz izglītotu darbaspēku un piedāvā 

konkurētspējīgu atalgojumu; 

3. Atbalstīt informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu. 

 

Lai nodrošinātu izglītības iespējas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, plānotas 

šādas aktivitātes: 

 

1) Veicināt darba tirgus prasībām atbilstošu apmācību plānošanu un ieviešanu 

 

Uzdevumi: 

 Veikt darba tirgus pieprasījuma izpēti; 

 Sekmēt izglītības programmu izstrādi atbilstoši tautsaimniecības nozaru 

attīstības tendencēm; 

 Veicināt informāciju tehnoloģiju attīstības pilnveidošanu izglītības iestādēs; 

 Sekmēt tālākapmācības sistēmas izveidi un mūža izglītības attīstību; 

 Sekmēt dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumu speciālistu kvalifikācijas 

paaugstināšanu; 

 Sekmēt uzņēmējdarbības atbalsta struktūru darbinieku apmācību; 

 Veicināt apmācību un kvalifikācijas celšanas iestāžu struktūras izveidi un to 

materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanu; 

 Sekmēt karjeras izvēles sistēmu attīstību. 

 

2) Nodrošināt izglītības un kvalifikācijas celšanas iespējas visiem Vidzemes 

iedzīvotājiem atbilstoši darba tirgus prasībām. 

 

Uzdevumi: 

  Veidot konsultatīvas padomes ar profesionāliem ekspertiem pie augstskolu un 

to filiāļu studiju programmām. 

  Izveidot iedzīvotājiem pieejamu, efektīvu informācijas sistēmu par izglītības 

iespējām un darba tirgus aktivitātēm. 

  Stiprināt ar ekonomikas attīstību saistītās studiju programmas augstskolās un 

to filiālēs. 

 

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji: 
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 Izveidotas konsultatīvas padomes – to darbība atrunāta Izglītības likumā, kurās 

darbojas profesionāli eksperti un kuras darbojas pie reģiona augstskolām un 

augstskolu filiālēm. 

  Izveidota informācijas sistēma par darba tirgus iespējam un profesionālās 

izglītības un augstākas profesionālās kvalifikācijas iegūšanas iespējām tieši 

Vidzemes reģionā, sadarbojoties ar NVA un augstskolām un augstskolu 

filiālēm. 

 

3) Pilnveidot bezdarbnieku apmācību un pārkvalificēšanas sistēmu. 

 

Uzdevumi: 

 Veicināt tālmācības programmu ieviešanu. 

 Sekmēt vienota informācijas tīkla izveidošanu par apmācību un 

pārkvalifikācijas iespējām un darba tirgus situāciju. 

 Ieviest apmācību programmas bezdarbniekiem. 

 

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji: 

 Ieviestas bezdarbnieku tālmācības programmas, finansētas no ES fondiem. 

 

Savukārt, lai attīstītu produktīvos sektorus, kuri balstās uz izglītotu darbaspēku un 

piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu, paredzētas šādas aktivitātes: 

 

1) Radīt reģionā iespēju iegūt kvalitatīvu vidējo, profesionālo, augstāko izglītību 

un paaugstināt kvalifikāciju. 

 

Uzdevumi: 

 Sekmēt pedagogu un mācībspēku kvalifikācijas celšanu un 

tālākizglītošanos. 

 Sekmēt apmācību procesa tuvināšanu dzīvesvietai (piemēram, pedagogi 

izbrauc uz organizētām mācībām, videokonferences, utt..). 

 Koordinēt izglītības iestāžu tīkla attīstību. 

 Sekmēt otrās, trešās izglītības/profesijas iegūšanas iespējas. 

 

Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji: 
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 Izstrādāti projekti un izveidotas 2 koledžas Vidzemes reģionā, veikti 

izglītības iestāžu infrastruktūru uzlabojoši pasākumi un apmācību 

programmu uzlabojumi 9 arodapmācības iestādēs, kas tiks finansēti no ES 

struktūrfondiem laika posmā no 2007.- 2013.gadam. 

 Izstrādāti īpaši projekti pedagogu kvalifikācijas celšanai un tālākizglītībai, 

finansēti no ES fondiem. 

 

2) Sekmēt speciālu programmu izstrādi, lai novērstu nodarbinātības 

samazināšanās negatīvās sekas primārajā (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā) 

sektorā. 

 

Uzdevumi: 

 Sekmēt lauksaimniecībā, mežsaimniecībā strādājošo pārkvalifikāciju. 

 Piedāvāt izglītības iespējas bezdarbniekiem. 

 Atbalstīt nodarbinātību veicinošo institūcijas sadarbību ar pašvaldībām un 

darba devējiem. 

 

1.3.4. Pieaugušo izglītība Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentos 

 

Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plānā 2010.-2013.gadam ir noteiktas 

Kurzemes reģiona ilgtermiņa (līdz 2030.gadam) un īstermiņa attīstības prioritātes un 

rīcības virzieni to sasniegšanai.  

 

Viena no Kurzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības prioritātēm ir - 

daudzveidīgu un konkurētspējīgu pakalpojumu attīstība un to pieejamības 

uzlabošana reģionā, kas ietver šādus prioritāros rīcības virzienus attiecībā uz 

pieaugušo izglītību: 

 Nodrošināt reģiona ilgtermiņa vajadzībām atbilstošu augstākās izglītības un 

profesionālās izglītības kvalitatīvu un daudzveidīgu piedāvājumu; 

 Nodrošināt profesionālās vidējās, augstākās izglītības un mūžizglītības 

integrāciju un attīstību; 

 Veicināt inovatīvu karjeras orientācijas pasākumu īstenošanu reģionā. 
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Rīcības virzienu mērķis ir nodrošināt augstākās un profesionālās izglītības 

piedāvājumu atbilstoši darba tirgus prasībām un uzlabot to pieejamību, un veicināt 

tehnisko un inženiertehnisko profesiju izvēli, nodrošinot radošas, tehnoloģiski 

attīstītas un inovatīvas uzņēmējdarbības (rūpniecības) attīstību. 

 

Plānotās darbības: 

 veidot augstākās izglītības un profesionālās izglītības specializēšanos; 

 veicināt augstāko un profesionālo izglītības iestāžu savstarpējo sadarbību un 

sadarbības attīstību ar potenciāliem darba devējiem konkurētspējīga izglītības 

programmu piedāvājuma nodrošināšanā atbilstoši darba tirgus prasībām; 

 nodrošināt sabiedrības informēšanu par izglītības iespējām reģionā; 

 piesaistīt studentus no citiem reģioniem un valstīm; 

 attīstīt un pilnveidot cilvēkresursu, veidot pedagogu motivēšanas mehānismu; 

 attīstīt un pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi; 

 efektīvāk izmantot augstākās un profesionālās izglītības iestāžu 

materiāltehnisko un cilvēkresursu bāzi mūžizglītības attīstībai. 

 

Virzībā uz Kurzemes reģiona ilgtermiņa attīstības prioritāti „Zinātnes, pētniecības un 

uzņēmējdarbības attīstība reģionā” noteiktajos atbalstāmajos rīcības virzienos ir 

ietverta zinātnes, pētniecības un uzņēmējdarbības integrācijas veicināšana. 

Rīcības virziena mērķis ir veicināt zinātnes, pētniecības un uzņēmējdarbības attīstību, 

paredzot šādas potenciālās darbības: 

 piesaistīt cilvēkresursus zinātnei, veidojot sadarbību ar augstskolām, 

pētniecības centriem un uzņēmumiem;  

 nodrošināt sabiedrības informēšanu par zinātnisko darbību un zinātnes 

pētījumiem, inovācijām un sasniegumiem, to nozīmi un attīstības potenciālu, 

tajā skaitā uzņēmējdarbībā; 

 sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu; 

 pilnveidot zinātnes un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai 

atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi;  

 paaugstināt uzņēmēju konkurētspēju, veidojot kompetences centrus un 

zināšanu pārneses un komercializācijas centrus;  
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 atbalstīt jaunu vai nozīmīgi uzlabotu produktu vai tehnoloģiju izstrādi un to 

ieviešanu ražošanā; 

 veicināt inovāciju transformatoru tīkla izveidi. 

 

Īstenojot Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plānā noteiktās plānotās darbības, ir 

izstrādāts Rīcības plāns mūžizglītības attīstībai Kurzemes plānošanas reģionā 

(Latvija), Klaipēdas un Kauņas reģionos (Lietuva) 2011.-2015.gadam.  

 

Mūžizglītības rīcības plāna aktivitātes ir vērstas uz elastīgas, modernas un kvalitatīvas 

neformālās izglītības sistēmas izveidi, uzsverot sadarbību starp dažādām izglītības 

iestādēm Latvijā un Lietuvā un starp piedāvājuma un pieprasījuma pusēm. 

 

Mūžizglītības rīcības plāna 3.nodaļā „Mūžizglītības resursu un pieejamības 

raksturojums” ir minēti šādi secinājumi, kas iegūti Ziemeļkurzemes profesionālās 

izglītības kompetences centra izveides priekšizpētes rezultātā, aptaujājot darba 

devējus: 

- Profesijas, kuras prioritāri jāpiedāvā, lai nodrošinātu Kurzemes reģiona 

vajadzības, ir metālapstrāde, elektronika, ceļu būve, būvniecība; 

- 2010.gadā 58% aptaujāto uzņēmumu darbinieku bija vecumā virs 40 gadiem 

un ir ļoti mazs gados jaunu (15-25 gadi) darbinieku skaits (7%); 

- Darba tirgus pieprasījuma un nozaru attīstības prognozes liecina, ka vidējā 

termiņā un ilgtermiņā būs nepieciešami jauni darbinieki mašīnbūves un 

metālapstrādes nozarēm (apmierinot uzņēmumu vajadzības modernizācijas 

rezultātā un nolūkā, jo trūkst speciālistu darbam ar jaunākās paaudzes 

metālapstrādes iekārtām. Jaunas iekārtas nodrošina augstu produkcijas 

kvalitāti. Jaunās paaudzes iekārtu ieviešana ražošanā ir pasaules tendence un, 

lai būtu konkurētspējīgi pasaules tirgū, šo iekārtu iegāde ir neizbēgama. Līdz 

ar to ir aktuāla atbilstošu speciālistu sagatavošana elektronikas un enerģētikas, 

kā arī būvniecības nozarē. 

 

Mūžizglītības rīcības plānā ir noteikti rīcības virzieni, kurus paredzēts realizēt līdz 

2015.gadam sadarbojoties KPR, Klaipēdas un Kauņas reģionam dažādu projektu 

ietvaros: 
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1) Papildināt normatīvos aktus un novērtēt ārpus formālās izglītības iegūtās 

zināšanas un prasmes; 

2) Attīstīt tālmācību/ E-apmācību; 

3) Izveidot neformālās izglītības informācijas tīklu; 

4) Paaugstināt neformālās izglītības sniedzēju kapacitāti. 

 

Analizējot vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktos 

mērķus un prioritātes, un to sasniegšanai izvirzītos rīcības virzienus un uzdevumus, kā 

arī jau konkrētās plānotās darbības un projektu idejas, kas attiecas uz pieaugušo 

izglītību, jāsecina, ka tie atbilst reģiona ilgtermiņa prioritātēm un mērķiem. Lielākajā 

daļā pašvaldību izglītoti, radoši un iniciatīvas bagāti cilvēki ir galvenā prioritāte un 

vienlaikus arī attīstības resurss. 

 

Pašvaldību attīstības programmās ir uzsvērta nepieciešamība pilnveidot un attīstīt 

konkurētspējīgu, darba tirgus prasībām atbilstošu izglītības piedāvājumu, uzlabot 

mācību programmas, paaugstināt mācību spēku kvalifikāciju, kā arī izveidot 

mūžizglītības centrus. 

 

1.3.5. Pieaugušo izglītība Zemgales plānošanas reģiona attīstības plānošanas 

dokumentos 

 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā 2008.-2014.gadam 

nospraustais stratēģiskais mērķis ir dzīves kvalitātes nodrošināšana Zemgalē. Lai 

nodrošinātu dzīves kvalitāti, noteiktas galvenās attīstības prioritātes: 

1. Izglītots, radošs un konkurētspējīgs cilvēks; 

2. Zināšanu ekonomikas attīstība; 

3. Kvalitatīva dzīves vide. 

 

Viens no prioritātes „Izglītots, radošs un konkurētspējīgs cilvēks” sasniegšanai 

noteiktajiem rīcības virzieniem ir cilvēkresursu attīstība.  

 

Risināmie uzdevumi: 

 Sekmēt izglītības pakalpojumu pieejamību visās pakāpēs, t.sk. mūžizglītības 

attīstību un pieejamību; 
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 Veicināt izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes 

attīstību; 

 Sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu visās izglītības pakāpēs virzībai uz 

indivīda augstu kompetenču līmeni un radošās domāšanas attīstību;  

 Sekmēt pedagogu profesionalitātes paaugstināšanu; 

 Sekmēt radošas, uz indivīda spējām un talantiem vērstas izglītības sistēmas 

izveidi; 

 Veicināt interešu izglītības pieejamību un pilnveidošanu; 

 Veicināt darba tirgus pieprasījumam atbilstoša darbaspēka sagatavošanu; 

 Sekmēt sociālā riska grupu iesaistīšanu darba tirgū. 

 

Plānotie pasākumi un aktivitātes, lai sekmētu izglītības kvalitātes uzlabošanu visās 

izglītības pakāpēs virzībai uz indivīda augstu kompetenču līmeni un radošās 

domāšanas attīstību: 

 Pilnveidot izglītības programmas visās izglītības pakāpēs - pirmsskolas 

izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, pieaugušo izglītībā, LLU 

un reģionā esošajās augstskolu filiālēs, interešu izglītībā; 

 Veicināt izglītības programmu savstarpējo saskaņotību un mācību priekšmetu 

integrāciju vienas programmas ietvaros; 

 Sekmēt moderno tehnoloģiju pielietošanu izglītības procesā; 

 Nodrošināt kvalificētu pedagoģisko kadru, it īpaši jaunu cilvēku, piesaisti. 

 

Plānotie pasākumi un aktivitātes, lai veicinātu darba tirgus pieprasījumam 

atbilstoša darbaspēka sagatavošanu: 

 Nodrošināt nodarbināto pārkvalifikāciju un kvalifikācijas celšanu;  

 Atbalstīt strādājošo apmācību kvalifikācijas paaugstināšanai vai 

pārkvalifikācijai uzņēmumos un nozaru darba devēju organizācijās; 

 Sekmēt ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju integrāciju darba tirgū; 

 Sekmēt praktiskās pieredzes apgūšanu studentiem un profesionālo skolu 

audzēkņiem; 

 Iesaistīt darba devējus visos izglītības procesos - plānošanā, realizācijā un 

vērtēšanā, it īpaši profesionālajā un augstākā izglītībā; 

 Pilnveidot profesionālās orientācijas un karjeras izglītību;  

 Popularizēt profesionālo izglītību. 
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Plānotie pasākumi un aktivitātes, lai sekmētu sociālā riska grupu iesaistīšanu darba 

tirgū: 

 Uzlabot pamatprasmju līmeni iedzīvotājiem no sociālā riska grupām; 

 Attīstīt sociālo un profesionālo rehabilitāciju;  

 Veicināt sociālo un etnisko integrāciju, mazināt atsevišķu sabiedrības grupu 

izolāciju un radīt priekšnosacījumus viņu iesaistei darba tirgū; 

 Pilnveidot bezdarbnieku apmācību un pārkvalificēšanas sistēmu, izstrādāt 

jaunas programmas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam; 

 Nodrošināt subsidētās darbavietas sociālās atstumtības riska grupām; 

 Paaugstināt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kvalifikāciju un veicināt 

pārkvalifikāciju; 

 Sniegt konsultāciju pakalpojumus uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības 

uzsākšanai sociālās atstumtības riska grupām. 

 

Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas attīstības programma 2011.-

2016.gadam Zemgales un Ziemeļlietuvas teritorijai. Attīstības programmas 

izstrāde ir veikta Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta 

„Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas 

pievilcības veicinātājs” (LLI–023) ietvaros. 

 

Vīzija: Zemgales un Ziemeļlietuvas pārrobežu reģions – Eiropā pazīstams pārrobežu 

tradicionālās amatniecības un mākslas centrs, radošo darbnīcu un pasākumu norises 

vieta ar pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi augstvērtīgu mākslas un amatniecības 

izstrādājumu radīšanai.  

 

Tradicionālās amatniecības un mākslas industrijas attīstības programmā izvirzīts 

stratēģiskais mērķis: Eiropā pazīstama tradicionālās amatniecības un mākslas 

centra izveide un attīstība pārrobežu reģionā. 

 

Viena no attīstības programmā noteiktajām prioritātēm ir kvalificētu un radošu 

industrijas speciālistu sagatavošana. Tam nepieciešams celt nozares speciālistu 

kvalifikāciju un piesaistīt jaunos speciālistus. 
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Lai celtu nozares speciālistu kvalifikāciju konkurētspējas veicināšanai, tiek paredzēta 

uzņēmēju profesionālo iemaņu un zināšanu pilnveidošana, uzlabojot amatniecības un 

mākslas izstrādājumu kvalitāti, izmantojot ES sniegtās iespējas (piemēram, 

mārketingā, komunikācijā, viesmīlībā, IKT izmantošanā, svešvalodās, jauno 

tehnoloģiju izmantošanā, profesionālajos arodos), kā arī citu uzņēmēju un pašvaldības 

speciālistu apgūtās iemaņas. 

 

Lai piesaistītu profesionālus jaunos speciālistus, tiek paredzēts popularizēt nozari 

izglītības iestāžu audzēkņu vidū. Ir jāpalielina skolēnu/studentu interese par 

tradicionālo amatniecību un mākslu, veicinot profesionālo un augstāko izglītības 

iestāžu audzēkņu uzņēmējdarbības attīstību tradicionālās amatniecības un mākslas 

jomā pārrobežu reģionā.  

 

Plānotās darbības: 

 Tradicionālās amatniecības un mākslas dienu, meistarklašu organizēšana 

reģiona skolēniem ar tradicionālo amatnieku un mākslinieku piedalīšanos, kā arī 

prakses vietu nodrošināšana amatniecības un mākslas uzņēmumos; 

 Amatnieku Informācijas dienu organizēšana profesionālajās un augstākās 

izglītības iestādēs Latvijā un Lietuvā; 

 Informācijas izplatīšana izglītības iestāžu audzēkņiem par uzņēmējdarbības 

attīstības iespējām jomā, t.sk., priekšrocībām, reģionā; 

 Bezdarbnieku profesionālā pārkvalifikācija ar tradicionālās amatniecības un 

mākslas jomu saistītos darbības virzienos. 

 

Sagaidāmie rezultāti: Pieaugs absolventu skaits, kuri pēc mācību beigšanas paliks 

reģionā un uzsāks savu uzņēmējdarbību, palielināsies reģiona ieņēmumi. Kā arī 

pieaugs kvalificētu nozares speciālistu un jaunu uzņēmumu skaits tradicionālās 

amatniecības un mākslas jomā, un samazināsies bezdarbs. 

 

Zemgales plānošanas reģiona Inovatīvās attīstības programma 2008.-

2014.gadam 

 

Inovatīvās attīstības programmā izvirzīts stratēģiskais mērķis: attīstīt Zemgales 

inovatīvo kapacitāti. Virzībā uz stratēģisko mērķi noteiktas divas galvenās attīstības 
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prioritātes: inovatīvi domājošu cilvēku kapitāla veidošana un uzņēmējdarbības 

vides attīstība. 

 

Inovatīvi domājošu cilvēku kapitāla veidošanā viens no noteiktajiem rīcības 

virzieniem ir izglītības kvalitātes pilnveidošana visās izglītības pakāpēs, t.sk. 

izglītības kvalitātes pilnveide pieaugušo izglītībā, profesionālajā izglītībā un Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes un reģionā esošajās augstskolu filiālēs.  

 

Plānotās aktivitātes pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidošanā: 

 Pielietot inovatīvas, uz IKT balstītas mācību metodes. 

 Sekmēt e-mācību pieejamību. 

 Uzlabot mācību materiāli tehnisko bāzi pašvaldību PIC-os. 

 Palielināt un specializēt pieaugušo izglītības programmu piedāvājumu reģionā, 

palielināt uz profesionālo kvalifikāciju balstītu piedāvājumu. 

 Iesaistīt valsts profesionālās izglītības iestādes pieaugušo izglītībā 

profesionālās kvalifikācijas un pārkvalifikācijas nodrošināšanai. 

 

Plānotās aktivitātes profesionālās izglītības kvalitātes pilnveidošanā: 

 Veicināt reģionālo padomju lomu profesionālās izglītības attīstības plānošanā 

un realizācijā, stiprinot to kapacitāti, veikt pasākumus, lai plānošanas reģiona 

administrācijā darbotos sekretariāts.  

 Izstrādāt un ieviest sistēmu, kā darba devēji ir tiesīgi pieprasīt jaunu izglītības 

programmu ieviešanu.  

 Apmācīt izglītības iestāžu vadītājus un darbiniekus inovāciju vadībā. 

 Pilnveidot prakses programmu kvalitāti. 

 Atbalstīt jaunu izglītības programmu izstrādi reģiona attīstībai būtiskajās 

nozarēs. 

 Uzlabot mācību materiāli tehnisko bāzi reģionam nepieciešamo izglītības 

programmu nodrošināšanai, veicinot profesionālo skolu specializāciju. 

 Celt profesionālās izglītības prestižu, orientēt pamatskolu beidzējus uz amatu 

apguvi profesionālās izglītības iestādēs. 

 Veidot starpreģionālus un reģionālus projektus Zemgales profesionālo 

izglītības iestāžu sadarbības nodrošināšanai un labās prakses pārņemšanai. 
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Plānotās aktivitātes izglītības kvalitātes pilnveidošanai Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes un reģionā esošajās augstskolu filiālēs: 

 Izstrādāt un ieviest sistēmu bakalauru, maģistrantu un doktorantu zinātnisko 

darbu un pētījumu sasaistei ar praktisko pielietojumu zinātnē vai ražošanā. 

 Sekmēt izglītības turpināšanu maģistrantūrā un doktorantūrā. 

 Sekmēt patentu skaita pieaugumu. 

 Veicināt studentu biznesa ideju attīstību. 

 Organizēt zinātnes dienas. 

 Pilnveidot kvalifikācijas prakšu kvalitāti. 

 Orientēt nākamos studentus uz inženierzinātņu apguvi.  

 Atbalstīt reģiona Inovāciju stipendiju programmu izveidi studējošiem. 

 Kā vieslektorus uzaicināt uzņēmējus un banku speciālistus. 

 

1.3.6. Kopīgais un atšķirīgais plānošanas reģionu attīstības plānošanas 

dokumentos pieaugušo izglītības jomā 

 

Visu piecu plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentos ir uzsvērta 

nepieciešamība pilnveidot un attīstīt konkurētspējīgu, darba tirgus prasībām atbilstošu 

izglītības piedāvājumu (skat. 9.pielikumu).  

 

Kopīgais plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentos, kas izriet no tajos 

noteiktajiem atbalstāmajiem rīcības virzieniem un pasākumiem, attiecībā uz 

pieaugušo izglītību ir:  

 

 Izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes attīstība un 

pilnveidošana; 

 Izglītības kvalitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana; 

 Mūžizglītības attīstība; 

 Atbalsts zinātnei, pētniecībai un inovācijām, jeb zināšanu ekonomikas attīstība; 

 Darba tirgus pieprasījumam atbilstošas izglītības attīstība; 

 Nozaru speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana. 

 

Mūsdienās ekonomikas attīstība prasa arvien komplicētākas un jaunas zināšanas, 

pastāvīgu mācīšanos, kvalifikācijas paaugstināšanu jeb mūža izglītību, lai iekļautos 
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ekonomiskajos procesos un darba tirgū, un saglabātu darbavietas laukos. Tāpēc 

izglītības, t.sk. pieaugušo izglītības, attīstības pilnveidošana un kvalitatīvas, 

konkurētspējīgas izglītības pieejamības nodrošināšana ir ietverta visu plānošanas 

reģionu vidēja termiņa rīcībās un pasākumos. 

 

Lai pilnveidotu izglītības infrastruktūru un uzlabotu izglītības kvalitāti, plānošanas 

reģioni norāda uz nepieciešamību uzlabot mācību programmas, pielāgojot tās darba 

tirgus vajadzībām, paaugstināt mācību spēku kvalifikāciju, kā arī izveidot 

mūžizglītības centrus visos plānošanas reģionos. 

 

Tabula 1 „Atbalstāmie rīcības virzieni un veicamie pasākumi pieaugušo izglītības 

jomā plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentos”8 

 

Nr. 

p.k. 
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1. Izglītības iestāžu infrastruktūras un 

materiāltehniskās bāzes attīstība un 

pilnveidošana 

x x x x x 

2. Izglītības kvalitātes paaugstināšana un 

pieejamības nodrošināšana, t.sk. 

x x x x x 

2.1. Daudzveidīgs kvalitatīvas augstākās 

izglītības un profesionālās izglītības 

piedāvājums 

  x   

2.2. Profesionālās vidējās, augstākās izglītības 

un mūžizglītības integrācija un attīstība 

  x   

2.3. Pedagogu un mācībspēku kvalifikācijas 

celšana un tālākizglītošanās 

 x    

2.4. Sabiedrības informēšana par izglītības 

iespējām reģionā 

  x   

2.5. Studentu piesaiste no citiem reģioniem un 

valstīm 

  x   

2.6. Pedagogu motivēšanas mehānisma izveide   x   

                                                           
8 Autora veidota tabula izmantojot visu PR attīstības dokumentu analīzi 
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2.7. Zinātnē balstītas starptautiski atzītas 

konkurētspējīgas izglītības attīstība 

    x 

2.8. Pieaugušo izglītības pilnveidošana    x  

2.9. Profesionālās izglītības kvalitātes 

pilnveidošana 

   x  

2.10. Izglītības kvalitātes pilnveidošana LLU un 

reģionā esošajās augstskolu filiālēs 

   x  

2.11. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

integrēšana izglītības procesā 

x     

3. Mūžizglītības attīstība, t.sk.  x x x x x 

3.1. Mūžizglītības (kompetences) centra izveide x x    

3.2. Pieaugušo tālākizglītības metodiski 

informatīvo centru izveide 

 x    

3.3. Mūžizglītības atbalsta sistēmas izveide  x    

3.4. Mūžizglītības koordinators katrā novadā  x    

3.5. Tālmācības sistēmas izveide  x x   

3.6. Interešu izglītības pieejamība un 

pilnveidošana 

  x x  

3.7. Kultūrizglītības attīstība     x 

3.8. Profesionālās izglītības attīstība   x  x 

3.9. Neformālās izglītības kapacitātes 

paaugstināšana 

  x   

3.10. Tālmācības/E-apmācību programmu 

attīstība 

 x x   

4. Atbalsts zinātnei, pētniecībai un 

inovācijām, jeb zināšanu ekonomikas 

attīstība, t.sk.  

x x x x x 

4.1. Atbalsts jaunu un esošo zinātnes, 

tehnoloģisko, kompetences un loģistikas 

centru, industriālo zonu, biznesa inkubatoru 

u.c. atbalsta struktūru sadarbībai un 

attīstībai  

x   x  

4.2. Atbalsts zinātnei un pētniecībai  x    
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4.3. Atbalsts starptautiskas sadarbības 

projektiem zinātnes un tehnoloģiju jomā 

 x    

4.4. Informācijas un zināšanu pārnese    x  

4.5. Sasaiste starp izglītību, pētniecību un 

uzņēmējdarbību 

   x  

4.6. Zinātnes un ražošanas sinerģija     x 

4.7. Uz zināšanām balstītas ekonomikas 

attīstības veicināšana, informācijas 

tehnoloģiju (IT) izplatījuma radīšana un 

inovatīvu tehnoloģiju piesaiste, atbalstot 

funkcionāli un telpiski tīkloto, savstarpēji 

papildinošo ekonomisko struktūru – 

klāsteru rašanos 

x     

4.8. Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras, 

elektronisko pakalpojumu un informācijas 

sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai 

 x    

4.9. Informācijas tehnoloģiju attīstības 

pilnveidošana izglītības iestādēs 

 x    

4.10. Inovatīva pieeja nodarbinātības 

jautājumiem 

    x 

4.11. Inovatīvo uzņēmumu un augsto tehnoloģiju 

pētniecības centru attīstība 

 x    

4.12. Zinātnes tehnoloģisko parku, tehnoloģisko 

un kompetences centru, loģistikas parku 

izveide un attīstība 

   x  

4.13. Zinātniski pētniecisko, jauno tehnoloģiju 

atbalsta, klasteru, u.c. atbalsta struktūru 

izveide un jau esošo stiprināšana 

 x    

4.14. Biznesa inkubatora, pētniecības centra un 

tehnoloģiskā parka izveide 

 x    

4.15. Zinātnes, pētniecības un uzņēmējdarbības 

integrācija 

  x   

4.16. Cilvēkresursu piesaiste zinātnei, veidojot   x   
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sadarbību ar augstskolām, pētniecības 

centriem un uzņēmumiem 

4.17. Sabiedrības informēšanu par zinātnisko 

darbību un zinātnes pētījumiem, inovācijām 

un sasniegumiem, to nozīmi un attīstības 

potenciālu, tajā skaitā uzņēmējdarbībā 

  x   

4.18. Zinātnes un pētniecības aprīkojuma un 

materiāltehniskās bāzes pilnveidošana  

  x   

4.19. Uzņēmēju konkurētspēju, veidojot 

kompetences centrus un zināšanu pārneses 

un komercializācijas centrus 

  x   

4.20. Atbalsts jaunu vai nozīmīgi uzlabotu 

produktu vai tehnoloģiju izstrādei un to 

ieviešanai ražošanā  

  x   

4.21. Atbalsts jaunu konkurētspējīgu produktu 

izstrādei un inovācijām 

 x    

4.22. Inovāciju transformatoru tīkla izveides 

veicināšana 

  x   

5. Darba tirgus pieprasījumam atbilstošas 

izglītības attīstība, t.sk. 

x x x x x 

5.1. Augstākās un profesionālās izglītības 

piedāvājums atbilstoši darba tirgus 

prasībām un tās pieejamības uzlabošana 

x x x x x 

5.2. Augstāko un profesionālo izglītības iestāžu 

un potenciālo darba devēju savstarpējā 

sadarbība  

  x   

5.3. Sadarbība starp profesionālās izglītības 

iestādēm, uzņēmējdarbības atbalsta 

struktūrām un uzņēmējiem 

 x    

5.4. Izglītības un kvalifikācijas celšanas iespējas 

atbilstoši darba tirgus prasībām 

 x    

5.5. Konkurētspējīgas izglītības programmas 

piedāvājums atbilstoši darba tirgus 

  x   
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prasībām 

5.6. Profesionālās izglītības, augstākās izglītības 

un tālākizglītības jomās sadarbība ar 

uzņēmējiem 

  x x x 

5.7. Uzņēmēju iesaistīšanās izglītības aktivitātēs    x  x 

5.8. Jaunu speciālistu piesaiste x x x x x 

5.9. Sociālo riska grupu iesaistīšana darba tirgū   x x x 

5.10. Vienota informācijas tīkla izveidošanu par 

apmācību un pārkvalifikācijas iespējām un 

darba tirgus situāciju 

 x    

5.11. Augstākās izglītības un profesionālās 

izglītības specializēšanās 

  x   

5.12. Profesionālās orientācijas un karjeras 

izglītības pilnveidošana 

x x x x x 

5.13. Karjeras izvēles sistēmu attīstība  x    

5.14. Bezdarbnieku apmācību un 

pārkvalificēšanas sistēmas pilnveidošana 

 x    

5.15. Pašvaldību sadarbības paplašināšana ar 

izglītības iestādēm 

x  x   

5.16. Jaunu, specializētu, darba tirgum atbilstošu 

izglītības programmu izstrāde un ieviešana 

x x x x x 

5.17. Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā 

strādājošo pārkvalifikācija 

 x    

5.18. Atbalsts jaunu pārstrādes rūpniecības jomu 

attīstībai 

     

5.19. Inovatīvu karjeras orientācijas pasākumu 

īstenošana reģionā 

  x   

6. Uzņēmējdarbības prestiža celšana, t.sk.      x 

6.1. Mācību uzņēmumu biznesa inkubatoru 

izveide 

    x 

6.2. Atbalsts jaunu biznesa ideju ieviešanai     x 

6.3. Uzņēmējus un biznesa vides speciālistu 

iesaistīšana izglītības aktivitātēs 

    x 
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6.4. Uzņēmējdarbības mācību materiālu, 

mācību moduļu (programmu) un jaunu 

apmācību metožu izstrāde 

    x 

6.5. Profesionālo izglītības iestāžu 

uzņēmējdarbības novirziena attīstīšana 

    x 

7. Nozaru speciālistu kvalifikācijas 

paaugstināšana 

 x x x x 

7.1. tradicionālās amatniecības un mākslas jomā    x  

7.2. mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs   x   

7.3. elektronikas nozarē    x   

7.4. enerģētikas nozarēs    x   

7.5. būvniecības nozarēs   x   

7.6. tehnisko un inženiertehnisko profesiju jomā   x   

7.7. pārstrādes rūpniecības jomā  x    

7.8. pārtikas rūpniecības nozarēs  x    

7.9. mežsaimniecības, kokapstrādes, 

lauksaimniecības un pakalpojumu nozarēs  

 x    

7.10. kultūras jomā     x 

7.11. uzņēmējdarbības jomā     x 

7.12. augstākas pievienotās vērtības nozarēs 

(piemēram, IKT attīstība, citas 

inovācijas/jauninājumi, balstītas uz 

zināšanām un pētniecību) 

 x    

7.13. nozarēs, kas ir saistītas ar zinātnes un 

inovāciju ieviešanu 

 x    

 

Visos plānošanas reģionos ir paredzēts atbalsts zinātnei, pētniecībai un inovācijām, 

tādējādi veicinot zināšanu un jaunāko tehnoloģiju integrāciju ražošanā un sekmējot 

zināšanu ekonomikas attīstību reģionā. Visos reģionos atbalsts tiek virzīts uz jaunu un 

esošo zinātnes, tehnoloģisko, kompetences (zināšanu pārneses) un loģistikas centru, 

biznesa inkubatoru u.c. atbalsta struktūru izveidei un attīstībai, tādējādi veicinot 

reģionu konkurētspēju valstī un starptautiskajā tirgū.  
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Tāpat kopīgais ir nepieciešamība pielāgot augstākās un profesionālās izglītības 

piedāvājumu darba tirgus pieprasījumam un uzlabot tās pieejamību visos Latvijas 

reģionos. Lai to panāktu, ir jāveicina sadarbība augstākās un profesionālās izglītības, 

tālākizglītības jomās ar uzņēmējiem jeb potenciālajiem darba devējiem.  

 

Atšķirīgais plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentos, kas izriet no tajos 

noteiktajiem atbalstāmajiem rīcības virzieniem un pasākumiem, attiecībā uz 

pieaugušo izglītību ir uzņēmējdarbības prestiža celšana Latgalē, kas saistīta ar valsts 

īpašo atbalsta politiku Austrumu reģionam nākamajā plānošanas periodā. Atbilstoši 

nacionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam Latgales 

reģionā paredzēts plašāks atbalsts tieši uzņēmējdarbības vides attīstībai, veicinot 

jaunu uzņēmēju un uzņēmumu rašanos. 

 

Otra atšķirība saistīta ar katra reģiona savdabību, ko nosaka tā ģeogrāfiskais 

novietojums, dabas apstākļi un cilvēku saimnieciskās darbības un kultūrvēsture. Visi 

plānošanas reģioni, izņemot Rīgas reģionu, norāda uz nepieciešamību paaugstināt 

perspektīvajās nozarēs strādājošo profesionalitāti, meistarību, tādējādi ceļot 

izstrādājumu kvalitāti un vērtību un radot augstāku pievienoto vērtību.  

 

Kurzemes reģionā pieprasītākās profesijas ir mašīnbūves un metālapstrādes, 

elektronikas, enerģētikas, būvniecības nozarēs, tāpēc Kurzemes plānošanas reģions ir 

noteicis atbalstu nozaru speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai tehnisko un 

inženiertehnisko profesiju jomā. 

 

Savukārt Zemgales reģionā paredzēts atbalsts nozaru speciālistu kvalifikācijas 

paaugstināšana tradicionālās amatniecības un mākslas jomā, bet Latgales reģionā – 

uzņēmējdarbības un kultūras jomā. 

 

Vidzemes plānošanas reģions atbalsta nozaru speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanu 

pārstrādes rūpniecības jomā pārtikas rūpniecības nozarēs, mežsaimniecības, 

kokapstrādes, lauksaimniecības un pakalpojumu nozarēs, kā arī augstākas pievienotās 

vērtības nozarēs, kas ir saistītas ar zinātnes un inovāciju ieviešanu. 
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Izaicinājumi un rīcības: 

1) veicināt PI lomas atspoguļojumu visu pašvaldību plānošanas dokumentos; 

2) sniegt priekšlikumus pašvaldībām par ieteicamo detalizācijas pakāpi, 

atspoguļojuma veidu tā, lai iekļautā informācija būtu salīdzināma; 

3) izstrādājot reģionāla līmeņa attīstības dokumentus, pievērst nozīmīgu 

uzmanību PI lomai un attīstībai reģionālā kontekstā; 

4) veikt pakalpojumu pieejamības kartēšanu un perspektīvas modelēšanu; 

5) integrēt pašvaldību plānotos uzdevumus un koordinēt/pārraudzīt to īstenošanu; 

6) plānošanas reģioniem vienoties par vienādu pieeju PI atspoguļošanai 

plānošanas dokumentos; 

7) noteikt sasniedzamos uzdevumus un mērķus, veidot monitoringa 

sistēmu/izmantot esošo, lai novērtētu mērķu/uzdevumu sasniegšanu. 
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1.4. Faktiskās situācijas izvērtējums PI īstenošanā un administrēšanā: esošā 

situācija, vēlamais rezultāts, šķēršļi, daļējie risinājumi 

 

Izaicinājumi: zema pieaugušo piedalīšanās izglītības procesos. 

 

Vērtējot Eurostat datus par Eiropas Savienības valstīm ir jāatzīmē, ka Latvijā pastāv 

savdabīga situācija. Latvija ir salīdzinoši augstā vietā Eiropā un jau šobrīd spēj 

izpildīt tai noteikto 2020.gada mērķi – 34 – 36% augstāko izglītību ieguvušie % no 

iedzīvotāju skaita vecuma grupā no 30 – 34 gadiem, uzrādot 37,2%9. Tiesa tas nebūt 

nav labākais rādītājs Eiropas Savienībā, jo 2012.gadā augstākus radītājus spēja uzrādīt 

17 no 28 dalībvalstīm, tai skaitā abas Baltijas valstis – Lietuva un Igaunija. Tomēr 

noteiktais mērķa rādītājs ir sasniegts atšķirībā no rādītāja, kas raksturo iedzīvotāju 

piedalīšanās izglītības procesā 25 – 64 gadu vecuma grupā. Latvijas iedzīvotājs ir 

salīdzinoši aktīvs formālās izglītības, tai skaitā augstākās, ieguvējs, bet tālākā 

izglītošanās gan formālā, gan neformālā tiek izmantota salīdzinoši maz. Iemesli kādēļ 

neiesaistās tālākā izglītības procesā ir dažādi, bet vieni no pārsteidzošākajiem ir 

apgalvojumi, ka esošās prasmes un kompetences atbilst uzņēmuma vajadzībām 

(Latvijā to atzīmēja 82% respondentu, bet Eiropas Savienībā vidēji 77%) un darbā 

tiek pieņemti cilvēki ar atbilstošām prasmēm (LV 72%, bet ES 48%). Tieši otrais 

apgalvojums ir krasā pretrunā tam, ko pierasts dzirdēt, ka darbaspēks neatbilst 

uzņēmēju vajadzībām, ka darbaspēka sagatavošana lielākoties nav atbilstoša darba 

tirgus prasībām. Eiropas Savienībā apgalvojumu, ka darbā pieņemtais darbaspēks 

atbilst uzņēmuma prasībām, izteica par 24% mazāk respondentu. Iemesli tik krasai 

pretrunai būtu atsevišķas izpētes vērti. Nākošie populārākie iemesli kādēļ pieaugušie 

izvēlas neiesaistīties tālākizglītības procesos ir saistīti ar finansiālo pusi - pārāk dārgi 

(LV 41%, ES 31%) un ar iemeslu, ka uzskata, ka iegūtā formālā izglītība ir pietiekoša 

- vairāk koncentrējas uz profesionālo sākumizglītību, nevis profesionālo tālākizglītību 

(LV 34%, ES 25%)10. 

Lai arī ārpus formālās izglītības esošo pieaugušo skaits ir liels, tomēr izglītības 

sistēmā Latvijā pieaugušie netiek uzskatīti par plašāku izglītības mērķauditoriju un 

                                                           
9http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=t202

0_41&tableSelection=1  
10 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  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=t2020_41&tableSelection=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=t2020_41&tableSelection=1
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_cvts08&lang=en
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netiek adekvāti nodrošināti ar pakalpojumiem, kas veicinātu produktīvu un ilgstošu šo 

cilvēku iesaistīšanos darba tirgū un pilsoniskajā sabiedrībā, norādīts laikrakstā 

"Europe Journal of Education" publicētajā 2009.gada pētījumā11. Kādas ir notikušas 

izmaiņas un kāda šobrīd ir pieaugušo izglītības loma un perspektīva Latvijā?  

 

Latvijā mūžizglītības politikā kā prioritātes ir definētas izglītības pieejamība, kvalitāte 

un efektīvas likumdošanas un resursu pārvaldības sistēmas izveide, pašreizējā 

likumdošanā joprojām nav izveidota sistēma, kas ļautu sasniegt noteiktos mērķus. 

Iztrūkst sistēmas „saimnieka”, kas balstoties uz sadarbību, noteiktu sasniedzamos 

uzdevumus, prioritāro atbalsta virzienu, mērķa grupas, finansējuma sadali un 

proporciju, kā arī citu jautājumus, lai nodrošinātu, ka pieaugušo izglītība ir 

koncentrēta un mērķēta uz konkrētu rezultātu sasniegšanu un vajadzību 

apmierināšanu. Šī iemesla dēļ arī pieejamie līdzekļi - gan valsts, gan pašvaldību, gan 

starptautiskie netiek mērķtiecīgi apsaimniekoti starp nozarēm un nav izvirzīti kritēriji 

šo resursu efektīvai izmantošanai, kā arī nav garantiju augstas kvalitātes mūžizglītības 

pieejamībai jebkurā dzīves posmā un pēc iespējas ņemot vērā dzīves vietas specifiku. 

Ļoti bieži labas un iedzīvotājiem vērtīgas iniciatīvas nenonāk līdz gala patērētājam – 

izglītojamajam, jo trūkst vienotas un pārskatāmas informācijas par pieejamo atbalstu 

un tā nosacījumiem. Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs uzsvars tiek likts uz 

pieaugušo izglītību, kas tiek raksturota kā vājākais posms izglītības nodrošināšanas 

procesā Latvijā un nav skaidri atspoguļota normatīvajos aktos. Pamatnostādnēs ir 

sašaurināts apskatāmais objekts, uzsvaru liekot uz pieaugušo izglītības izvērtējumu, 

kurai raksturīga spēja strauji mainīgos darba tirgus un jauno tehnoloģiju apstākļos 

nodrošināt darba devēju, darba ņēmēju, kā arī indivīdu vajadzībām atbilstošas jaunas 

zināšanas, prasmes un kompetences. Pamatnostādnēs tiek uzsvērts, ka mērķis ir 

nodrošināt to, ka Latvija ir zeme, kur cilvēkiem ir iespējas mācīties katrā dzīves 

posmā, visās dzīves jomās, neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās 

izglītības, dzīves vietas, etniskās piederības, ienākuma līmeņa, funkcionāliem 

traucējumiem12.  

 

Izglītības un zinātnes ministrija ir definējusi mūžizglītības mērķus, kuri paredz13: 

                                                           
11 http://www.apollo.lv/zinas/pieauguso-izglitibas-iespejas-latvija-ir-ierobezotas/442415  
12 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Pamatnostadnes.pdf - 7.lpp. 
13 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/7243.html  

http://www.apollo.lv/zinas/pieauguso-izglitibas-iespejas-latvija-ir-ierobezotas/442415
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Pamatnostadnes.pdf
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/7243.html
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a) nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, 

dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās 

piederības, funkcionāliem traucējumiem; 

b) veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, kas nodrošina 

ilgtspējīgas kompetences darbam, pilsoniskai līdzdalībai, personības 

izaugsmei un sekmē uz augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgas zināšanu 

ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Latvijā; 

c) izveidot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā 

finanšu) pārvaldi, ievērojot dalītās atbildības un nozaru politikas mijiedarbības 

principus, vienotas mūžizglītības sistēmas attīstībai. 

 

Tomēr esošā sistēma neveicina mērķu sasniegšanu, jo trūkst mehānisma kā koordinēt 

visu trīs iepriekš minēto mērķu sasniegšanu. Tai pašā laikā minētie mērķi ir atbalstāmi 

un būtu uzskatāmi par pamatu diskusijai par mērķu noteikšanu jaunveidojamās 

sistēmas ietvaros, bet svarīgi ir nodrošināt mērķu izpildes uzraudzību un sasniegtā 

rezultāta novērtējumu. 

Eiropas Savienības 2020 stratēģija paredz konkrētus uzdevumus, kas būtu jāsasniedz 

un uz, kuriem būtu jākoncentrējas dalībvalstīm14: 

a) atvieglot jauniešu ienākšanu darba tirgū; 

b) gados vecāku cilvēku spēju uzlabošana, pielāgojoties darba tirgus prasībām; 

c) attīstīt zemākas kvalifikācijas darbinieku prasmes; 

d) veicināt neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanu; 

e) atvieglot darba ņēmēju mobilitāti; 

f) veicināt sociālo iekļaušanu. 

 

Šie uzdevumi jau ir definēti precīzāk un būtu izmērāmi. Vai tie ir vienlīdz aktuāli 

visām valstīm un vai ir paši būtiskākie Latvijai? To būtu nepieciešams vērtēt, bet ir 

skaidrs, ka šāda koncentrēšanās ir nepieciešama, lai spētu sasniegt rezultātu ar 

pieejamo finansējumu un cilvēkresursiem. Ir nepieciešams būt gataviem sagatavot 

piedāvājumu paketes katrai grupai, lai precīzi reaģētu uz grupas specifiku un 

vajadzībām. Pieaugušo izglītības piedāvājumam jābūt mērķētam, ņemot par pamatu 

darba devēju (privātais un publiskais sektors), darba ņēmēju, bezdarbnieku un 

                                                           
14http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm
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pensijas vecumā, bet darba tirgū esošo vajadzības, kuru īstenošanai jābūt uz 

teritorijām balstītai. Pieaugušo izglītības piedāvājumam jāspēj uzrunāt konkrētas 

mērķa grupas, kuru iesaisti par būtisku ir atzinuši gan darba devēji, gan izglītības 

politikas veidotāji.  

Lielākoties ES valstu pieaugušo izglītības programmas ir koncentrētas uz atsevišķām 

mērķa grupām un sasniedzamajiem uzdevumiem. Atsevišķi mērķēts atbalsts 

lasītprasmes un rakstītprasmes attīstīšanai (Lielbritānija, Beļģija, Spānija, Francija, 

Īrija), datorprasmes (Lielbritānija), jauniešiem pamatprasmju pilnveidošanai un 

prakses iegūšanai (dažādās valstīs), mācību programmas pirmspensijas vecuma 

personām (dažādas ES valstis), pieaugušo izglītotāju un programmu sastādītāju 

prasmju pilnveidei pielietot un prast analizēt publiski pieejamo informāciju un avotus 

(Vācija), tālmācības prasmes (Spānija), atbalsts nodarbināto, vecuma grupā no 30 – 

59 gadiem, iesaistei profesionālās izglītības programmās sadarbībā ar nacionālo, 

reģionālo un vietējo līmeni (Somija), pieaugušo izglītības veicināšanas kampaņa 

(Amerikas Savienotās Valstis)15. 

Mūžizglītība ir ietvars formālai un neformālai izglītībai visu izglītojamā dzīves laiku, 

izmantojot dažādas mācību metodes, formas, kas var mainīties un pilnveidoties laika 

gaitā. Ir svarīgi, lai IZM redz un plāno, kas no pirmās izglītības pakāpes līdz 

tālākizglītībai ir darāms katrā izglītības pakāpē, lai īstenotu, iedzīvinātu mūžizglītību, 

iesaistot sadarbības partnerus, kas var sniegt atbalstu katras mērķa grupas labākai 

sasniegšanai un uzrunāšanai. Veicot gan plānošanas reģionu, gan pieaugušo 

izglītotāju anketēšanu, jāatzīst, ka lielākā daļa akcentēja, ka trūkst šādas skaidras 

sistēmas, kurā „IZM redz un plāno, kas no pirmās izglītības pakāpes līdz 

tālākizglītībai ir darāms katrā izglītības pakāpē”. Tas ir viens no būtiskākajiem 

pārmetumiem, jo rada neskaidrību par perspektīvu un darbības virzieniem. 

Kopumā ir jāatzīst, ka pēdējo septiņu gadu laikā Latvijā pieaugušo izglītības jomā 

vērojamas nozīmīgas pārmaiņas, ieskaitot izglītības iespēju paplašināšanos, kā arī 

iedzīvotāju izglītotības līmeņa celšanos, pēdējos gados izmaiņas pieaugušo izglītības 

politikā Latvijā lielākoties nosaka sociālo, ekonomisko un politisko pārmaiņu virziens 

Eiropas Savienībā (ES). ES apzinās, ka aizvien vairāk zaudē savu konkurētspēju 

globālajā tirgū un aizvien izteiktāka ir nepieciešamība celt darbaspēka kvalifikāciju un 

prasmes. Tādēļ pieaugušo izglītībai tiek pievērsta aizvien būtiskāka uzmanība, tiek 

                                                           
15 European Guide. Strategies for improving participation in and awareness of adult learning. Europen 

Union, 2012. – no 28. – 81. lpp. 
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vērtēts valsts devums un izmantotā politika, kā arī noteikti sasniedzamie rādītāji ES 

kopumā un katrai dalībvalstij atsevišķi. 

 

Tabula 2 Eiropas Savienības stratēģiskie mērķi 2020.gadam16 

Rādītāji  Esošais līmenis (%) Sasniedzamais 

līmenis uz 

2020.gadu (%) 

Nodarbinātības līmenis (20 – 64 gadi)  66.3% (2011) 73% 

Ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (% no 

IKP) 

0.7 % (2011) 1.5% 

Priekšlaicīgi skolu un apmācības 

pametušo skaits (% no 18-24 gadu 

vecuma grupas) 

10% (2012)  13.4% 

Augstāko izglītību ieguvušie % no 

iedz.skaita vecuma grupā no 30 – 34 

gadiem 

37% (2012)  34% (1) 

Iedzīvotāju piedalīšanās izglītības 

procesā, īpatsvars % no 25 – 64 gadu 

vecuma grupā 

7% (2012) 15% 

Nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju 

īpatsvars 

19.1% (2011) 21% 

 

Stratēģijā “Eiropa 2020” – gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijā – 

mūžizglītība un prasmju pilnveidošana tiek atzītas par izšķirošiem faktoriem, lai 

reaģētu uz pašreizējo ekonomikas krīzi, demogrāfisku novecošanu un uz plašāku 

Eiropas Savienības ekonomisko un sociālo stratēģiju. Vispārējā krīze, kura Eiropas 

Savienībā un tai skaitā Latvijā, ir skaidri iezīmējusi pieaugušo izglītības lielo nozīmi 

stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā, lai pieaugušie – it īpaši zemākas 

kvalifikācijas un vecāka gadagājuma darbinieki – varētu uzlabot savu spēju 

pielāgoties jaunajām darba tirgus un sabiedrības prasībām. Pieaugušo izglītība sniedz 

iespējas uzlabot vai pielāgot to personu prasmes, kuras ir skāris bezdarbs, 

pārstrukturēšana un profesijas maiņa, kā arī būtiski veicina sociālo iekļaušanu, aktīvu 

                                                           
16 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
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pilsoniskumu un personisko izaugsmi17. Starp Eiropas Savienības 2020 stratēģijā 

norādīto sasniedzamo rezultatīvajiem rādītājiem ir arī ar izglītības ieguvi saistīti 

rādītāji, kuru sasniegšana ir būtiska ES izaugsmei. Viens no tiem ir „Iedzīvotāju 

piedalīšanās izglītības procesā, īpatsvars % no 25 – 64 gadu vecuma grupā”. Šis 

rādītājs atspoguļo to līmeni, kas Eiropas Savienības valstīm ir jāsasniedz pieaugušo 

iesaistīšanās izglītības procesos līdz 2020.gadam. Sasniedzamais rādītājs ir 15% 

(skat.2.tabulu) Jāatzīst, ka gan Latvija, gan vidēji arī Eiropas Savienība būtiski 

atpaliek no nospraustā mērķa sasniegšanas.  

 

Tabula 3 Iedzīvotāju piedalīšanās izglītības procesā, īpatsvars % no 25 – 64 gadu 

vecuma grupā18 

Valstis  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2020. 

Eiropas 

Savienība 

(vidēji)  

9,3  9,4  9,3  9,1  8.9  9.0 15% 

Latvija  7,1  6,8  5,3  5,0  5,0  7,0 15% 

 

Salīdzinot Latvijas un Eiropas Savienības vidējos rādītājus pa gadiem, sākot ar 

2007.gadu līdz 2012.gadam ir jāvēro līdzīga tendence, ka pieaugušo skaits, kas 

iesaistījās izglītības procesos būtiski kritās 2009.gadā un samazinājums turpinājās 

2010.gadā, saglabājoties tādam pašam līmenim 2011.gadā (Latvija), bet ES kritums 

turpinājās arī 2011.gadā. Tomēr ir jāatzīst, ka pieaugušo skaita samazinājums no 

2008. uz 2009.gadu bija mazāk izteikts Eiropas Savienībā vidēji kā Latvijā. Tomēr ir 

jāatzīst pozitīva tendence 2012.gadā, kad par 2 procentpunktiem pieauga pieaugušo 

iesaiste izglītības procesos. Samazinājums sakrita ar ekonomiskās krīzes augstāko 

punktu 2009.gadā, kad neskatoties uz lielajām Nodarbinātības valsts aģentūras 

aktivitātēm un speciālām valsts atbalsta programmām, piesaistot arī Eiropas 

Savienības fondu līdzekļus, EUROSTAT dati uzrādīja būtisku kritumu, ko ietekmēja 

arī darba devēju pasivitāte savu darbinieku motivēšanā un atbalstīšanā iesaistīties 

                                                           
17 ES Padomes Rezolūcija par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem, (2011/C 372/01), 

1.lpp http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/Eiropas_Izgl_progr_pieaug.pdf  
18 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en  

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/Eiropas_Izgl_progr_pieaug.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en
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profesionālās pilnveides un kvalifikācijas celšanas pasākumos. Būtiski samazinājās 

iedzīvotāju maksātspēja, kas ierobežoja iespējas pirkt pakalpojumu.  

Jāatzīmē, ka gan Latvija, gan Eiropas Savienība (vidējais rādītājs starp 27 valstīm) 

būtiski atpaliek no ES 2020 stratēģijā noteikto rādītāju sasniegšanas (skat. Tabula 

Nr.3). Kā nodrošināt būtisku pieaugušo, kas iesaistās izglītības procesos pieaugumu, 

lai līdz 220.gadam spētu pietuvoties sasniedzamajiem rādītājiem? Esošā septiņu gadu 

pieredze rāda, ka, saglabājot esošo pieeju pieaugušo iesaistīšanā, pastāv liels risks 

nesasniegt plānoto rezultātu. Būtu nepieciešama plašāka darba devēju iesaiste un 

motivēšana darbinieku kvalifikācijas celšanas veicināšanā, turklāt ir jāfokusē atbalsts 

atbilstoši darba tirgus specifikai vismaz reģionu līmenī, ja ne pašvaldību. Ir vērojamas 

būtiskas atšķirības starp republikas nozīmes pilsētām, lielajiem un mazajiem 

novadiem. Ir būtiski, lai pieaugušo izglītība būtu reizē gan fleksibla (spējīga reaģēt uz 

situācijas maiņām – darba tirgus izmaiņas, sociālekonomiskās situācija u.c.) un tai 

pašā laikā fokusēta un uz teritoriju orientēta (konkrētu mērķa grupu vajadzību 

apmierināšana, piedāvājums, kas uzrunā dažāda līmeņa un kapacitātes mērķa grupas, 

piedāvājums, kas pielāgots reģionu un pašvaldību specifikai). 

 No materiāltehnisko un cilvēkresursu viedokļa, visplašākās iespējas sniegt 

mūžizglītības pakalpojumus ir augstskolu struktūrvienībām un profesionālās izglītības 

iestādēm. Augstskolu struktūrvienības – nodaļas vai centri, ir ar lielāku vai mazāku 

pašnoteikšanās brīvību piesaistītas pie lielākas organizācijas – augstskolas. Tas, no 

vienas puses, dod tām mācībspēku resursus, pieeju augstskolas zināšanu kapitālam, 

telpas, to materiāltehnisko aprīkojumu, un, no otras puses, klientus – jo daļa to 

pakalpojumu tiek sniegta esošajiem un bijušajiem studentiem. Profesionālo izglītības 

iestāžu vidū ir vērojama būtisks intereses pieaugums par iesaistīšanos pieaugušo 

izglītībā un tā ir augoša tendence, kas skaidrojams gan ar audzēkņu skaita kritumu 

visos izglītības līmeņos, gan ar pilnveidoto materiāltehnisko bāzi, kas ļauj piedāvāt 

pilnvērtīgu mācību pakalpojumu reģionos. 

Savukārt pieaugušo izglītības centru loma saglabājas būtiska reģionu līmenī, jo PIC ir 

vēsturiski viena no lielākajām pieredzēm pieaugušo izglītošanā un sadarbības 

veidošanā starp iesaistītajām pusēm pašvaldībā. PIC atrodas tuvāk iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem, tos labāk pazīst un līdz ar to PIC ir lielāka iespēja reaģēt uz 

uzņēmējdarbības pieprasījumu, bet ne vienmēr ir pietiekoša materiāltehniskā bāze un 

cilvēkresursi, lai spētu ne tikai apzināt, bet arī apmierināt pieprasījumu pēc izglītības 

pakalpojuma. Tādēļ veiksmīgāk darbojas tie PIC, kuriem ir izveidojušies sadarbības 
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tīkli, ir laba informācijas apmaiņa ar pašvaldībām, spēj sagatavot un īstenot projektus, 

lai saņemtu finansējumu mācību norisei, kā arī apzinās savas iespējas un sniedz 

mācību piedāvājumu atbilstošu tām. PIC loma mūžizglītības pakalpojumu sniegšanā ir 

tieši saistīta ar pašvaldības, t.sk. iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Var secināt, ka 

iezīmējas tendence, ka stiprākie pieaugušo izglītības centri ir tie, kurus atbalsta 

pašvaldība, turklāt, ne tikai finansiāli, bet arī iesaistot pašvaldības attīstības plānošanā, 

sadarbībā, pašvaldību projektos – tie, kuru pašvaldība uzskata, ka pilsētas, novada 

iedzīvotājiem mūžizglītība/pieaugušo izglītība ir svarīga un nodrošina konkurētspējas 

celšanu. PIC savā darbībā, kas vērsta uz uzņēmējdarbību lielā mērā turas uz to 

vadītāju un darbinieku personīgā entuziasma un sakariem. PIC sniegto izglītības 

pakalpojumu piedāvājumā dominē šķērsprasmes: valodu, datorprasmju un plānošanas 

prasmes attīstošas izglītības programmas un ir salīdzinoši maz uz tiešām prasmēm 

orientētu programmu, kas ir uzņēmējdarbības pieprasījuma fokusā. PIC strādā ar 

tiešajām mērķa grupām un spēj elastīgi reaģēt uz apmācību vajadzībām tieši tādēļ, ka 

pārsvarā darbojas ar neformālajām izglītības programmām, kuru realizēšanai nav 

nepieciešams laiks to licenzēšanai vai akreditācijai. Turklāt, seminārus un īsos kursus 

īsā laikā noklausās liels interesentu skaits,- informācija sasniedz tieši to grupu, kurai 

tā visvairāk nepieciešama. Tātad, tieši PIC spēj nodrošināt arī atgriezenisko saikni ar 

darba ņēmējiem un devējiem, tādā veidā pildot uzņēmējdarbības atbalsta funkciju. Šo 

funkciju iespējams paplašināt ar dažāda līmeņa konsultācijām, sadarbības veicināšanu 

starptautiskā un vietējā līmenī, resursu un vajadzību apzināšanu, informatīvu datu 

bāžu veidošanu un palīdzību to pielietošanai u.c., tādā veidā ceļot gan savu, gan 

pašvaldību, gan reģiona kapacitāti (lielajos novados un republikas nozīmes pilsētās 

sistēmas dalībnieku ir vairāk un to loma var atšķirties). 

 

Tajā pašā laikā pašvaldību mūžizglītības organizatoru darba raksturs ir krasi atšķirīgs 

un to nosaka fakts, ka tās pārsvarā gadījumu nav atsevišķas specifiskas institūcijas, 

bet gan esošo institūciju un darbinieku papildu slodzes, kuras turklāt ir nesen veidotas. 

Pašvaldībās mūžizglītības, tai skaitā pieaugušo izglītības organizatori, ir pašvaldību 

darbinieki, kuru šim nolūkam atvēlētais laika resurss ir neliels, pārsvarā nepilna 

slodze (pat tikai 0,2 no slodzes). Turklāt organizatora štatu vienības ir izveidotas 

salīdzinoši nesen – pēdējo divu gadu laikā. Mūžizglītības organizatoriem ir 

ierobežotas iespējās veidot savas programmas, bet tajā pašā laikā viņi ir elastīgāki un 

mobilāki attiecībā uz programmu piedāvājuma veidošanu no labākajiem citviet 
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pieejamajiem resursiem, kā arī gatavību šo programmu „pienest” tuvāk klientam. 

Problēma, kuru atzīst mūžizglītības organizatori, ir koordinācijas trūkums un vienota 

sistēma ar skaidri definētiem mērķiem un kārtību kā tos sasniegt.  

Mūžizglītības kontekstā pieaugušo izglītība papildina un kompensē trūkumus 

augstākās un profesionālās izglītības piedāvājumā. PI ir būtisks instruments 

kvalificēta darbaspēka piedāvājuma nodrošināšanai, ņemot vērā mainīgos 

ekonomiskos, tehnoloģiskos procesus no vienas puses un novecojošo sabiedrību no 

otras puses. Valstī nav vienotas datubāzes, kurā būtu sniegta informācija par visiem 

pieaugušo izglītības sniedzējiem un to programmām. Analizējot piedāvājumu pēc 

programmu klāsta un to teritoriālā pārklājuma NVA projektu ietvaros, aktīvākās ir 

privātās kompānijas, kas lielākoties piedāvā visu tipu (profesionālā pilnveide, 

profesionālā tālākizglītība un neformālā izglītība) programmas abos reģionos, 

vairākās pašvaldībās katrā. Kā lielākie „spēlētāji” pieaugušo izglītības tirgū ir 

minami: SIA „Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs; SIA 

„BUTS”; SIA „Latvijas neatkarīgā inspekcija” mācību centrs; SIA „MBR”; SIA 

„DRMC” „Darba resursu mācību centrs”; SIA „Pieaugušo apmācības centrs” u.c. PIC 

lielākoties gadījumu, tāpat kā „mazie” pieaugušo izglītības tirgus spēlētāji – biedrības 

un mazākas firmas, nespēj konkurēt ar minētajiem uzņēmumiem. Tas ir saistīts gan ar 

programmu izveides un nodrošināšanas izmaksām, gan ar iespējām ieguldīt līdzekļus 

mārketingā. Taču, no otras puses, „lielie” spēlētāji piedāvā unificētu programmu 

klāstu, nereti neiedziļinoties konkrētajā mērķa auditorijas specifikā.  

Pieaugušo izglītības tirgu lielā mērā ietekmē un nosaka ES fondu administrējošā 

sistēma un pieejamais atbalsts. 

Šobrīd kā nozīmīgākie šķēršļi un izaicinājumi sistēmas pilnvērtīgai darbībai tiek 

atzīmēti: 

1) ir nepietiekama Izglītības un zinātnes ministrijas loma, definējot sasniedzamos 

mērķus un uzdevumus un nodrošinot pārraudzību un uzdevumu izpildes 

novērtējumu; 

2) nav vienotas sistēmas – PI dalībnieki, katrs darbojas savā nodabā – trūkst 

saskaņotākas rīcības un regulāra rezultātu novērtējuma; 

3) nav pietiekošas koordinācijas un mērķa grupu informācijas par pieejamo 

pakalpojumu teritorijās – pašvaldības/reģioni; 
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4) pieprasījuma un piedāvājuma analīzei jābūt balstītai uz teritoriju specifiku un 

vajadzībām; nav atrunāta kārtība un mehānisms, kā tiek reaģēts uz dažādu 

(nevis tikai atsevišķu) mērķa grupu vajadzībām; 

5) pieaugušo izglītības programmu piedāvājumam jābūt fleksiblam un mainīgam, 

atbilstoši situācijai teritorijās, kur tas tiek sniegts. Izaicinājumi - kā nodrošināt 

regulāru pakalpojumu pieprasījuma, kvalitātes analīzi – kā veikt izmaiņas 

valsts/pašvaldību/reģionu noteikto uzdevumu izpildē.
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2. IETEIKUMI PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PILNVEIDEI  

 

2.1.  Ārvalstu labās prakses piemēri par teritoriālo struktūru iesaisti pieaugušo 

izglītības īstenošanā un pārraudzībā 

 

Iepazīstoties ar Eurostat statistikas rādītājiem par iedzīvotājiem 25-64 gadu vecuma 

grupā, kuri piedalās pieaugušo izglītībā ir jāsecina, ka ir vērojamas lielas atšķirības 

starp valstīm. Latvija ar savu rādītāju – 7% 2012. gadā (Latvijā pēc Eurostat 

pieprasījuma šo informāciju apkopo CSP, Darbaspēka apsekojumā iesaistot 4000 

attiecīgā vecuma iedzīvotājus19) nebūt stipri neatpaliek no Eiropas Savienības vidējā 

rādītāja – 9%, bet gan Latvija, gan ES valstis vidēji būtiski atpaliek no 2020.gada 

mērķa – 15%. Eiropas Savienības valstis bija apliecinājuši gatavību nodrošināt, ka 

vismaz 12,5% no iedzīvotājiem (25-64) 2010.gadā tiks pastāvīgi iesaistīti izglītības 

procesā (četru nedēļu laikā pirms aptaujas apguva zināšanas un prasmes formālās vai 

neformālās izglītības programmās.) un 2020.gadā – 15%. Tomēr tikai retā valsts ir 

spējusi sasniegt šādu mērķi 2010.gadā. 2010.gadā noteikto mērķi sasniedza Dānija, 

Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Slovēnija, Somija, Zviedrija un Lielbritānija20. 

Starp Eiropas ekonomiskajā zonā esošajām valstīm vēl paliecinošus rezultātus 

uzrādīja Šveice, Islande un Norvēģija21. Jāatzīst, ka Eurostat aplūko ne tikai valsts 

griezumu, bet arī reģionālo līmeni lielākām valstīm. Tomēr tendence rāda, ka tās 

valstis, kas sasniedza 12,5% rādītāju 2010.gadā, to lielākoties gadījumu ir spējušas 

nodrošināt arī reģionālā līmenī un otrādi, tās valstis, kas nav sasniegušas noteikto 

rādītāju, to nav varējušas izdarīt arī atsevišķos reģionos. Tomēr ir vairāki interesanti 

piemēri, ko starpība starp atsevišķiem reģioniem un valstīm ir būtiska, piemēram, 

Čehija 2010.gadā sasniedza 7,5%, bet Prāga gandrīz izpildīja valstīm noteikto 

uzdevumu un sasniedza 12,1%. Beļģijā, kura nespēja izpildīt uzdevumu, vienam 

reģionam (province Vlaams-Brabant) tas izdevās – 12,7%. Spānijā to varēja izpildīt 3 

reģioni – Pais Vasco, Comunidad de Navarra un Noroeste. Vērtējot 2012.gada 

                                                           
19 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/7245.html  
20 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en  
21 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en  

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/7245.html
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en
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statistiku, tad lielākoties tendences saglabājas un to valstu saraksts, kas izpilda 

2010.gadam plānoto rādītāju, praktiski nemainās. Tomēr būtisku izaugsmi uzrāda 

mūsu kaimiņvalsts Igaunija, kas 2012.gadā sasniedza 12,9% pieaugušo iesaisti 

pieaugušo izglītībā un saglabājot līdzšinējās tendences, var sasniegt 2020.gada mērķi 

– 15%. Igaunija Latviju 2012.gadā apsteidz par 6% punktiem, bet Lietuva uzrāda 

salīdzinoši svārstīgas tendences un 2012.gadā spējusi sasniegt vājāku rezultātu kā 

Latvija, iesaistot pieaugušo izglītībā tikai 5,2%. Jau 2012.gadā Eiropas Savienības 

noteikto vidējo rādītāju 2020.gadam (15%) spējušas sasniegt Dānija, Nīderlande, 

Somija, Zviedrija un trīs Ekonomiskās zonas valstis (Šveice, Islande, Norvēģija). 

Austrijai pavisam nedaudz pietrūkst, lai jau šobrīd izpildītu rādītāju – 14,9%22.  

Aplūkojot Igaunijas pozitīvās izaugsmes tendences pieaugušo iesaistei izglītības 

procesos, ir jāatzīmē, ka sākotnēji īpašs finansējums no valsts par dalību kursos un 

mācību programmās netika nodrošināts un finansējums kvalifikācijas celšanas 

pasākumiem bija jāatrod pašiem dalībniekiem vai darba devējiem23. Ņemot vērā, ka 

tas bija būtisks iemesls tam, ka nebija jūtami būtiski uzlabojumi pieaugušo 

iesaistīšanās aktivitātei, tika lemts par nepieciešamību pārskatīt finansēšanas modeli, 

paredzot būtiskāku valsts lomu un līdzdalību perspektīvā24. Līdz 2007.gadam bija 

vērojama salīdzinoši nemainīga pieaugušo iesaiste PI, kas svārstījās ap 6% līdz 7%, 

bet kopš 2008.gada vērojams straujš kāpums līdz gandrīz 10%, kas turpina 

palielināties sasniedzot 12,9% 2012.gadā. Kā tiek atzīmēts Igaunijas ziņojumā par 

Igaunijas mūžizglītības darbības plāna līdz 2013.gadam īstenošanu, tad būtiskais 

uzlabojums ir skaidrojams ar daudz nozīmīgāku valsts līdzdalību, tai skaitā finansiālo, 

pieaugušo izglītības veicināšanā25. Būtiska uzmanība tiek veltīta arī formālās 

izglītības iestāžu iesaistīšanās pieaugušo izglītībā, īpaši akcentējot profesionālo 

izglītības iestāžu un augstskolu devumu un nepieciešamību izmantot formālās 

izglītības mācību materiāltehnisko bāzi26. Aktīvi tiek izmantots arī Eiropas 

Savienības, īpaši Eiropas Sociālā fonda finansējums. Uzmanība tiek veltīta arī 

sabiedrības aktivizēšanai iesaistīties profesionālās un sevis pilnveides programmās. 

Arī formālās izglītības sniedzēji spēj piedāvāt gan tālmācības kursus, gan mācību 

                                                           
22 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en  
23 http://www.wereurope.eu/download/LLL/Abstract_LLL_EE.pdf  
24 http://www.wereurope.eu/download/LLL/Abstract_LLL_EE.pdf  
25 http://ec.europa.eu/education/adult/doc/estonia_en.pdf , 3.lpp.  
26 http://ec.europa.eu/education/adult/doc/estonia_en.pdf , 9.lpp. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_04&lang=en
http://www.wereurope.eu/download/LLL/Abstract_LLL_EE.pdf
http://www.wereurope.eu/download/LLL/Abstract_LLL_EE.pdf
http://ec.europa.eu/education/adult/doc/estonia_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/adult/doc/estonia_en.pdf
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programmas pēc darba laika un citus pasākumus, kas padara PI pieejamāku27. 

Igaunijas Republikā tiek īstenoti vairāki pasākumi, lai mobilizētu un motivēto 

pieaugušās personas mācībām. Atbilstoši veiktajai analīzei par nepiedalīšanās 

iemesliem, pasākumi iedalās šādi: 

- Likumdošanas pasākumi; 

- Finanšu pasākumi; 

- Organizatoriski pasākumi; 

- Informēšana, popularizēšana. 

Galvenie likumdošanas pasākumi, lai motivētu pieaugušos mācīties ir minami: 

- Apmaksāta izglītības iegūšanas/mācīšanās prombūtne no darba, paredzot 

personai tiesības mācīties 20 kalendārās dienas – šajā laikā tiek saglabāta vidējā alga. 

Īpašas tiesības prombūtnei izglītības iegūšanai ir tiem, kuri attiecīgajā gadā iegūst 

skolas vai universitātes beigšanas diplomu (Pieaugušo izglītības likums); 

- Atbrīvojums ieņēmumu nodoklim par apmēru, ko persona ir iztērējusi   

apmācībām (ieņēmumu nodokļa likums); 

- Bezdarbniekiem ir tiesības pieteikties bezdarbnieku apmācībām, lai 

paaugstinātu viņu nodarbinātībai nepieciešamās prasmes (nodarbinātības aģentūras 

likums); 

Finansējuma pasākumi: 

- Apmācības ir bezmaksas; 

- Apmācības ir ar mazu apmācāmā līdzmaksājumu; 

- Paplašinātas iespējas aizņēmumiem pieaugušajiem studentiem; 

- 2007.gadā tika izveidota valsts finansēta apmācību (retraining) programma 

strādājošajiem pieaugušajiem, kas varēja izvēlēties kur un ko mācīties. Šis pasākums 

tika īstenots, lai mazinātu bezdarba iespējamību.  

                                                           
27 http://ec.europa.eu/education/adult/doc/estonia_en.pdf - 11.lpp. 

http://ec.europa.eu/education/adult/doc/estonia_en.pdf
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Organizatoriskie pasākumi ir saistīti ar apmācību kursu laiku un vietu pielāgošanu, lai 

tie kļūtu pieejamāki plašākai sabiedrībai. Moto ir: apmācības pēc iespējas tuvāk 

mājām. 

Lai palielinātu motivāciju mācīties studentiem un pieaugušajiem, ir nepieciešams 

sagatavot apmācību programmas tālākajām apmācībām un pārapmācīšanai saskaņā ar 

profesionālajiem standartiem. Kvalifikācijas sistēmas veidošanā ir svarīgi piemērot 

principu, ka tai jābūt caurspīdīgai, salīdzināmai un atbilstošai Eiropas kvalifikācijas 

ietvarstruktūrai mūžizglītībā28. Pieaugušo izglītības sistēmas veidošanā nozīmīga 

loma ir Izglītības un pētniecības ministrijai, kurai ir noteiktas plašas atbildības. 

Paaugstināt darba tirgus pieprasošu apmācību pakalpojumu efektivitāti un diversificēt 

izglītības iespējas, kas mērķētas uz bezdarbniekiem, nodrošināt apmācības cilvēkiem, 

kuriem pastāv apdraudējums zaudēt darbu, paaugstināt pieejamību vispārējai 

izglītībai, prioritarizēt to cilvēku atpakaļ iesaistīšanu izglītības sistēmā, kuriem nav 

iegūta pamatizglītība, paaugstināt pieejamību profesionālajai izglītībai un augstākajai 

izglītībai, nodrošināt neformālo izglītību, nodrošināt apmācību piedāvājuma un satura 

atbilstību darba tirgus un konkrētās mērķa grupas vajadzībām, veidot izpratni par 

iepriekšējās izglītības un darba pieredzes nozīmīgumu, veidot izpratni par vajadzību 

mācīties, paaugstināt zināšanas par iespējām mācīties, nodrošināt ilgtspējīgu 

finansējumu pieaugušo izglītībai, efektīvi vadīt pieaugušo izglītības sistēmu. Sociālo 

lietu ministrijas atbildība ir koncentrēta uz bez darba esošo iekļaušanai darba tirgū. 

Paaugstināt darba tirgus apmācību efektivitāti un diversificēt izglītības iespējas 

nenodarbinātām personām, veidot izpratni par nepieciešamību mācīties, popularizēt 

informāciju par iespējām mācīties. Pakalpojumus nodrošina nodarbinātības aģentūras. 

Sadarbībā ar Sociālo lietu ministriju tiek izstrādāti normatīvi par sociālo garantiju 

piemērošanu tiem, kas mācās. 

Veiktā analīze par pieaugušo izglītības iespējām un to izmantošanu Igaunijā rāda, ka, 

pieaugot sociālajām un reģionālajām atšķirībām un noslāņošanās procesam, 

mācīšanās iespējas un pieejamība izglītībai ir ļoti dažāda. Nepārtrauktas pieaugušo 

izglītības politikas veidošanas rezultātā, kā arī pateicoties pieejamajiem Eiropas 

                                                           
28 EKI ir kopēja atsauces sistēma, kas saista valstu kvalifikācijas sistēmas un darbojas kā instruments 

dažādas Eiropas valstīs un sistēmās iegūtu kvalifikāciju salīdzināšanai un skaidrošanai. Tās uzdevumi: 

veicināt iedzīvotāju starpvalstu mobilitāti un sekmēt to mūžizglītību. EKI izveide aizsakās 2004.gadā, 

atbildot uz dalībvalstu, sociālo partneru un citu interesentu lūgumu izstrādāt vienotu atsauces sistēmu, 

lai padarītu kvalifikācijas pārredzamākas. Avots: http://izm.izm.gov.lv/nozares-

politika/izglitiba/muzizglitiba/7246.html  

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/7246.html
http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/7246.html
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Sociālā fonda līdzekļiem, pieaugušo līdzdalība izglītības sektorā konstanti palielinās. 

Pieaugušo izglītība no 2008.gada tiek pastiprināti popularizēta ar sabiedrisko mēdiju 

un nevalstisko organizāciju palīdzību (sižetu sērijas Igaunijas TV un radio, tiek izdots 

žurnāls par pieaugušo izglītību, tiek organizētas pieaugušo izglītības dienas visā 

valstī). 

Jau daudzus gadus Somija ir valsts, kas uzrāda vienus no labākajiem rezultātiem 

pieaugušo izglītošanā. Somija tiek likts kā piemērs daudzos ar izglītības kvalitāti un 

pieejamību saistītos jautājumos. Jāatzīmē, protams, ir lielais finansējuma 

nodrošinājums, tai pat laikā arī valsts, reģionu un pašvaldību politika ir vērsta uz 

izglītības kvalitātes un pieejamības celšanu. Somija kā labais piemērs tiek akcentēts 

arī sarunās ar plānošanas reģioniem, kuriem ir sadarbības pieredze ar kādu no Somijas 

reģioniem. Somijai ir raksturīgs, ka nozīmīgs apjoms funkciju un atbildību tiek 

deleģēts reģionālajam līmenim, kuram ir nozīmīga loma arī pieaugušo izglītībā. 

Reģionālais līmenis uzņemas koordinējošo lomu un nodrošina sadarbību starp 

iesaistītajiem partneriem, organizējot darbu tā, lai spētu reaģēt uz konkrēto reģiona 

darba devēju vajadzībām, spētu izmantot esošo izglītības sniedzēju bāzi un veicinātu 

iedzīvotāju iesaisti PI.  

21.gadsimts Eiropā un ne tikai Eiropā, bet arī citās valstīs, piemēram, Austrālijā un 

Ķīnā, iezīmējas kā jauns pavērsiena punkts. Mūžizglītība un, jo īpaši pieaugušo 

izglītība kļūs aizvien vairāk orientēta uz pakalpojuma specializāciju, pieejamību pēc 

iespējas tuvāk dzīvesvietai un precīzu mērķa grupu vajadzību uzrunāšanu un 

apmierināšanu. Aizvien vairāk parādās jaunas koncepcijas kā, piemēram, learning 

regions, learning communities, learning cities (mācību reģioni, mācību kopienas, 

mācību pilsētas)29. Tiešais kontakts pieaugušo izglītībā, mērķa grupu apzināšana un 

profilēšana, spēja pielāgoties un mainīties kļūst aizvien nepieciešamāka. Pieaugušais 

ir prasīgs pret sniegto pakalpojumu, tā kvalitāti un atbilstību to vajadzībām. Tās nevar 

īstenot unificēti piedāvājot visiem viena tipa pieeju, pakalpojumu un atbalstu. Viens 

no interesantākajiem piemēriem Eiropā ir Vācija, kura uzsāka īstenot mācību reģionu 

pieeju. Vācijas Federālā Izglītības un Pētniecības ministrija 2000.g. pieņēma lēmumu 

uzsākt programmu „Learning Regions – Sniedzot atbalstu sadarbības tīkliem”. 

Vācijas mācību reģionu programma varētu būt pati ambiciozākā nacionālā iniciatīva 

                                                           
29 Lifelong Learning and Regional Development Learning Cities and Learning Organisations. Norman 

Longworth, Honorary Professor of Lifelong Learning University of Stirling. 2. – 17.lpp 
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šajā virzienā. Ciešā sadarbībā ar Vācijas federālajām zemēm un saņemot 

līdzfinansējumu no Eiropas Sociālā fonda un citām ES iniciatīvu programmām, 

mērķis bija veicināt strukturālo progresu mūžizglītības tīklu attīstībā.  

Sākotnēji tika ieguldīti 144 milj. eiro pusi uz pusi finansējot no ESF un Vācijas 

Federālā budžeta30. Atbalstu saņēma sākotnēji 90, bet vēlāk 71 tīkls visā Vācijas 

teritorijā. Finansējums tika nodrošināts, pakāpeniski samazinoties, šādi: 

1.gads – 100% 

2.-3.gads – 80% 

4.-5.gads – 60% 

Atbalstu saņēma tie tīkli, kuru apraksts un 4 gadu plāns (mērķi, uzdevumi, ieviešana, 

plānošana, sastāvs, organizatoriskā struktūra un resursu plāns) pilnībā sakrita ar 

vispārējiem ministrijas mērķiem un darbībām nepieciešamajām šajā jomā. 

Mācību reģionu vienojošās tēmas31: 

 Izglītības mārketings: informācijas apmaiņas procesa uzlabošana starp 

pakalpojuma sniedzējiem un potenciālajiem lietotājiem, pieaugušo 

izglītības publicitātes pasākumu īstenošanas, popularizēšana, „tirdzniecības 

markas” veidošana; 

 Apmācību organizēšana un konsultācijas par tālākās izglītības iespējām, 

virziena noteikšana, kompetenču un izglītības novērtējums, procesa 

caurspīdīguma uzlabošana; 

 Jaunas „Mācīšanās Pasaules”: jaunas mācīšanās un apmācību formas, 

jaunas mācīšanās vietas un e –apmācība;  

 Jaunas pārejas formas starp apmācību un izglītības fāzēm, neformālās 

izglītības atzīšana, izglītības sektoru caurlaidības uzlabošana; 

 Iesaiste un sadarbība ar uzņēmējiem/darba devējiem.  

Pārneses tēmas32: 

                                                           
30 17. Background Report: Germany (National report), Lernende Regionen Deutschland, 16 Feb 
2012; http://learning-
regions.net/index.php?option=com_remository&Itemid=53&func=startdown&id=85&lang=en 2.lpp. 
31 17. Background Report: Germany (National report), Lernende Regionen Deutschland, 16 Feb 
2012; http://learning-
regions.net/index.php?option=com_remository&Itemid=53&func=startdown&id=85&lang=en 2.lpp. 
32 17. Background Report: Germany (National report), Lernende Regionen Deutschland, 16 Feb 
2012; http://learning-
regions.net/index.php?option=com_remository&Itemid=53&func=startdown&id=85&lang=en 3.lpp. 
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 Izglītības konsultēšana, lai veicinātu/attīstītu pārmaiņu; ieviešanu/vadību – 

organizatoriskā konsultēšana, konsultēšanas instrumentu veidošana un 

pielietošana; 

 Apmācību centru veidošana un darbības nodrošināšana, kursu un 

programmu veidošana, sertifikātu izstrāde un izsniegšana; 

 Pāreja no skolas uz nodarbinātību. Izglītošanās visa mūža garumā. Kā 

nodrošināts formālās un neformālās izglītības sasaisti; 

 Uzņēmēji kā tieši partneri un adresāti apmācībām un kvalifikācijas 

paaugstināšanas pasākumiem; 

 Kopienas kā mācību centri – apmācību kopienas. 

 

Mācību reģionu tīkls ir tieši saistīts ar izglītības un apmācību sistēmas strukturālajiem 

uzlabojumiem. Vācijā atbalstītie tīkli katrs fokusējās uz klientu vajadzībām un 

apmācāmo personīgajiem apstākļiem. Lai to nodrošinātu nepieciešams veidot 

sadarbību starp visiem spēlētājiem izglītības sektorā un izglītības pakalpojuma 

sniedzējiem. Finansējums tika paredzēts inovatīviem projektiem mūžizglītības jomā, 

kas vērsti uz to tīklu pārveidošanu, kas savieno dažādus izglītības un apmācību 

sektora spēlētājus un pakalpojumu sniedzējus, attīstot eksistējošo sadarbību ar 

multisektorālo un multi-pakalpojumu sniedzēju tīklu un palielinot to uzdevumu 

klāstu. Mērķis bija, lai tiktu sasniegti kvalitatīvi un kvantitatīvi uzlabojumi, lai 

virzītos uz lielāku „lietotāju” iesaisti un pēc iespējas individuālāku pieeju.  

Padarot mūžizglītības piederību tīklošanai un sadarbībai, kā galvenais uzdevums ir 

attīstīt apmācāmā personīgo atbildību un pašorganizāciju, lai motivētu mazāk 

iesaistītās grupas un veicinātu attiecības starp visiem izglītības sektoriem, un 

sadarbību starp izglītības piegādātajiem un lietotājiem. 

Kā viens no centrālajiem uzdevumiem tiek norādīta nepieciešamība palielināt 

fleksibilitāti pārejai starp dažādiem izglītības un apmācību sektoriem, sasaistīt 

vispārējo politisko, kultūras un arodizglītību, un apmācības augstākā pakāpē. 

Nodrošināt aktīvāku sadarbību/sasaisti starp darba tirgu, lai veicinātu cilvēku 

personisko attīstību un paaugstinām viņu nodarbinātības iespējas.  

 

Tīklu loma un funkcijas – plašākā nacionālās un reģionālās un vietējās politikas 

kontekstā. 
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Galvenie mērķi bija uzlabot reģionālo izglītības un nodarbinātības attīstību, palielināt 

starpreģionālo sadarbību, tīklošanos un mobilitāti mūžizglītībā. Perioda 2000.-2008. 

gadam vidū, federālā valdība apstiprināja stratēģiju „Mūžizglītības stratēģija Vācijas 

Federācijā”. Tajā tika paredzēts33: 

 Neformālās mācīšanās integrēšana; 

 kompetenču attīstīšana; 

 tīklošanās; 

 modulēšana; 

 mācīšanās konsultēšana; 

 jauna mācīšanās kultūra, mācīšanās popularizēšana; 

 vienādas iespējas pieejai izglītībai.  

 

Mācību reģiona 3 spēcīgās puses: 

 lietotājiem draudzīgs; 

 orientēšanās uz mērķa grupu un to prasībām; 

 vienāda orientācija gan uz individuālo cilvēku, gan uz grupām un kopienām. 

 Ar reģionālās sadarbības palīdzību spēlētāji papildina savstarpēji viens otru un iegūst 

savstarpēju labumu: piemēram, kopējas izglītības mārketinga aktivitātes veicina 

plašāku piedalīšanos izglītībā reģionā. Savstarpējā koordinēšana starp izglītības 

sniedzējiem palīdz indivīdiem pašiem orientēties un sevi motivēt iesaistīties apmācību 

procesos. Centralizētās mācīšanās vadības sistēmas ir pieejama arī mazākajiem 

pakalpojumu sniedzējiem ar šo tīklu palīdzību.  

Galvenie LR tīkla dalībnieki: 

1) politikas veidotāji; 

2) projekta vadības grupa; 

3) ieinteresētās puses, izglītojamie un izglītotāji – visi vienā līmenī. 

 visas attiecīgās grupas reģionā, kuras iekļautas reģionālo „vājo un stipro pušu” 

noteikšanā; 

 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, augstākās izglītības iestādes un 

institūcijas, kas piedāvā ārpusskolas izglītību un ārpusdarba apmācības, 

arodbiedrības un specializētās industrijas apmācību organizācijas, pieaugušo 

izglītības centri, izglītību finansējošās aģentūras; 

                                                           
33 17. Background Report: Germany (National report), Lernende Regionen Deutschland, 16 Feb 
2012; http://learning-
regions.net/index.php?option=com_remository&Itemid=53&func=startdown&id=85&lang=en4.lpp. 
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 MVU, asociācijas, arodbiedrības, uzņēmējdarbības attīstības organizācijas; 

 Izglītības konsultāciju iestādes, jaunatnes organizācijas, nodarbinātības 

aģentūras u.c. administrējošās institūcijas; 

 Sociāl-kultūras institūcijas, piemēram, bibliotēkas, muzeji, mākslas/mūzikas 

skolas, dažādas iniciatīvas no dažādām vecuma interešu grupām; 

 Paorientējošas mācāmo grupas, pasniedzēji, mācību materiālu izstrādātāji; 

 Izglītības un apmācību padomdevēji un konsultanti. 

Tiek atzīts, ka mācību reģioni ir virzītājspēks vietējai un reģionālajai attīstībai. 

Var runāt par sabiedrību, kas mācās, veidojot reģiona, valsts un ES sociālo kapitālu. 

Tas tiks nodrošināts stiprinot apmācāmo personīgo atbildību un pašvaldības motivēt 

mazaktīvās iedzīvotāju grupas, kas pašreiz ir mazāk iesaistītas izglītības procesos. 

Veicināt sadarbību starp izglītības piegādātājiem un tās lietotājiem. Tādā veidā tiek 

uzlabota piedāvājumu kvalitāte un struktūra, pamatā orientējoties uz lietotājiem, 

veidojot kopienu tīklus priekš „mācīšanās uz vietas”, tādā veidā nodrošinot 

pieejamību. 2009.g. Vācijas federācijas ministrija nolēma turpināt programmu mācību 

reģionu programmu ar uzsvaru uz vēl lielāku detalizāciju - „Learning on place” 

(mācīšanās uz vietas). 60 milj. tika ieguldīti (atkal ar daļēju ESF atbalstu) 3 gadu 

periodā ar iespēju 2 gadu pagarinājumam34. Ir jābūt nodrošinātai nepārtrauktībai 

mācību procesā. Tā sākas ģimenē, turpinās arodizglītībā, pēc tam mūžizglītība ar 

turpmākajiem izglītības ieguves pasākumiem līdz sirmam vecumam. 

Šī iniciatīva mērķēta, lai paaugstinātu katras kopienas kompetenci, jo iedzīvotāju 

izglītības līmenis spēlē nozīmīgu lomu reģiona/ vietējās pašvaldības sociālajā un 

ekonomiskajā attīstībā. Galvenais uzsvars tika likts uz datu savākšanu, salīdzināšanu, 

informācijas apmaiņu starp izglītības iestādēm un izglītības satura koordinēšanu.  

Izvērtējot iegūto pieredzi tiek atzīts, ka pieejas stiprā puse ir horizontālā sadarbība un 

iesaistīto pušu dialogs, kas ļauj labāk koordinēt darbības. Kā vājā puse – salīdzinoši 

sarežģīta administratīvā struktūra ar pilnīgi pretēju pieeju esošajai kārtībai – ar 

izteiktu no apakšas uz augšu (bottom-up) iniciatīvu, pretēji iepriekšējai kārtībai. 

Vācija ar savu lielo iedzīvotāju skaitu un teritoriju ir sarežģīts „spēles laukums” , jo 

nodrošināt pārklājumu un sadarbību ir sarežģīti. Tas tiek atzīts lielākajā mācību 

reģionā – Lake of Constance regiona (Konstances ezera reģions). Šajā reģionā tika 

izveidoti 30 mācību punkti un darbības virzieni bija vērsti uz: 

                                                           
34 Background Report Germany (Regional report), Case study: German "Bodensee" Learning Region, 
16 Feb 2012; http://www.learning-
regions.net/index.php?option=com_remository&Itemid=53&func=fileinfo&id=86&lang=en 
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 skolu un uzņēmēju tīklošanās – programmu atbilstība darba tirgum; 

 atbalsts nodarbināto kvalifikācijas celšanai; 

 migrantu mācību iespēju nodrošināšana un konsultācijas; 

 konsultācijas iespēju nodrošināšana trīs konsultāciju centros reģionā; 

 mūžizglītības popularizēšana un publicitātes organizēšana (konferences, 

semināri u.t.t.). 

 u.c. 

Kā būtisku darbības nodrošināšanas elementu atzīmē pieejamo finansējumu, kam 

mazinoties palika aizvien sarežģītāk nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu un 

pieejamību. Konstances ezera reģions atzīst, ka viens no sarežģītākajiem darbības 

momentiem bija nodrošināt sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm. Lielākā daļa 

enerģijas aizgāja, lai saturētu un koordinētu partnerus, to dažāda līmeņa projektus un 

aktivitātes35. 2008.gadā, noslēdzoties atbalsta programmai, Konstances ezera reģions 

beidza pastāvēt, dodot vietu jauna piedāvājuma veidošanai – learning on place, kas 

ļauj nodrošināt ciešāku sadarbību. Iespējams tas ir piemērs tam, ka arī Latvijā 

saglabājot sistēmu centralizētu, bet pa visu valsti, ir sarežģīti nodrošināt efektīvu 

darbību, jo ir pārāk liels iesaistīto pušu tīkls, veicamie uzdevumi, darbības virzienu 

dažādība. Tas mazina efektīvu rezultātu sasniegšanu, koordināciju un mērķa grupu 

vajadzību apzināšanu. Tieši mazāka mēroga mācību reģioni spēja uzrādīt labākus 

rezultātus un sadarbību. 

                                                           
35 Background Report Germany (Regional report), Case study: German "Bodensee" Learning Region, 
16 Feb 2012; http://www.learning-
regions.net/index.php?option=com_remository&Itemid=53&func=fileinfo&id=86&lang=en 7.lpp. 
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2.2. Ieteikumi plānošanas reģionu iesaistes veicināšanai pieaugušo izglītības 

īstenošanā un pārraudzībā 

 

Vērtējot plānošanas reģionu lomu jāatzīst, ka tā būtu stiprināma, bet iesaistes līmenis 

un atbildības var atšķirties atkarībā no mērķa grupām – bezdarbnieki, darba devēji, 

darba ņēmēji, pensijas vecumā ārpus darba tirgus esošie. Autorprāt, ir lietderīgi 

saglabāt Labklājības ministrijas un tās pakļautībā esošās V/A Nodarbinātības valsts 

aģentūras (turpmāk NVA) atbildību bezdarbnieku izglītošanas programmu īstenošanā, 

bezdarbnieku datubāzes uzturēšanā un pilnveidošanā, bet veidojot ciešāku sadarbību 

ar PR, LPS, LDDK u.c. institūcijām, lai veicinātu ciešāku informācijas apriti un 

vajadzību apzināšanu reģionālā un pašvaldību teritoriju griezumā. Atbildība par darba 

devēju vajadzību apzināšanu un piedāvājuma veidošana atbilstoši uzņēmumu 

specifikai būtu uzticama EM sadarbībā ar nozaru asociācijām un uzņēmēju interešu 

pārstāvošām organizācijām, bet darba ņēmēju, pensijas vecumā esošo personu iesaisti 

mācību procesos tieši koordinētu plānošanas reģioni ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, 

augstskolām, uzņēmējiem, pieaugušo izglītības centriem, profesionālās izglītības 

kompetenču centriem un iestādēm, privātajiem mācību pakalpojumu sniedzējiem u.c.   

Vērtējot citu valstu pieredzi, ir jāatzīst, ka ir ļoti būtiski, veidojot jaunu sistēmu, 

nodrošināt prioritāri trīs uzdevumus: 

a) nodrošināt pilnvērtīgu sadarbību un koordināciju starp visām publiskajām 

institūcijām, kas ir pieaugušo izglītības sistēmas dalībnieki. Ir svarīgi novērst 

situācijas, kad pakalpojuma saņēmējam nav vienotas informācijas par atbalsta 

veidu, saņemšanas nosacījumiem un kārtību;  

b) nodrošināt specifisku uz mērķa grupām orientētu pakalpojumu piedāvājumu 

veidošanu atbilstoši to vajadzībām. Mērķa grupu profilēšana, mācību 

programmu veidošana pēc to vajadzībām ar regulāru piedāvājuma 

pārskatīšanu un kvalitātes novērtējumu; 

c) nodrošināt pakalpojumu pēc teritoriju principa – pēc iespējas tuvāk 

dzīvesvietai/darba vietai, jo tas vairāk motivētu iesaistīties pieaugušo izglītībā, 

samazināto pakalpojumu saņēmēju izdevumus un nodrošinātu līdzsvarotāku 

pieeju visā Latvijā. Ļoti būtiski, ka tas ļautu vairāk iesaistīt mazaktīvās mērķa 
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grupas – cilvēkus ar zemām pamatprasmēm, zemiem ienākumiem, bez sava 

transporta esošos, ilgstošos bezdarbniekus, jauniešus u.c. 

Visu šo trīs uzdevumu pilnvērtīga nodrošināšana prasa labu sadarbības koordināciju, 

mērķa grupu un to vajadzību pārzināšanu un spēju nodrošināt pieprasījuma sasaisti ar 

piedāvājumu.  

 

Ilustrācija 2 

Pieaugušo izglītības sistēmu ietekmējošie elementi 

 

Risinājums varētu būt plānošanas reģionu iesaistīšana reģionālās PI politikas 

veidošanā, kas koordinētu dažādu pieaugušo izglītības atbalsta organizāciju 

(augstskolas, profesionālās izglītības iestādes, PIC, biznesa inkubatori, pašvaldības, 

nozaru asociācijas, NVA u.c.) sadarbības tīklu reģiona līmenī. Līdzīgi kā Vācijas vai 

Somijas modelī, veidojot mācību reģionus uz plānošanas reģionu bāzes. Ne pārāk 
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liels, taču dažādu organizāciju dalībnieku skaits ļautu iepazīt tuvāk un plānot visa 

reģiona attīstību kopīgi. Nepieciešams izveidot skaidri saprotamu struktūru, kur katrai 

organizācijai būtu noteikts darbības lauks un atbildība par mērķa grupu noteiktā 

teritorijā. Organizācijām jānodrošina iespēja dalīties pieredzē un sadarboties resursu 

izmantošanā. Reģionu administrācijas un valsts pakļautībā esošās iestādes, piemēram, 

NVA, varētu realizēt reģionāla un starpreģionāla līmeņa projektus, kas nodrošinātu 

objektīvu vietējo vajadzību apzināšanu, kapacitātes stiprināšanu un finansējuma 

pilnvērtīgāku apguvi, paredzot projektu pēctecību ilgtermiņā, kā arī veicinātu un 

sniegtu atbalstu mazāka mēroga projektu iniciēšanā un ieviešanā, ko veiktu pārējie PI 

mācību reģiona sistēmas dalībnieki. Pozitīvi ir vērtējama Izglītības un zinātnes 

ministrijas iniciatīva daudz aktīvāk iesaistoties pieaugušo izglītības sistēmas 

novērtēšanā un priekšlikumu sagatavošanā sistēmas pilnveidošanai. Iepazīstoties ar 

IZM piedāvājumu PI sistēmai, ir jāatzīmē vairākas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar 

2007.-2013.gada ES struktūrfondu plānošanas periodu: 

a) IZM lomas un atbildības pieaugums par PI; 

b) PR iesaistīšana PI kā sistēmas dalībniekus; 

c) nepieciešamība uzlabot sadarbību un koordināciju gan politikas veidošanas, 

gan īstenošanas līmeņos; 

d)  pieprasījuma analīze un tā sasaiste ar finansējumu.  

Visas šīs izmaiņas prasa visai būtiski pārkārtot esošo kārtību visos līmeņos, tai skaitā 

gan politikas plānošanā, gan īstenošanā. Autora sistēmas redzējums lielā mērā sakrīt 

ar IZM izstrādāto priekšlikumu36, tomēr autors ir centies sistēmā iekļaut mācību 

reģionu vai mācību pilsētu koncepciju, kas labāk pamato teritoriālā aspekta 

nepieciešamību. 

Pieaugušo izglītības politikas veidošana un koordinācija perspektīvā.  

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu nozaru ministriju sadarbību un valsts virsmērķu 

noteikšanu, ir nepieciešams pilnveidot Pieaugušo izglītības sistēmas pārraudzību un 

vadību. Ierosinājums ir veidot starpinstitūciju darba grupu (SDG) pieaugušo izglītībā , 

ko vada IZM. Starpinstitūciju darba grupu veidotu pārstāvji no: IZM, LM, EM, 

                                                           
36B.Bašķere, IZM Izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā, 
prezentācija. Avots: 
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/projekts/pieauguso%20izglitibas%20modelis_
14082013.pdf  

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/projekts/pieauguso%20izglitibas%20modelis_14082013.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/projekts/pieauguso%20izglitibas%20modelis_14082013.pdf
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LDDK, LBAS, LPS, Plānošanas reģioniem, Pārresoru koordinācijas centra u.c. 

Nepieciešams noteikt veicamo darba apjomu un izpildes termiņus (laika grafiks) 

sistēmas izveidošanai. Lai izveidotu SDG ir jāveic virkne pasākumu: 

a) jānosaka starpinstitūciju darba grupas uzdevumi un atbildība; 

b) jāveido institūciju sadarbības mehānisms un kārtība; 

c) jāveic starpinstitūciju darba grupas darba koordinācija un atbalsta 

nodrošināšana. 

Starpinstitūciju darba grupa veic sekojošus uzdevumus: 

 apstiprina virsmērķus/ virsuzdevumus pieaugušo izglītībā – prioritārās grupas, 

sektorus u.c.; 

 lemj par finanšu sadali, t.sk. starp nozaru ministrijām (IZM, LM, EM) – 

iespējams kvotē pa periodiem, pa reģioniem vai cits variants; 

 veic finanšu līdzekļu apguves analīzi un naudas pārdali pēc vajadzības; 

 veic regulāru darbības rezultātu novērtējumu; 

 uzklausa un akceptē ieviesēju atskaites par PI ieviešanu un nepieciešamības 

gadījumā veic korekcijas; 

 akceptē nozaru/reģionu/pašvaldību pieprasījumu profesiju apguvei, lemj par 

naudas sadales proporcijām, atbalsta apjomiem un īpašām atbalsta 

programmām. 

Politikas veidotāji - IZM, LM, EM.  

IZM atbildība par: 

 pieaugušo izglītības politikas un attīstības dokumentu izstrādi – virsmērķu un 

virsuzdevumu noteikšanu un saskaņošanu; 

 pieaugušo izglītību un tās papildinātību un sasaisti ar formālo izglītību/ 

izglītības infrastruktūru – veicināt esošās infrastruktūras izmantošanu; 

 pieaugušo izglītības veicināšanu, popularizēšanu – mācību iespējas, valsts un 

citu finanšu līdzekļu piesaiste un piešķiršana; 

 publiskā, NVO sektora, bezpeļņas organizāciju pieprasījuma apstiprināšana 

vai līdzatbildība ar starpinstitūciju darba grupu (SDG) un pasūtījuma 

noteikšana; 
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 vienotas datubāzes veidošana/koordinācija, ietverot informāciju par 

piedāvājumu un pieprasījumu – koordinēt gan privātā, gan publiskā sektora 

piedāvājuma iekļaušanu, gan sasaisti ar LM darba meklētāju datubāzēm – 

plānošanas reģioni atbildīgi par konkrētā reģiona aktuālās informācijas 

iekļaušanu un koordināciju. 

EM atbildība: 

 veicināt un popularizēt pieaugušo izglītību – mācību iespējas privātā sektorā 

nodarbināto vidū, gan starp darba devējiem, gan ņēmējiem; 

 privātā sektora pieprasījuma apstiprināšana/līdzatbildība ar starpinstitūciju 

darba grupu (SDG) un pasūtījuma noteikšana; 

 metodikas izstrāde kā virzīt mācību piedāvājumu privātajam sektoram – (vai 

tas ir nozaru pasūtījums (prioritārākām nozarēm - lielāks skaitliskais 

pieprasījums pēc darbaspēka), lielāka fondu līdzfinansējuma proporcija vai 

cits), labāk atalgotām darba vietām priekšrocības u.c.; 

 sadarbība ar nozaru asociācijām, LDDK,, LTRK; 

 definēt virsuzdevumus kā reaģēt uz izmaiņām privātajā sektorā, cik bieži un, 

kas veic situācijas izvērtējumu; 

 ievada vai uzrauga informācijas ievadīšanu IZM koordinētajā datubāzē par 

privātā sektora darba devējiem. 

LM atbildība: 

 veicināt un popularizēt pieaugušo izglītību – mācību iespējas 

bezdarbnieku/darba meklētāju vidū; 

 nodefinēt atbalsta uzsvarus mērķa grupām (prioritārās grupas/īpaša atlaižu un 

atbalsta politika); 

 privātā sektora, publiskā sektora darba devēju pieprasījuma sasaiste ar darba 

meklētāju profilu (interese, līdzšinējā darba pieredze, izglītības līmenis, 

bezdarbnieka statuss (cik ilgi atrodas darba meklētāja statusā) u.c.  

 saglabāt uzsvaru – reaģēt pirmkārt uz darba devēju pieprasījumu pēc 

konkrētām profesijām un kvalitātēm – visi darba meklētāji neder visiem darba 

devējiem un otrādi; 

 ievada vai uzrauga informācijas ievadīšanu IZM izstrādātajā/koordinētajā 

datubāzē. 
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Plānošanas reģioni varētu darboties ieviešanas līmenī kā vieni no sistēmas 

dalībniekiem, veicot koordinējošu un sadarbības funkciju. Katrs plānošanas reģions 

darbotos sava plānošanas reģiona ietvarā veidojot to pēc mācību reģiona principa, kas 

paredz uz konkrētas teritorijas vajadzībām balstītu pakalpojumu sniegšanu caur 

sadarbību. Ieviešanas grupā iesaistītās institūcijas būtu vairākas (PR, NVA, LDDK, 

LTRK, nozaru asociācijas u.c.), bet to darbība tiktu koordinēta un pārraudzīta tā, lai 

nodrošinātu visu mērķa grupu precīzu apzināšanu, iesaistīšanu un sniegto 

pakalpojumu novērtēšanu neatkarīgi no tā vai pakalpojuma saņēmējs ir bezdarbnieks, 

ilgstošais bezdarbnieks, privātā sektora darba devējs mazā novadā vai republikas 

nozīmes pilsētā, darba ņēmējs, pirmspensijas vecumā esošais pašnodarbinātais u.c. 

grupu pārstāvis. Katras grupas dalībnieki tiktu apzināti, veicot mērķa grupu 

kartēšanu, tas ir, nosakot piemērotāko atbalsta veidu un mācību programmas. 

Ieviešanas līmenis veiktu sekojošas darbības: 

 apzina reģiona/pašvaldības darba tirgus vajadzības; 

 balstoties uz pieprasījumu definē finanšu pieprasījumu; 

 sniedz sadalījumu pa mērķa grupām, nozarēm, darba devēja tipa (privāts, 

publisks), veic vai iesaka grupu veidošanu un komplektāciju; 

 veic mērķa grupu profilēšanu, vajadzību apzināšanu; 

 veic regulāru piedāvājuma kvalitātes uzraudzību un kontroli; 

 sniedz informāciju un atskaitās starpinstitūciju darba grupai; 

 atbild par koordināciju starp iesaistītajām pusēm; 

 nodrošina informācijas apmaiņu starp PI iestādēm reģionā/pašvaldībā; 

 ievada un aktualizē vai sniedz IZM datus un informāciju par pieprasījumu un 

piedāvājumu; 

 līdzdarbojas pieaugušo izglītības attīstības dokumentu izstrādē un koordinācijā 

u.c. 

Ieviešanā iesaistītie – pakalpojuma sniedzēji:  

 izglītības iestādes – jo īpaši profesionālās vidējās izglītības iestādes un 

augstākās izglītības iestādes; 

 profesionālās izglītības kompetenču centri (PIKC); 

 pašvaldību pieaugušo izglītības centri; 
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 privātie izglītības pakalpojuma sniedzēji. 

Pakalpojuma sniedzēji nodrošina: 

 informācijas sniegšanu par piedāvātajiem pakalpojumiem un nosacījumiem; 

 grupu komplektāciju atbilstoši norādījumiem; 

 atskaites, kvalitātes novērtējuma veikšana un iesniegšana ieviesējam; 

 mācību programmu izstrāde, aktualizācija un īstenošana; 

 materiāltehniskās bāzes nodrošināšana; 

 pēc mācību novērtējuma veikšana – kāds kvalitatīvais rezultāts- ilgtermiņa un 

tūlītējais novērtējums. 

Jaunais priekšlikums ļaus nodrošināt tiešāku teritoriju vajadzību ievērošanu un 

pilnveidos informācijas apmaiņu un sadarbību. Tas ļaus pilnvērtīgāk visām mērķa 

grupām apzināties kāds atbalsts ir pieejams un saņemt konkrēto grupu vajadzībām 

atbilstošu pakalpojumu, kas turklāt tiek sniegts ievērojot pašvaldību un reģionu 

attīstības specifiku un perspektīvu. Pieaugušo izglītībai ir jābūt gan fleksiblai, gan 

katras mērķa grupas uzrunājošai, tai jābūt spējīgai mainīties atbilstoši situācijai un 

vajadzībām, tai jāspēj būt pieejamai pēc iespējas tuvāk dzīves vai darba vietai. Visu 

šo uzdevumu sasniegšanai jaunais sistēmas modelis ir efektīvāks, jo ļaus novērtēt 

vajadzības un piedāvājumu atbilstoši teritoriju (pašvaldība, reģions) specifikai, spēs 

nodrošināt sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm, dodot pamatu nodrošināt 

koncentrētu informācijas pieejamību no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem un veikt 

straujākus pasākumus pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanā.  

Aprakstītais modelis/sistēma lielā mērā sasaucas arī ar Eiropas Savienības stratēģijā, 

par pieaugušo iesaisti izglītībā uzlabošanu, ievietoto sadarbības modeļa priekšlikumu 

(skat.4.tabulu). Priekšlikums akcentē katra līmeņa lomu, atbildību un darbības 

virzienus. Nozīmīgi, ka ES un nacionālais līmenis ir atbildīgs par politikas veidošanu, 

bet ne īstenošanu, ko veic reģionālais/vietējais līmenis sadarbībā ar sociālajiem 

partneriem un pakalpojumu sniedzējiem. Būtībā šis modelis ietver ziņojuma 

2.1.sadaļā apskatīto Somijas un arī Vācijas pieredzi, kura akcentē sadarbību, fokusētu 

atbalsta sniegšanu, kas ir pamatota ar konkrēto reģionu un vai pašvaldību specifiku un 

vajadzībām. 

Mācību reģionu koncepcija ļautu nodrošināt, ka visas institūcijas, kuras ir iesaistītas 

PI, ir vērstas uz savstarpēju sadarbību un aktivitāšu īstenošanu tā, lai visas iesaistītās 



91 
 

mērķa grupas mācību reģionā zinātu kāds atbalsts un uz kādiem nosacījumiem tām ir 

pieejams. Šāda līmeņa koordinācija dotu daudz lielāku skaidrību atbalsta teritorijā 

dzīvojošam, kā arī ļautu operatīvāk reaģēt uz nepieciešamajām izmaiņām. Piedāvātais 

modelis nodrošinātu daudz saskaņotāku informācijas savākšanas, apkopošanas un 

analīzes darbu starp PI iesaistītajām pusēm. Nepieciešamība pēc sistēmas maiņas un 

šāda modeļa veidošanas nosaka tas, ka Latvija nav vērtējama kā viengabalaina nedz 

no darba tirgus specifikas, nedz konkrēto teritoriju attīstības iespējām un virzieniem. 

Šādi apstākļi uzliek par nepieciešamību meklēt individuālu uz teritoriju specifiku 

balstītu pieeju mācību programmu izvēlē, atbalstāmo mērķa grupu noteikšanā, 

atbalsta apjoma un nosacījumu izvēlē un citos gadījumos. 

PI pakalpojumu saņēmēji ir dažādas mērķa grupas, kuru efektīvai uzrunāšanai un 

sasniegšanai ir būtiski veikt apzināšanu un mērķa grupu kartēšanu nodrošinot pēc 

iespējas precīzāku atbalsta piedāvājumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrācija 3 

Mācību reģiona tiešās mērķa grupas 
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Mērķa grupas, kas saņem atbalstu gan citās valstīs, gan Latvijā ir dažādas. Tik pat 

dažāda ir to iesaistīšanās pakāpe, ieinteresētība, nepieciešamais atbalsts un 

uzrunāšanas forma. Ar tiešajām mērķa grupām sarakstu vēl noteikti var papildināt, bet 

pamat būtība ir tā, ka grupu ir daudz, tās ir specifiskas un ar savām niansēm, turklāt 

vienas pašas mērķa grupas ietvaros var būt daudz atšķirību, kas ir saistītas ar 

teritorijas, kur dzīvo/mācās/strādā mērķa grupas pārstāvis. Nevar tikt piedāvāts viens 

un tas pats pakalpojums, cerot, ka tiks saņemts vienādi labs rezultāts. Ir svarīgi veikt 

mērķa grupu novērtēšanu jeb kartēšanu, piedāvājot tām atbilstošu pakalpojumu, jo tā 

var sasniegt labāko rezultātu. 

Uzrunāt mērķa grupas, piedāvāt pakalpojumu, novērtēt tūlītēja un ilgtermiņa 

rezultātus, saskaņojot tālākās rīcības un nepieciešamo atbalstu, nevar, ja tas tiek darīts 

šauri nozariski, jo paliks mērķa grupas, kuras netiks pārklātas un apzinātas. Lai 

nodrošinātu saskaņotu darbības koordināciju ir svarīgi veidot ieviešanas grupu 

teritorijā (reģions, pilsēta u.c.) iesaistot par PI atbildīgās institūcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrācija 4  

Mācību reģiona ieviešanas grupa (reģionā) 

Ieviešanas grupā iesaistītās institūcijas spētu nodrošināt visu būtiskāko mērķa grupu 

pārklājumu, situācijas novērtējumu un analīzi, veikt operatīvu mērķu pārskatīšanu un 

sagatavot priekšlikumu Starpinstitūciju darba grupai (SDG). Ieviešanas grupas 

LDDK 

Mērķa grupu pārstāvji (pensionāru biedrības, jauniešu 

organizācijas u.c., kas darbojas reģionā) 

Pašvaldības 

reģionā 

Nozaru asociācijas 
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veidošana mazinātu sniegto pakalpojumu dublēšanas un pārklāšanās riskus, labāk 

pārraugot gan valsts, gan ES fondu līdzekļu izlietojumu un to koordināciju. 

Mācību reģionu pieeja būtu piemērots modelis Latvijai. Tomēr var pastāvēt arī 

modifikācija, kad darbojas 5 mācību reģioni un viena mācību pilsēta (Rīga), ņemot 

vērā Rīgas specifiku, būtisko atšķirību iedzīvotāju, resursu, pieejamo izglītības 

pakalpojumu ziņā. Šādā gadījumā visi pieci mācību reģioni gan pēc teritorijas, gan 

iedzīvotāju skaita un daļēji arī pēc ekonomiskās attīstības rādītājiem kļūst 

līdzvērtīgāki un vieglāk salīdzināmi. Šāda pieeja neizslēdz sadarbību starp mācību 

pilsētu (Rīga) un mācību reģionu (Rīgas reģions), un tā būtu tieši vēlama ņemot vērā 

būtisko Rīgas pašvaldības ietekmi uz apkārtējo teritoriju. 

 

Izaicinājumi un priekšlikumi: 

 pašvaldībām/reģioniem uzņemties aktīvāku lomu cilvēkresursu attīstībā, 

tostarp arī nodrošinot PI (mūžizglītības) iespējas savās teritorijās; 

 nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu starp mūžizglītības iestādēm reģionā 

– veidot sadarbības modeli, kas ietver horizontālu PI atbalsta pārzināšanu; 

 veicināt PI iestāžu sadarbību, izstrādājot jaunas programmas, vai apmainīties 

ar esošajām, kā arī to pilnveidošana atbilstoši vajadzībām; 

 plānošanas reģioniem/pašvaldībām attīstīt/veidot vienotu pieeju sadarbībai ar 

uzņēmējiem; 

 formālās izglītības sniedzēju pielāgošanās PI specifikai – programmu ilgums, 

mācīšanās formas, programmu aktualizācijas un pielāgošana, vakara 

mācīšanās, tālmācība u.c.; 

 konsultāciju un atbalsta sniegšana par mācību iespējām; 

 nodrošināt pakalpojumu sniedzēju pārklājumu un dažādību reģionos, bet 

mazināt programmu dublēšanos; 

 apkopot no valsts budžeta un vai ES fondu līdzekļiem izstrādātos materiālus, 

programmas, vadlīnijas u.c. atbalsta pasākumus PI, lai tie būtu ērti, viegli 

pieejami un pielietojami; 

 informēt par PI veiksmes stāstiem, popularizēt un skaidrot tālākizglītošanās 

nozīmi. 
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Tabula 4 Modelis iesaistīto pušu sadarbībai un atbildībai37 

Atbildīgais 

līmenis 

Eiropas 

Komisija 

Valstis Reģionālais& 

vietējais līmenis 

ES un valstu līmeņa 

NVO un asociācijas 

Izglītības 

pakalpojumu 

sniedzēji 

Sociālie 

partneri 

Mērķa 

grupas 

Valsts, 

reģionālais un 

vietējais līmenis, 

izglītības 

pakalpojumu 

sniedzēji, 

sociālie partneri 

Reģionālais un vietējais 

līmenis, izglītības 

pakalpojumu sniedzēji, 

sociālie partneri, NVO, 

publiskie mēdiji, 

mācāmie 

Valsts institūcijas, 

izglītības 

pakalpojumu 

sniedzēji, NVO, 

sociālie partneri, 

publiskie mēdiji, 

mācāmie 

Valsts, reģionālais un 

vietējais līmenis, 

izglītības pakalpojumu 

sniedzēji, sociālie 

partneri, mācāmie 

Reģionālais un 

vietējais līmenis, 

sociālie partneri, 

NVO, mācāmie 

Reģionālais un 

vietējais līmenis, 

mācāmie 

Finansējums 

– saņēmējs/ 

devējs 

Nodrošina 

finansējumu 

Nodrošina finansējumu Nodrošina/ saņem 

finansējumu 

Saņem finansējumu Saņem finansējumu Saņem 

finansējumu 

Stratēģiskie 

darbības 

virzieni 

 Apzina un 

koordinē 

valstu veiktos 

pētījumus; 

 Izmanto nacionāla 

līmeņa statistikas 

datus, lai izstrādātu uz 

datiem balstītus 

 Veikt reģionāla un 

vietēja līmeņa 

vajadzību 

apzināšanu un 

 Veic mācāmo 

vajadzību 

apzināšanu un 

novērš pieejamības 

 Organizē 

piedāvājumu 

atbilstoši 

vajadzībām; 

 Izplata 

instrumentus, 

kurus veido 

iesaistītās 

                                                           
37 European Guide. Strategies for improving participation in and awareness of adult learning. Europen Union, 2012. – 11.lpp. 
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 Apkopo un 

izplata labās 

pieredzes 

piemērus; 

 Iestrādā un 

integrē PI 

citās ES 

politikās; 

 Izplata 

informāciju 

par PI ietekmi 

uz citiem 

sektoriem un 

devumu 

ekonomikā 

 

plānus; 

 Izstrādā nacionāla 

līmeņa publicitātes 

kampaņas ietvaru un 

uzdevumus; 

 Nosaka nacionālā 

līmeņa mērķus un 

uzdevumus; 

 Uzrauga un vērtē 

pasākumu ieviešanas 

kvalitāti 

identificē sociālās 

un demogrāfiskās 

tendences; 

 Īsteno nacionālā 

līmeņa kampaņas 

aktivitātes vietējā 

līmenī; 

 Iniciē 

reģionāla/vietēja 

līmeņa pieaugušo 

iesaistīšanās PI 

plānus; 

 Uzrauga un 

novērtē pasākumu 

ieviešanu; 

 Veido mācību 

reģionus  

barjeras; 

 Lobē un pārstāv 

intereses politikas 

veidošanas procesā; 

 Organizē apmācības 

un sniedz atbalstu 

citām NVO 

 Popularizē PI 

nozīmi; 

 Adaptē PI un 

sasaista ar formālo 

izglītību; 

puses 

Rīki  Organizē 

seminārus, 

 Izstrādā nacionāla 

līmeņa vadlīnijas, 

 Nodrošina 

informāciju par 

 Organizē 

pasākumus par PI; 

 Izstrādā 

komunikāciju 

 Izmanto 

nepastarpināta



96 
 

konferences 

un pasākumus 

PI; 

 Veido e-

mācībai 

atbalstošu un 

integrējošu e-

vidi; 

 Izstrādāt un 

attīstīt 

interneta vides 

rīkus. 

rīkus un informēšanas 

pasākumus; 

 Organizē forumus, 

konferences un 

seminārus sabiedrībai 

par PI; 

 Veido nepieciešamo 

infrastruktūru PI; 

 Veic apmācību un 

kapacitātes 

stiprināšanas 

aktivitātes. 

 

pieejamām 

izglītības 

programmām; 

 Nodrošina 

informāciju par 

pieejamo 

finansējumu; 

 Organizē 

pasākumus par PI 

tematiku. 

 Izmanto 

nepastarpinātas 

komunikāciju 

metodes; 

 Izstrādā drukātas 

publicitātes 

materiālus; 

 Izmanto e-vides 

instrumentus 

apmācību procesa 

veicināšanai; 

 Dalība ES projektos 

un to tīklos. 

instrumentus 

darbiniekiem un 

lektoriem; 

 Izmanto interneta 

instrumentus PI 

popularizēšanai un 

izglītības 

pakalpojuma 

sniegšanā. 

 

 

s 

komunikāciju 

metodes; 

 Izstrādā 

drukātas 

publicitātes 

materiālus; 

 Izstrādā 

tīklojuma 

pasākumus; 

 Veic/nodrošin

a darbinieku 

apmācības 
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2.3. Sadarbības modeļa priekšlikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrācija 5  

Informācijas apmaiņas/aktualizācijas modelis 

Ieviešanas grupa katrā reģionā 

(Plānošanas reģioni, Nodarbinātības 

valsts aģentūra, LDDK, LTRK, nozaru 

asociācijas u.c.) 

Starpinstitūciju darba grupa 

(SDG) 

Latgales mācību 

reģions 

Pašvaldības, 

valsts 

institūcijas 

reģionos, darba 

devēji un 

ņēmēji, ārpus 

darba tirgus 

esošie 

Publiskās 

Izglītības 

iestādes 

(prof.izgl, PIKC, 

augst.izgl.), 

privātais 

pakalpojuma 

sniedzējs 

 

Kurzemes 

mācību reģions 

Pašvaldības, 

valsts 

institūcijas 

reģionos, darba 

devēji un 

ņēmēji, ārpus 

darba tirgus 

esošie 

Publiskās 

Izglītības 

iestādes 

(prof.izgl, PIKC, 

augst.izgl.), 

privātais 

pakalpojuma 

sniedzējs 

 

Rīgas mācību 

reģions 

Pašvaldības, 

valsts institūcijas 

reģionos, darba 

devēji un 

ņēmēji, ārpus 

darba tirgus 

esošie 

Publiskās 

Izglītības 

iestādes 

(prof.izgl, PIKC, 

augst.izgl.), 

privātais 

pakalpojuma 

Vidzemes 

mācību reģions 

Pašvaldības, 

valsts 

institūcijas 

reģionos, darba 

devēji un 

ņēmēji, ārpus 

darba tirgus 

esošie 

Publiskās 

Izglītības 

iestādes 

(prof.izgl, PIKC, 

augst.izgl.), 

privātais 

pakalpojuma 

Zemgales 

mācību 

reģions 

Pašvaldības, 

valsts 

institūcijas 

reģionos, 

darba devēji 

un ņēmēji, 

ārpus darba 

tirgus esošie 

Publiskās 

Izglītības 

iestādes 

(prof.izgl, PIKC, 

augst.izgl.), 

privātais 

pakalpojuma 

IZM 

(Sektorālā atbildība – LM, EM) 

PI politika, 
normatīvo aktu izstrāde, 

attīstības dokumenti, SDG 
vadība 

informācijas 
izvērtēšana, lēmumi, 

priekšlikumi IZM, LM, EM 

informācijas ieguve, 
apmaiņa, apkopošana, 
analīze, pozīcija SDG, 

atskaitās SDG reizi 
ceturksnī 

iegūst informāciju 
reģionālā līmenī,  

apkopošana, 
analīze, priekšlikumi 

atbalsta virzieniem un 
nosacījumiem, 

sadarbības koordinācija 
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PIELIKUMI 

 

1. „Profesionālās izglītības iestādes Kurzemē” 

2. „Profesionālās izglītības iestādes Zemgalē” 

3. „Profesionālās izglītības iestādes Latgalē” 

4. „Profesionālās izglītības iestādes Vidzemē” 

5. „Profesionālās izglītības iestādes Rīgā un Rīgas reģionā 

6. „IKVD reģistrētie pieaugušo izglītības sniedzēji Kurzemē” 

7. „No 2007. līdz 2010.gadam reģistrētās pieaugušo apmācību programmas”  

8. „IKVD reģistrētie pieaugušo izglītības sniedzēji Zemgalē” 

9. „No 2007. līdz 2010.gadam Zemgales reģionā reģistrētās pieaugušo apmācību 

programmas” 

10. Pieaugušo izglītības loma Kurzemes reģiona pašvaldību attīstības dokumentos 

11. IZM padotības 33 profesionālās izglītības iestādes un 2 valsts sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību uz 01.09.2013.  

12. „Augstākās izglītības iestādes Kurzemē” 

13. „Augstākās izglītības iestādes Zemgalē” 

14. „Augstākās izglītības iestādes Latgalē” 

15. „Augstākās izglītības iestādes Vidzemē” 

16. „Augstākās izglītības iestādes Rīgā” 
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Pielikums nr.1  

„Profesionālās izglītības iestādes Kurzemē” 

 Nr. P.k. Institūcija/ filiāle Pašvaldība Programmu 

skaits 

1.        Cīravas Profesionālā vidusskola Aizputes 

novads 

6 

2.         Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

profesionālā vidusskola 

Kuldīgas 

novads 

7 

3.         Laidzes Profesionālā vidusskola Talsu novads 3 

4.         Profesionālās izglītības kompetences centrs 

"Liepājas Valsts tehnikums" 

Liepāja 17 

5.         Saldus Profesionālā vidusskola Saldus novads 5 

6.         Skrundas Profesionālā vidusskola Skrundas 

novads 

4 

7.         Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības 

kompetences centrs "Ventspils Tehnikums" 

Ventspils 8 

8.         Liepājas Jūrniecības koledža Liepāja 1 

9.         Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas 

vidusskola 

Liepāja 7 

10.      Liepājas mākslas vidusskola Liepāja 11 

11.      Ventspils Mūzikas vidusskola Ventspils 8 

Kopā: 77 

 



100 
 

 

Pielikums nr.2  

 

„Profesionālās izglītības iestādes Zemgalē” 

Nr. 

P.k. 

Institūcija/ filiāle Pašvaldība Programmu 

skaits 

1.  Aizkraukles Profesionālā vidusskola  Aizkraukles 

novads 

6 

2.  Apguldes Profesionālā vidusskola Dobeles 

novads 

2 

3.  Rietumzemgales profesionālās izglītības 

kompetences centrs "Jelgavas Tehnikums"  

Jelgava 9 

4.  Saulaines Profesionālā vidusskola Rundāles 

novads 

5 

5.  Vecbebru Profesionālā vidusskola  Kokneses 

novads 

4 

6.  Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola Jelgavas 

novads 

7 

7.  Jēkabpils Agrobiznesa koledža  Jēkabpils 3 

8.  Jelgavas Mūzikas vidusskola  Jelgava 7 

9.  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā 

vidusskola  

Dobeles 

novads 

4 

10.  Jelgavas Amatu vidusskola Jelgava 7 

Kopā: 54 
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Pielikums nr.3 

 

„Profesionālās izglītības iestādes Latgalē” 

Nr. 

P.k. 

Institūcija/ filiāle Pašvaldība Programmu 

skaits 

1.  Rēzeknes Mākslas vidusskola 

 

Rēzekne 9 

2.  Rīgas Valsts tehnikums  

Rēzeknes filiāle 

Rēzekne 20 

3.  Rēzeknes Jāņa Ivanova mūzikas vidusskola Rēzekne, 12 

4.  Bebrenes Profesionālā vidusskola Bebrene 4 

5.  Daugavpils Medicīnas koledža Daugavpils 2 

6.  Daugavpils Tirdzniecības skola Daugavpils 9 

7.  Grāmatvedības un finanšu koledžas Daugavpils 2 

8.  Daugavpils mākslas vidusskola Daugavpils 5 

9.  Daugavpils Mežciema arodskola Daugavpils 10 

10.  Daugavpils 38. arodvidusskola Daugavpils 11 

11.  Latvijas Kultūras koledža Balvi 2 

12.  Rīgas grāmatvedības koledža Balvi 1 

13.  Viduslatgales Profesionālā vidusskola Dagda, Preili, 

Višķi, 

Jaunaglona 

12 

14.  Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Lūznava . 

Rēzekne, 

Zilupe, 

Bērzgale, 

Viļāni 

20 

15.  Daugavpils Valsts tehnikums Daugavpils 19 

Kopā: 138 

 

http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=417
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=412
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=414
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=406
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=413
http://www.latgale.lv/lv/files/download?id=415
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Pielikums nr.4  

„Profesionālās izglītības iestādes Vidzemē”38 

Nr. 

P.k. 

Institūcija/ filiāle Pašvaldība Programmu 

skaits 

1.  Alsviķu arodskola  7 

2.  Barkavas Profesionālā vidusskola  4 

3.  Cēsu Profesionālā vidusskola  5 

4.  Alfrēda kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola  7 

5.   Ērgļu Profesionālā vidusskola  8 

6.  Jaungulbenes Profesionālā vidusskola  2 

7.  Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums  12 

8.  Rankas Profesionālā vidusskola  8 

9.  Smiltenes valsts tehnikums – profesionālā vidusskola  8 

10.  Valmieras Profesionālā vidusskola  5 

11.  Valmieras Mākslas vidusskola  4 

Kopā: 70 

 

                                                           
38 http://www.vidzeme.lv/lv/izglitiba/ 
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Pielikums nr.5  

„Profesionālās izglītības iestādes Rīgā un Rīgas reģionā 

Nr 

p.k.  

Mācību iestāde  

 

Pašvaldība Programmu 

skaits 

1 VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola”  Jūrmala 7 

2 Limbažu Profesionālā vidusskola  Limbaži 4 

3 Ogres Valsts tehnikums  Tīnūžu pagasts 21 

4 Profesionālās izglītības kompetences centrs 

„Kandavas Valsts lauksaimniecības 

tehnikums” 

Kandava 6 

5 Profesionālās izglītības kompetences centrs  

„Rīgas Valsts tehnikums”  

Rīga 20 

6 Rīgas 3.arodskola  Rīga 3 

7 Rīgas Stila un modes profesionālā 

vidusskola 

Rīga 9 

8 Rīgas Amatniecības vidusskola  Rīga 11 

9 Rīgas Būvniecības vidusskola   Rīga 12 

10 Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola Rīga 8 

11 VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums”  

Rīga 20 

12 Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola Rīga 5 

13 Mālpils Profesionālā vidusskola Mālpils 4 

14 Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža Olaine 3 

15 Sociālās integrācijas valsts aģentūras 

Jūrmalas profesionālā vidusskola 

Jūrmala 14 

 Kopā: 147 
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Pielikums nr.6  

„IKVD reģistrētie pieaugušo izglītības sniedzēji Kurzemē”39 

Pašvaldība Profesionālās 

tālākizglītības un 

pilnveides izglītības 

iestādes 

Pieaugušo 

neformālās 

izglītības iestādes 

Kopā 

Aizpute 2   2 

Alsunga 1   1 

Brocēni 3   3 

Grobiņa 2   2 

Kuldīga 15   15 

Liepāja Pielikums Nr.1 

„Profesionālās izglītības 

iestādes Kurzemē” 

1 33 

Roja 1   1 

Saldus 13   13 

Skrunda 1   1 

Talsi 10   10 

Ventspils 24   24 

Kopā 104   105 

 

 

                                                           
39 Ziņojums par pētījuma „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi 

uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā” rezultātiem, projekta LLIII-175 „COOP EDU-SHIP”  

ietvaros, pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions , izpildītājs: DEA Baltika, 27.lpp 
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Pielikums nr.7  

„No 2007. līdz 2010.gadam reģistrētās pieaugušo apmācību programmas” 40 

Pašvaldība Skaits 

Kurzemē 

Liepāja 454 

Ventspils 260 

Kopā 714 

  

 

 

                                                           
40 Ziņojums par pētījuma  „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi 

uzlabošana  pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā” rezultātiem, projekta LLIII-175 „COOP EDU-SHIP”  

ietvaros, pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions , izpildītājs: DEA Baltika, 28.lpp 
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Pielikums nr.8  

„IKVD reģistrētie pieaugušo izglītības sniedzēji Zemgalē”41 

Pašvaldība  Profesionālās 

tālākizglītības un 

pilnveides 

izglītības iestādes 

Pieaugušo 

neformālās 

izglītības iestādes 

Kopā 

Aizkraukle 11 1 12 

Auce 3  3 

Bauska 12  12 

Dobele 12  12 

Iecava 1  1 

Jelgava 33 2 35 

Jēkabpils 27 2 29 

Koknese 1  1 

Krustpils 1  1 

Ozolnieki 4  4 

Rundāle 1  1 

Salas 1  1 

Skrīveru  1 1 

Viesīte 1  1 

Kopā 108 6 114 

 

 

                                                           
41 Ziņojums par pētījuma  „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi 

uzlabošana  pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā” rezultātiem, projekta LLIII-175 „COOP EDU-SHIP”  

ietvaros, pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions , izpildītājs: DEA Baltika, 28.lpp. 
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Pielikums nr.9  

„No 2007. līdz 2010.gadam Zemgales reģionā reģistrētās pieaugušo apmācību 

programmas”42 

Pašvaldība  Skaits  

Zemgalē 

Aizkraukles 

novads 

105 

Auces novads  34 

Bauskas novads 25 

Jelgavas novads 5 

Salas novads 22 

Kopā 191 

 

 

                                                           
42 Ziņojums par pētījuma  „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi 

uzlabošana  pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā” rezultātiem, projekta LLIII-175 „COOP EDU-SHIP”  

ietvaros, pasūtītājs: Zemgales plānošanas reģions , izpildītājs: DEA Baltika, 28 lpp.. 
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Pielikums Nr.10 

Pieaugušo izglītības loma Kurzemes reģiona pašvaldību attīstības dokumentos 

 

Pašvaldība Ilgtermiņa stratēģiskie mērķi 

un prioritātes, kas noteiktas 

vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā (IAS) vai attīstības 

programmā (AP) 

Stratēģiskie mērķi, prioritātes, un rīcības 

virzieni (RV), uzdevumi (U), kas noteikti 

vietējās pašvaldības attīstības programmā 

(AP) 

Investīciju projekti un plānotās rīcības, kas 

noteiktas vietējās pašvaldības AP Rīcības un 

investīciju plānā 

Aizputes 

novads 

Aizputes novada IAS 2012-

2030 

 

Ilgtermiņa mērķis „Pleca 

sajūta” 

 

Prioritāte 1.2. Izglītība un 

kultūra. 

 

Aizputes novada lielākā vērtība 

Aizputes novada AP 2012-2018 

 

Prioritāte 1.2. Izglītības un kultūras nozares 

pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana 

 

RV1.2. Izstrādāt novada pārvaldības stratēģiju 

komunālās saimniecības, infrastruktūras, 

pašvaldības nekustamā īpašuma, izglītības, 

kultūras, sporta un sociālajā jomā; 

RV1.4. Paaugstināt izglītības un kultūras 

Rīcības: 

1. Aizputes novada pārvaldības stratēģiju 

komunālās saimniecības, infrastruktūras, 

pašvaldības nekustamā īpašuma, 

izglītības, kultūras, sporta un sociālajā 

jomā; 

2. Apmācību programmas izstrāde, 

semināru un kursu organizācija novada 

pašvaldības speciālistiem Pieredzes 

apmaiņas braucienu organizācija novada 
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– izglītoti, iniciatīvas bagāti un 

radoši cilvēki.  

 

Augstas kvalitātes izglītības 

pakalpojumu nodrošināšana 

visa mūža garumā, tai skaitā 

specializēti profesionālās 

ievirzes, profesionālās un 

mūžizglītības pakalpojumi. 

darbinieku kvalifikāciju 

RV1.5. Piedāvāt jaunus izglītības 

pakalpojumus 

izglītības, kultūras un sporta 

speciālistiem  

3. Apmācību semināru un kursu 

organizācija novada izglītības, kultūras 

un sporta speciālistiem 

4. Tālākizglītības pakalpojumu attīstība  

 

Alsungas 

novads 

IAS izstrāde nav uzsākta AP izstrāde uzsākta 13.02.2013. - 

Brocēnu 

novads 

IAS izstrāde nav uzsākta AP izstrāde nav uzsākta - 

Dundagas 

novads 

IAS izstrāde uzsākta 

28.06.2012.  

 

IAS projektā SM1 – Radoša, 

izglītota, sociāli nodrošināta un 

veselīga sabiedrība 

 

AP izstrāde uzsākta 24.02.2011. - 
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Durbes 

novads 

IAS izstrāde nav uzsākta 

 

Durbes novada AP 2012.-2019. 1.red. 

 

SM1 – izglītota, radoša un pašapzinīga 

sabiedrība 

 

Pieaugušo izglītības centra un profesionālo 

prasmju studijas izveide: 

- Informācijas apzināšana par novadā un 

apkārtējās pašvaldībās nepieciešamajiem 

speciālistiem; 

- Apmācību koordinēšana pieaugušajiem 

kvalifikācijas uzlabošanai (t.sk. transports 

uz apmācībām Liepājā vai citur); 

- Apmācības uzņēmējdarbībā, būvniecībā, 

galdniecībā, vides zinībās u.c. priekšmetos 

atbilstoši  vietējās ekonomikas vajadzībām; 

- Karjeras izvēles pasākumi sadarbībā ar 

absolventiem un novada uzņēmējiem 

(veidojot tematiskās dienas gan vidusskolā, 

gan pamatskolās); 

- Prakses vietas vietējos uzņēmumos (ar 

specializāciju uz profesionālo iemānu 

gūšanu); 

- Sociālā riska grupu (bezdarbnieku, jauniešu 

ar nepabeigtu izglītību) integrācija darba 
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tirgū (apmācību programmu atlasīšana kopā 

ar novada speciālistiem un to realizācija 

Liepājā vai apkārtējos novados) 

Grobiņas 

novads 

IAS izstrāde uzsākta 

26.07.2011. 

 

Grobiņas novada IAS 2014-

2030 1.red. 

 

SM Daudzskaitlīga, izglītota, 

kulturāla, veselīga, droša un 

iniciatīvas bagāta sabiedrība 

Grobiņas novada AP 2011-2017 

 

SM1 Dzīves vide ar kvalitatīviem mājokļiem, 

sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, 

efektīvu satiksmes, publiskās telpas un vides 

infrastruktūru 

 

U1.9.Attīstīt daudzveidīgu un pieejamu 

izglītības sistēmu 

R36 Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana 

R38 Kvalitatīva pedagoģiskā personāla 

nodrošināšana 

U1.10.Saglabāt un pārmantot izglītības, 

kultūras un sporta tradīcijas 

R41 Izglītības iestāžu atpazīstamības un savas 

īpašās identitātes stiprināšana 

R42 Izglītības iestāžu tradīciju turpināšana 
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SM2 Ekonomisko aktivitāti veicinoša vide un 

daudzveidīga saimnieciskā darbība 

U2.1. Attīstīt mūžizglītību un 

pārkvalificēšanās iespējas 

R58 Novada iedzīvotāju mūžizglītības 

pieprasījuma un vajadzību izpēte 

R59 Kursu un nodarbību organizēšana 

atbilstoši pieprasījumam un pieejamiem 

resursiem 

R60 Sadarbības uzlabošana ar Nodarbinātības 

valsts aģentūru un citām pieaugušo izglītošanā 

iesaistītajām institūcijām 

R61 Pieaugušo izglītības koordinācija kā 

pagastu pārvaldnieka darba pienākums, 

nodrošinot arī informāciju iedzīvotājiem par 

pieejamiem izglītojošiem semināriem un 

apmācību kursiem 

R62 Sabiedrisko organizāciju un interešu 

grupu iesaistīšana mūžizglītības un 



113 
 

pārkvalifikācijas iespēju attīstībā 

R63 Novada Pieaugušo izglītības centra 

stiprināšana 

 

U.2.2. Attīstīt profesionāli orientētas izglītības 

iespējas 

R64 Atbalsta sistēmas veidošana novadam 

vajadzīgo jauno speciālistu piesaistē 

R65 Sadarbības stiprināšana ar profesionālās 

un augstākās izglītības iestādēm, uzņēmējiem 

novadā un ārpus novada 

R66 Mācību kabinetu izveidošana 

profesionālajai orientācijai sadarbībā ar 

novada uzņēmējiem, PIC/SIC, esošās materiāli 

tehniskās bāzes attīstība 

R67 Novadam nepieciešamo profesiju datu 

bāzes izveidošana 

R68 Darba iespēju piedāvājuma, nometņu un 

radošo darbnīcu organizēšana jauniešiem un 

bērniem vasaras periodā 
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R69 Jaunu sadarbības iespēju veidošana un 

uzturēšana ar novada uzņēmējiem. 

  

Kuldīgas 

novads 

IAS izstrāde uzsākta 

26.04.2012. 

AP izstrāde uzsākta 30.06.2011. 

 

Kuldīgas novada AP 2011-2014 

3.prioritāte Uzturēt un paaugstināt cilvēku 

potenciālu novadā:  

 

SM3.1. Sekmēt kvalitatīvas, konkurētspējīgas 

un darba tirgum atbilstošas izglītības iespējas 

U3.1.1. attīstīt izglītības infrastruktūru novadā 

 

U3.1.2. sekmēt izglītības kvalitātes 

paaugstināšanu novadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nodrošināt efektīvas profesionālās pilnveides 

programmas pedagogiem 

- Sekmēt pieredzes apmaiņu 

- Veikt skolēnu sasniegumu analīzi 

- Izstrādāt pedagogu motivācijas instrumentus 

- Sagatavot un izdot kvalitatīvus un mērķim 

atbilstošus metodiskos materiālus 
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U3.1.3. sekmēt izglītības konkurētspēju un 

atbilstību darba tirgus prasībām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U3.1.4. veicināt kvalitatīvas augstākās 

izglītības piedāvājumu novadā 

 

 

- Veidot saikni starp iegūto izglītību, darba tirgu 

un pieprasījumu, veicināt jauniešu profesionālās 

orientācijas ievirzi atbilstoši izaugsmes iespējām 

novadā 

- Veicināt sadarbību ar uzņēmējiem 

profesionālo iemaņu attīstībai 

- Uzlabot personības pilnveidošanas iespējas 

novadā.  

- Popularizēt daudzpusīgu interešu izglītību, 

sekmējot kvalitatīvu un daudzpusīgu brīvā laika 

pavadīšanu 

- Vecināt Kuldīgai raksturīgu profesionālu 

izglītību atbilstoši mūsdienu prasībām, sekmēt 

tradicionālo amatniecības prasmju un moderno 

tehnoloģiju sintēzi 

- Prognozēt un sekmēt „nākotnes profesiju 

iespējas 

Veicināt uzņēmējdarbības prasmju 

ieguves/pilnveidošanas programmas, sekmējot 
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U3.1.5. veicināt mūžizglītības iespējas novada 

iedzīvotājiem 

 

jaunu cilvēku uzdrīkstēšanos uzsākt savu 

biznesu. 

 

- Sekmēt RPIVA filiāles attīstību 

- Veidot sadarbību ar Latvijas augstskolām par 

jaunu programmu piesaisti 

 

- Izstrādāt mūžizglītības stratēģiju Kuldīgas 

novadam un ieviest īstermiņa rīcības plānu. 

Liepājas 

pilsēta 

IAS izstrāde uzsākta 

16.02.2012. 

 

Liepājas IAS 2007-2014 

Pilsētas attīstības virziens: 

Cilvēkresursu attīstība 

B prioritāte – Izglītots un vesels 

cilvēks 

U1 Veidot Liepāju kā 

starptautisku intelektuālo centru 

U3 Mūžizglītības pieejamības 

AP izstrāde uzsākta 16.02.2012. 
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paplašināšana: 

- uzlabot pieaugušo 

tālākizglītības kvalitāti un 

pieejamību 

- mūžizglītības informācijas 

centra izveide 

- Izveidot e-izglītības tīklu 

mūžizglītībā 

U4 Koledžas līmeņa jeb pirmā 

līmeņa augstākās profesionālās 

izglītības iespēju paplašināšana 

Liepājā 

 

Mērsraga 

novads 

Mērsraga novada telpiskās 

attīstības stratēģija 2012-2030 

 

SM4 Stimulēt vispusīgi 

attīstītu, radošu personību 

veidošanos novadā, nodrošinot 

atbilstošu izglītības sistēmu, 

Mērsraga novada AP 2012-2018 

 

25M-KIS Saglabāt novada kultūras, izglītības 

un sporta darba iestrādes un tradīcijas, 

neskatoties uz neprognozējamo valsts politiku 

šajās jomās 

- 
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priekšnoteikumus jaunrades 

izpausmēm un veicinot aktīvu 

un veselīgu dzīvesveidu 

Nīcas 

novads 

IAS izstrāde uzsākta 

08.03.2012. 

AP izstrāde uzsākta 08.03.2012.  

Pāvilostas 

novads 

IAS izstrāde nav uzsākta Pāvilostas novada AP 2012-2018 

 

SM1 Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana novada iedzīvotājiem 

VTP1 Izglītota, radoša, sociāli atbildīga un 

veselīga sabiedrība 

RV1.1.Daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības 

pieejamība 

U1.1.3. Veicināt pedagogu kvalifikācijas 

celšanu un izglītības iestāžu sadarbību 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sadarbības veidošana starp novada 

izglītības iestādēm 

- Pedagogu motivācijas sistēmas izveide un 

ieviešana 

- Pedagogu kvalifikācijas celšana un 

pārkvalifikācijas atbalstīšana 

- Izglītības iestāžu darbinieku regulāru 
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U1.1.4.Attīstīt pieejamu un daudzveidīgu 

izglītības sistēmu 

 

 

 

U1.1.5. Paplašināt interešu izglītības un 

mūžizglītības iespējas 

 

apspriežu nodrošināšana ar izglītības 

metodiķi 

 

- Profesionālās ievirzes programmas izveide 

Pāvilostas vidusskolā 

- Paplašināt dzīvojamo fondu jaunu izglītības 

darbinieku piesaistei 

 

- NVO koordinatora amata izveide 

- Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu 

- Veicināt starpnozaru sadarbību 

Priekules 

novads 

Priekules novada IAS 2012-

2030 1.red. 

Priekules novada AP 2012-2018 

 

Pasākumu sistēma mūžizglītības 

popularizēšanai 

Projektu idejas: 

- Jauniešu darbs pie uzņēmējiem 

(nepieciešams finansējums jauniešu 

darbavietu radīšanai un apmācībai, lai 

novērstu emigrāciju un uzlabotu jauniešu 

iekļaušanos darba tirgū); 

- Īsie kursi nepieciešamās profesijās 

 

Rojas Rojas novada telpiskās Rojas novada AP 2012-2018  
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novads attīstības stratēģija 2012-2030 

 

SM4 Stimulēt vispusīgi 

attīstītu, radošu personību 

veidošanos novadā, nodrošinot 

atbilstošu izglītības sistēmu, 

priekšnoteikumus jaunrades 

izpausmēm un veicinot aktīvu 

un veselīgu dzīvesveidu 

 

25M-KIS Saglabāt novada kultūras, izglītības 

un sporta darba iestrādes un tradīcijas, 

neskatoties uz neprognozējamo valsts politiku 

šajās jomās 

Rucavas 

novads 

Rucavas novada IAS 2013-

2038 

 

SM3 Līdzsvarota un pievilcīga 

dzīves vide 

 

Rucavas novada AP 2012-2018 

 

DzV-1 Mūsdienīga pirmskolas un vispārējā 

izglītība, plašs interešu izglītības un 

mūžizglītības piedāvājums 

DzV-1.6. Mūžizglītības sistēmas izveide 

- Mūžizglītības pārvaldes modeļa izveide 

- Vajadzību novērtējums/piedāvājuma 

izstrāde 

- Novada mūžizglītības centra (tautskolas) 

izveide Rucavā ar ievirzi uz amatniecību un 

vietējo etnogrāfisko mantojumu 

Saldus 

novads 

Saldus novada IAS 2013-2038 

projekts 

 

SM1 Dzīvot 

IP3 Pieejama kvalitatīva 

Saldus novada AP 2013-2020 

 

SM1 Izglītotas, radošas, veselīgas, sociāli 

nodrošinātas un aktīvas sabiedrības veidošana 

P1.1. Visa līmeņa izglītības pakalpojumu 

- 
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vispārējā, profesionālā, interešu 

un mūžizglītība 

- Attīstīt cilvēkresursus 

(pasākumi izglītības un 

zinātnisko pētījumu 

kvalitātes paaugstināšanai 

un mūžizglītības sistēmas 

izveidei 

- Attīstīt pieprasījumam 

atbilstošu profesionālo 

izglītību 

 

kvalitātes un pieejamības uzlabošana 

I.1.1. paaugstināt pirmskolas, vispārējās, 

profesionālās un augstākās izglītības 

pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot pedagogu 

kvalifikācijas paaugstināšanu 

I.1.2. pilnveidot un izstrādāt profesionālās 

izglītības programmas atbilstoši darba tirgus 

pieprasījumam 

I.1.3. attīstīt un pilnveidot mūžizglītības 

izglītības programmas, jaunu prasmju apguvi 

nodarbinātības paaugstināšanai 

 

Skrundas 

novads 

IAS izstrāde uzsākta 

26.04.2012 

Skrundas novada AP 2013-2019 1.red. 

 

P – Mūsdienīgi pakalpojumi iedzīvotājiem 

RV1.1. Kvalitatīvas izglītības pieejamība 

U1.1. Nodrošināt konkurētspējīgas izglītības 

pieejamību iedzīvotājiem un speciālistu 

kvalifikācijas paaugstināšanai 

Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un 

kvalitāte: 

- Mākslas skolas izveide 

- Mūzikas skolas infrastruktūras sakārtošana 

- Profesionālās ievirzes programmu attīstība 

Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte: 

- Mūžizglītības un interešu centra izveide un 

attīstība ar atbalsta punktiem lauku 
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teritorijās (sabiedriskajos centros). 

Transporta pakalpojumu nodrošināšana 

Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana 

 

Talsu 

novads 

IAS izstrāde nav uzsākta Talsu novada AP 2014-2020 

 

SM Patīkama dzīves un darba vide 

RV Izglītība (i-2) 

i-2-1 Novada izglītības sistēmas pārvaldība 

 

 

 

 

 

i-2-5 Profesionālā izglītība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i-2-1-1 Izglītības jomas pārzināšana novadā 

(jauna funkcija), t.sk. profesionālā, pieaugušo, 

augstākā izglītība 

i-2-1-2 Izglītības iestāžu projektu vadības 

speciālists 

i-2-1-3 IT nodrošinājums un transports 

i-2-1-4 Izglītības sistēmas atbalsta tīkls 

 

i-2-5-1 Laidzes profesionālās vidusskolas 

dienesta viesnīcas rekonstrukcija 

i-2-5-2 Programmas „Pārtikas pārstrādes 

tehniķis” izstrāde un materiāli tehniskās bāzes 
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i-2-6 Augstākā izglītība 

 

 

 

 

 

 

i-2-7 Pieaugušo izglītība un mūžizglītība 

izveide 

i-2-5-3 Īsās programmas pēc vidusskolas 

profesionālās izglītības iegūšanai (aprīkojuma 

iegāde, kvalifikācijas prakšu nodrošinājums) 

i-2-5-4 Prakses programmas uzņēmumos (Cieša 

sadarbība ar uzņēmējiem – prakses vietas un 

NVA projekti, uzņēmēju piesaistīšana mācību 

programmu izstrādē) 

i-2-5-5 Sadarbība ar Ziemeļkurzemes 

profesionālās kompetences centru (Ventspils) 

i-2-5-6 Laidzes profesionālās vidusskolas ēkas 

remonts un energoefektivitātes pasākumi 

i-2-5-7 Kvalifikācijas programmas 

pieaugušajiem (kvalifikācijas paaugstināšanas 

centra izveide uz profesionālās vidusskolas 

bāzes) 

 

i-2-6-1 iekļaušana kopējās novada izglītības 

informatīvajās aktivitātēs 

i-2-6-2 Studentu fonds (Motivācijas programma 
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 atgriezties Talsu novadā pēc studijām – finanšu 

un materiāla atbalsta pasākumi, pašvaldības 

līdzdalība ar pieejama mājokļa piedāvājumu 

 

i-2-7-1 Dalība Eiropas profesionālo kompetenču 

un kvalifikācijas novērtēšanas sistēmā 

i-2-7-2 E-apmācības un vebināru ieviešana 

izglītības pakalpojumu pieejamības veicināšanai 

i-2-7-3 Sadarbība ar pagastu pārvaldēm un 

vispārējās izglītības skolām piedāvājuma 

aktualizēšanai pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju 

dzīvesvietai 

i-2-7-4 Konsultatīvie pakalpojumi 

nodarbinātības un uzņēmējdarbības 

veicināšanai, sadarbībā ar Latvijas mēroga 

atbilstošām institūcijām 

i-2-7-5 Talsu novada iniciatīvu centrs 

„Auseklis” – mūžizglītības piedāvājuma 

koordinators (bibliotēkas, skolas, nevalstiskās 

organizācijas, brīvprātīgie) 
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i-2-7-6 Mūžizglītības centru attīstība pagastos 

un pilsētās 

Vaiņodes 

novads 

IAS izstrāde nav uzsākta Vaiņodes novada AP 2013-2019 

 

SM1 Aktīva un izglītota sabiedrība 

VP1 – cilvēkresursu attīstība, dzīves kvalitātes 

uzlabošana 

RV5 Mūžizglītības pieejamība 

 

- Pētījums pēc novada iedzīvotāju 

vajadzībām un pieprasījumu mūžizglītības 

jomā 

- Mūžizglītības programmu izveide 

svešvalodu un datorapmācībai, izmantojot 

esošo izglītības un kultūras iestāžu 

infrastruktūru 

- Kritēriju izstrāde atbalstam sabiedriskajām 

organizācijām un interešu grupām 

mūžizglītības attīstībā 

- Atbalsts kursu organizēšanai interešu 

grupām 

Ventspils 

pilsēta 

IAS izstrāde nav uzsākta Ventspils pilsētas AP 2011-2017 (aktualizēta 

līdz 2020) 

Mērķis (S) – Sabiedrība 

Skaitliski augoša izglītota, radoša, aktīva, 

veselīga, ģimeniska, labklājīga un integrēta 

sabiedrība 

2-1-1 Papildus tradicionālajiem Ventspils 

Augstskolas piedāvātajiem studiju virzieniem, 

inženierzinātņu studiju virzienu dziļāka 

attīstīšana 

S-2-1-2 Augstākās izglītības eksportspēju 

veicināšana, studiju programmu ārvalstu 
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S-2 Tirgus pieprasījumam atbilstošs 

profesionālās, augstākās un mūžizglītības 

piedāvājums, zinātnes un pētniecības attīstība 

S-2-1 Sekmēt Ventspils augstskolas, kā 

starptautiski atzīta Kurzemes augstākās 

izglītības un zinātnes centra, attīstību 

 

 

 

S-2-2 Izveidot Ventspils Profesionālo 

vidusskolu par profesionālās izglītības 

kompetences centru 

 

 

 

 

 

S-2-3 Pilnveidot kvalitatīvas profesionāli 

orientētas izglītības ieguvi 

 

studentiem (likumdošanas iniciatīvu izstrāde) 

atvēršana 

S-2-1-3 Plašāka pasniedzēju un studentu 

iesaistīšanās zinātnisko pētījumu un zinātnisko 

darbu izstrādē studiju programmu ietvaros 

S-2-1-4 Iesaistīšanās starptautiskajos projektos, 

augstākās izglītības projektu konsorcijos, 

studentu un pasniedzēju mobilitātes, zinātniskās 

darbības veicināšanai 

S-2-1-5 Atbalstīt valsts augstskolu iespējas 

svešvalodu lietošanas paplašināšanā 

S-2-2-1 Pievilcīgas Ventspils Profesionālās 

vidusskolas kompetences centra infrastruktūras 

un modernu mācību procesa nodrošinājuma 

izveidošana 

S-2-2-2 Regulāra piedāvātās izglītības 

programmas pilnveidošana, sadarbojoties ar 

sociāliem partneriem 

S-2-2-3 Sociālo partneru iesaistīšana mācību 

procesa vērtēšanā, pilnveidē un mācību prakšu 
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S-2-4 Nodrošināt pieejamus neformālās 

izglītības pakalpojumus 

vietu nodrošināšanā 

S-2-3-1 Jaunas Ventspils Mūzikas skolas un 

koncertzāles ēkas būvniecība 

S-2-3-2 Ventspils Mūzikas skolas piedāvāto 

izglītības programmu pilnveide 

S-2-3-3 Izglītības programmu un to 

nodrošinājuma pilnveide Ventspils Mākslas 

skolā 

S-2-3-4 Augsta līmeņa sportistu sagatavošana 

Latvijas izlasei Ventspils Augstskolas 

Mūžizglītības centrā 

S-2-4-1 Atbalsts neformālās izglītības 

pakalpojumu pieejamībai Ventspils Augstskolas 

Mūžizglītības centrā 

S-2-4-2 Mūžizglītības un profesionālās karjeras 

informācijas centra izveide 

S-2-4-3 Ventspils Augstskolas sadarbība ar 

valsts institūcijām, citām Latvijas augstskolām 

un ārvalstu augstskolām 

S-2-4-4 Atbalsta sniegšana Ventspils pilsētas un 
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visas Ziemeļkurzemes reģiona iedzīvotājiem 

moderno tehnoloģiju izglītības un interneta 

resursu lietošanā Ventspils Digitālajā centrā 

Ventspils 

novads 

IAS izstrāde nav uzsākta Ventspils novada AP 2011-2017 

IP1 Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas 

sabiedrības attīstība 

VTP1.1. Izglītības, kultūras, sporta un brīvā 

laika pakalpojumu pieejamība 

RV1.3. Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana 

un mūžizglītības veicināšana 

U1.10. Paaugstināt izglītojamo mācīšanas, 

mācīšanās un zināšanu apguves kvalitāti 

U1.11. Pilnveidot un attīstīt mūsdienu 

prasībām atbilstošu izglītības piedāvājumu: 

mācību programmas un materiāltehnisko bāzi 

U1.12. Paaugstināt pedagogu kompetenci 

U1.13.Paplašināt izglītības iespējas dažādām 

iedzīvotāju, t.sk. sociālā riska grupām 

- 
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Pielikums Nr.11 

IZM padotības 33 profesionālās izglītības iestādes un 

2 valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību uz 01.09.2013.    

 

Nr  

p.k.  

Mācību iestāde  Tālrunis  

fax  

E-pasts,  

mājaslapa  

Direktors  

mob.tālr.  

Adrese  

1  Aizkraukles 

Profesionālā 

vidusskola  

65121035  

65123921  

aizkavs@inbox.lv  

www.apvs.lv  

Ruta Krūkle  

29484716  

Jaunceltnes 21, 

Aizkraukle, 

Aizkraukles 

novads, LV-5101  

2  Alsviķu 

arodskola  

64307132  

64307135  

arodskola@alsviki.lv  

www.alsviki.lv  

Anita Palma  

29159674  

Alsviķi, Alsviķu 

pagasts, Alūksnes 

novads, LV-4333  

3  Austrumlatgales 

Profesionālā 

vidusskola  

64633664  

64633664  

pasts@apv.lv  

www.apv.lv  

Benita Virbule  

29100363  

Varoņu iela 11a, 

Rēzekne, LV-

4604  

4  Barkavas 

Profesionālā 

vidusskola  

64807215  

Direktore 

64807211  

barkarod@madona.lv  

www.bavs.lv  

Silvija 

Smeltere  

29479397  

Dzirnavu iela 1, 

Barkava, 

Barkavas pagasts, 

Madonas novads, 

LV-4834  

5  VSIA „Bulduru 

Dārzkopības 

vidusskola”  

67753135  

67753135  

bulduri@bulduri.lv  

www.bulduri.lv  

Aivars Griķis  

26185386  

Viestura iela 6, 

Jūrmala,  

LV-2010  

6  Cīravas 

Profesionālā 

vidusskola  

63448569  

63448485  

info.cirava.avs@inbo

x.lv  

www.ciravasav.gold.

lv  

Kārlis 

Fricsons  

26536048  

Cīrava, Cīravas 

pagasts, Aizputes 

novads,  

LV-3453  

7  Daugavpils 

Celtnieku 

profesionālā 

vidusskola  

65446296  

65446296  

Mācību daļa  

28818932  

dcpvsekretare@inbo

x.lv  

www.dcpv.lv  

Ināra 

Ostrovska  

26339688  

Jātnieku 87, 

Daugavpils,  

LV-5410  

8  Daugavpils 65434106  dts@apollo.lv  Jurijs Kuklis  Miera 57, 
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Tirdzniecības 

profesionālā 

vidusskola  

65434106  www.dtskola.lv  26411619  Daugavpils,  

LV-5417  

9  Daugavpils 

Profesionālā 

vidusskola  

65436893  

65436893  

dvt@daugvt.lv  

www.daugvt.lv  

Ingrīda 

Brokāne  

29423005  

Strādnieku iela 

16, Daugavpils, 

LV-5404  

10  Ērgļu 

Profesionālā 

vidusskola  

64871235  

64871235  

sekretare@ergliarods

.lv  

www.ergliarods.lv  

Andris Spaile  

29180371  

Oškalna iela 10, 

Ērgļi, Ērgļu 

novads, LV-4840  

11  Jaungulbenes 

Profesionālā 

vidusskola  

64471625  

64471632  

skola@jaungulbene.e

du.lv  

www.jaungulbenesav

.lv  

Valentīna 

Jermaševiča  

26518900  

Jaungulbene, 

Jaungulbenes 

pagasts, Gulbenes 

novads,  

LV-4420  

12  Kuldīgas 

Tehnoloģiju un 

tūrisma 

profesionālā 

vidusskola  

63324082  

63324082  

velta@pcabc.lv  

(dace_c@pcabc.lv)  

www.kuldigasarodvi

dusskola.lv  

Dace Cine  

26326195  

26385208  

Liepājas iela 31, 

Kuldīga, Kuldīgas 

novads, LV-3301  

13  Laidzes 

Profesionālā 

vidusskola  

63221886  

63221886  

ritalaidze@ziemelkur

zeme.lv  

www.laidzespv.lv  

Rita Pole  

29476078  

Laidze, Laidzes 

pagasts, Talsu 

novads, LV-3280  

14  Limbažu 

Profesionālā 

vidusskola  

64070188  

64070187  

info@profskola.lv  

dainis.augusts@profs

kola.lv  

www.profskola.lv  

Dainis 

Augusts  

22018110  

Zeļļu iela 9, 

Limbaži, 

Limbažu novads, 

LV-4001  

15  Ogres tehnikums  65024254  

65055201  

ovt@ovt.lv  

www.ovt.lv  

Ilze Brante  

29451510  

- Aizupes, Tīnūžu 

pagasts, Ikšķiles 

novads, LV-5001  

16  Priekuļu un 

Jāņmuižas 

Valsts 

tehnikums  

64130602  

64130602  

priekulu.tehnikums@

vplt.lv  

www.vplt.lv  

Imants Kupčs  

29119845  

Egļu gatve 9, 

Priekuļi, Priekuļu 

pagasts, Priekuļu 

novads, LV-4126  
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17  Profesionālās 

izglītības 

kompetences 

centrs „Liepājas 

Valsts 

tehnikums”  

63441110  

63484788  

lvt@lvt.lv  

www.lvt.lv  

Agris Ruperts  

25620367  

Ventspils iela 51, 

Liepāja, LV-3405  

18  Profesionālās 

izglītības 

kompetences 

centrs 

„Kandavas 

Valsts 

lauksaimniecības 

tehnikums” 

63122502 

63122502 

kandtehn@tukums.p

arks.lv 

www.kandavastehnik

ums.lv 

Ivars Lasis 

29275398 

Valteru iela 6, 

Kandava, 

Kandavas novads,  

LV-3120 

19  Profesionālās 

izglītības 

kompetences 

centrs „Rīgas 

Valsts 

tehnikums”  

67324146  

67322944  

kanceleja@rvt.lv  

www.rvt.lv  

Dagnija 

Vanaga 

27260006  

Kr.Valdemāra 

iela 1c, Rīga, LV-

1817  

20  Rankas 

Profesionālā 

vidusskola  

64473495  

64473495  

rankavs@ranka.apoll

o.lv  

www.rankasarodvidu

sskola.lv  

Miķelis 

Kučinskis  

29268533  

Ranka, Rankas 

pagasts, Gulbenes 

novads,  

LV-4416  

21  Jelgavas 

Tehnikums  

63025605  

63025605  

info@jelgavastehnik

ums.lv  

www.jelgavastehniku

ms.lv  

Janīna Rudzīte  

28306437  

Pulkveža 

O.Kalpaka iela 

37, Jelgava, LV-

3001  

22  Rīgas 

3.arodskola  

67288561  

67242810  

Direktors: 

67797041  

skola@3arodskola.lv  

www.3arodskola.lv  

Voldemārs 

Leitāns  

29230035  

Dzirnavu iela 

117, Rīga,  

LV-1011  

23  Rīgas Stila un 67532721  sekretare@rsm- Silvija Ūdeļu iela 22, 
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modes 

profesionālā 

vidusskola  

67532416  skola.lv  

www.rsm-skola.lv  

Voitišķis  

29529081  

27706200  

Rīga,  

LV-1064  

24  Rīgas 

Amatniecības 

vidusskola  

67427220  

67418715  

rav@rav.lv  

www.rav.lv  

Maija Vanaga  

29451426  

Jūrmalas gatve 

90, Rīga,  

LV-1029  

25  Rīgas 

Būvniecības 

vidusskola  

67374812  

67374812  

skola@rbv.lv  

www.rbv.lv  

Jana Pulkstene  

27705090  

Kr.Valdemāra 

iela 163, Rīga, 

LV-1013  

26  Rīgas 

Pārdaugavas 

profesionālā 

vidusskola  

67616994  

67612842  

pardaugavas.pvs@tv

net.lv  

www.rppvsk.lv  

Inna Jurkāne  

29502995  

Kuldīgas iela 9a, 

Rīga,  

LV-1007  

27  VSIA „Rīgas 

Tūrisma un 

radošās 

industrijas 

tehnikums”  

67575580  

67548302  

rtrit@rtrit.lv  

www.rtrit.lv  

Silva Ozoliņa  

29266492  

Nīcgales iela 26, 

Rīga,  

LV-1035  

28  Rīgas 

Tirdzniecības 

profesionālā 

vidusskola  

67371528  

67371772  

info@rtpv.edu.lv  

www.rtt.edu.lv  

Inita 

Safronova  

20011244  

Tomsona iela 3/5, 

Rīga,  

LV-1013  

29  Saldus 

Profesionālā 

vidusskola  

63807012  

63822682  

spv@spv.edu.lv  

www.spv.edu.lv  

Ojārs Garoza  

29284505  

Kalnsētas iela 24, 

Saldus, Saldus 

novads, LV-3801  

30  Saulaines 

Profesionālā 

vidusskola  

63925179  

63925179  

saulaine@saulainesp

v.lv  

www.saulainespv.lv  

Jānis Beķeris  

29246469  

Saulaine 12, 

Rundāles pagasts, 

Rundāles novads, 

LV-3901  

31  Skrundas 

Profesionālā 

vidusskola  

63336145  

63336145  

skrundaas@tvnet.lv  

www.skrundasavs.lv  

Rūta Ēķe  

29468199  

Skrundas pag., 

Skrundas nov., 

LV-3326  

32  Smiltenes 64772567  smiltenestehnikums Andris „Kalnamuižas 
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tehnikums  64707653  @gmail.com  

www.smiltenestehnik

ums.lv  

Miezītis  

26529133  

10”, Smiltenes 

pag., Smiltenes 

novads, LV-4729  

33  Valmieras 

Profesionālā 

vidusskola  

64232155  

64232155  

skola@vpvsk.lv  

www.vpvsk.lv  

Ēriks Spuriņš  

29255905  

Vadu iela 3, 

Valmiera,  

LV-4201  

34  Viduslatgales 

Profesionālā 

vidusskola  

65381252  

65381252  

skola@vpv.edu.lv  

www.vpv.edu.lv  

Aivars Skrinda  

26409445  

Ezerkalna iela 4, 

Jaunaglona, 

Aglonas pagasts, 

Aglonas novads, 

LV-5304  

35  Ventspils 

tehnikums  

63622663  

63623060  

info@pikc.lv  

www.pikc.lv  

Kristīne 

Vāgnere  

26467915  

Juridiskā -Saules 

iela 15, Ventspils, 

LV-3601  

Faktiskā – Lielā 

iela 7,  
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 Pielikums Nr.12 

    

„Augstākās izglītības iestādes Kurzemē”43 

                                                           
43 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html  

Nr. 

P.k. 

Institūcija/ filiāle Pašvaldī

ba 

Iedalījums Program

mu skaits 

Mūžizglītības 

pasākumi 

1.    

    

Baltijas psiholoģijas un 

menedžmenta 

augstskola 

Liepāja 

  

Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

4  

2.    

    

Baltijas Starptautiskā 

akadēmija 

Liepāja Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

6  

3.    

    

Grāmatvedības un 

finanšu koledža 

Kuldīga, 

Saldus, 

Ventspils 

Juridiskas personas 

dibināta koledža 

5  

4.    

    

Juridiskā koledža Liepāja, 

Ventspils 

Juridiskas personas 

dibināta koledža 

8  

5.    

    

Liepājas Jūrniecības 

koledža 

Liepāja Valsts koledža 4  

6.    

    

Liepājas Universitāte Liepāja Valsts universitāte 45 Interešu 

izglītība; 

Neformālās 

izglītības 

programmas; 

Pedagogu 

profesionālā 

pilnveide; 

Semināri par 

aktualitātēm 

(eiro ieviešana 

u.c.) 

7.    

    

Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības 

augstskola 

Kuldīga, 

Ventspils 

Valsts augstskola 16  

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html
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8.    

    

Rīgas Stradiņa 

universitāte 

Liepāja Valsts universitāte 4  

9.    

    

Rīgas Tehniskā 

universitāte 

Liepāja, 

Ventspils 

Valsts universitāte 22  

10.  

   

SIA "Biznesa 

augstskola Turība" 

Liepāja, 

Talsi 

Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

12  

11.  

   

Ventspils Augstskola Ventspils Valsts augstskola 12 Mūžizglītības 

centrs; Valodu 

kursi; Kursi 

vidusskolēnie

m, pieaugušo 

apmācība 

Kopā: 138  
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Pielikums Nr.13 

„Augstākās izglītības iestādes Zemgalē”44 

Nr. 

P.k. 

Institūcija/ filiāle Pašvaldība Iedalījums  Programmu 

skaits 

Mūžizglītības 

pasākumi 

1.  Baltijas psiholoģijas un 

menedžmenta augstskola  

Jēkabpils, 

Jelgava 

Juridiskas 

personas 

dibināta 

augstskola 

 

4 

 

2.  Baltijas Starptautiskā 

akadēmija 

Jēkabpils, 

Jelgava 

Juridiskas 

personas 

dibināta 

augstskola 

5  

3.  Daugavpils Universitāte Jelgava Valsts 

universitāte 

N/A  

4.  Grāmatvedības un 

finanšu koledža  

Jelgava, 

Aizkraukle 

Juridiskas 

personas 

dibināta 

koledža 

4  

5.  Informācijas sistēmu 

menedžmenta augstskola 

Aizkraukle Juridiskas 

personas 

dibināta 

augstskola 

1  

6.  Jēkabpils Agrobiznesa 

koledža 

Jēkabpils Valsts 

koledža 

4  

7.  Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte  

Jelgava Valsts 

universitāte 

71 Tālākizglītības 

kursi; Kursi 

klausītājiem; 

Vasaras 

skolas; 

Sagatavošanas 

                                                           
44 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html 
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kursi; 

Mācībspēku 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

8.  Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības 

augstskola 

Bauska, 

Jēkabpils 

Valsts 

augstskola 

19  

9.  SIA "Biznesa augstskola 

Turība" 

Jēkabpils Juridiskas 

personas 

dibināta 

augstskola 

8  

Kopā: 116  
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Pielikums Nr.14 

„Augstākās izglītības iestādes Latgalē”45 

Nr. 

P.k. 

Institūcija/ filiāle Pašvaldība Iedalījums  Programmu 

skaits 

MI  

ir/nav 

1.    Baltijas 

psiholoģijas un 

menedžmenta 

augstskola 

Daugavpils Juridiskas 

personas 

dibināta 

4 - 

2.  Baltijas 

Starptautiskā 

akadēmija 

Daugavpils 

Rēzekne 

Juridiskas 

personas 

dibināta 

17 ir 

3.  Daugavpils 

Universitāte 

Daugavpils 

Balvi 

Valsts 

universitāte 

57  Konkurētspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi; 

ESF projekts 

„Mūžizglītības 

pasākumi 

nodarbinātām 

personām”; 

Neformālās 

izglītības 

programmu 

īstenošana 

nodarbinātām 

personām (NVA 

ESF projekts); 

ESF projekti 

profesionālās 

izglītības 

                                                           
45 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html 
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pedagogiem; 

Pedagogu 

tālākizglītības 

kursi; 

Interešu izglītība 

4.  Grāmatvedības un 

finanšu koledža 

Daugavpils Juridiskas 

personas 

dibināta koledža 

1 Profesionālās 

tālākizglītības 

programma 

„Grāmatvedība” 

5.  Informācijas 

sistēmu 

menedžmenta 

augstskola  

Daugavpils Juridiskas 

personas 

dibināta 

augstskola 

11 ir 

6.  Latvijas Mākslas 

akadēmija 

Rēzekne Valsts 

augstskola 

1 - 

7.  Latvijas 

Universitāte 

Daugavpils Valsts 

universitāte 

4 - 

8.  Latvijas 

Universitātes 

P.Stradiņa 

medicīnas koledža 

Rēzekne Valsts koledža 2 ir 

9.  Rīgas 

Aeronavigācijas 

institūts 

Rēzekne 

Daugavpils 

Juridiskas 

personas 

dibināta 

augstskola 

3 ir 

10.  Rīgas Starptautiskā 

ekonomikas un 

biznesa 

administrācijas 

augstskola 

Daugavpils Valsts 

augstskola 

5 - 

11.  Rīgas Tehniskā 

universitāte 

Daugavpils Valsts 

universitāte 

19 Sagatavošanās 

kursi 

centralizētajiem 
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eksāmeniem 

12.  Transporta un 

sakaru institūts 

Daugavpils  Juridiskas 

personas 

dibināta 

augstskola 

1 - 

13.  Vadības un sociālā 

darba augstskola 

„Attīstība”SIA 

Daugavpils 

Rēzekne 

Juridiskas 

personas 

dibināta 

augstskola 

5 

 

ir 

14.  Valsts Policijas 

koledža 

Daugavpils Valsts koledžas 1 Profesionālās 

pilnveidošanas 

pasākumi 

Kopā: 131  
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Pielikums Nr.15 

„Augstākās izglītības iestādes Vidzemē”46 

Nr. 

P.k. 

Institūcija/ filiāle Pašvaldība Iedalījums  Programmu 

skaits 

 

1.  Baltijas Starptautiskā 

akadēmija 

Smiltene Juridiskas personas 

dibināta 

6 - 

2.  Daugavpils 

Universitāte 

Limbaži Valsts universitāte 1 ir 

3.  Grāmatvedības un 

finanšu koledža 

Limbaži 

Valmiera 

Juridiskas personas 

dibināta koledža 

1 Profesionālās 

tālākizglītības 

programma 

„Grāmatvedība” 

4.  Juridiskā koledža Gulbene 

Valmiera 

Juridiskas personas 

dibināta koledža 

4 Ir  

5.  Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte  

Limbaži 

Sigulda 

Valsts universitāte 3 ir 

6.  Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības 

augstskola 

Cēsis 

Madona 

Alūksne 

Valsts augstskola 25 ir 

7.  SIA "Biznesa 

augstskola Turība" 

Cēsis Juridiskas personas 

dibināta koledža 

3 ir 

8.  Vadības un sociālā 

darba augstskola 

„Attīstība” SIA 

Smiltene Juridiskas personas 

dibināta koledža 

4 ir 

9.  Vidzemes augstskola Valmiera Valsts augstskola 15 ir 

10.  Rīgas Tehniskā 

universiāde 

Cēsis Valsts augstskola 5 ir 

Kopā: 67  

                                                           
46 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html 
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Pielikums Nr.16 

„Augstākās izglītības iestādes Rīgā”47 

Nr. 

P.k. 

Institūcija/ filiāle Pašvaldība Iedalījums  Programmu 

skaits 

 

1.  Latvijas 

Universitāte 

Rīga Valsts universitāte 248 Konferences, 

semināri; Biznesa 

inkubators 

2.  Rīgas Stradiņa 

Universitāte 

Rīga Valsts universitāte 58 (+69 

rezidentūras 

programmas) 

 

3.  Rīgas Tehniskā 

Universitāte 

Rīga Valsts universitāte 75 Inovāciju un 

tehnoloģiju 

pārneses centrs; 

Zinātniskās 

konferences, 

semināri un 

vieslekcijas 

4.  Banku augstskola Rīga Valsts augstskola 15  

5.  Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas 

akadēmija 

Rīga Valsts augstskola 26  

6.  Latvijas Jūras 

akadēmija 

 

Rīga Valsts augstskola 5  

7.  Latvijas 

Nacionālā 

aizsardzības 

akadēmija 

 

Rīga Valsts augstskola 5  

8.  Latvijas Sporta Rīga Valsts augstskola 5  

                                                           
47 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html 
http://www.aiknc.lv/lv/list.php  

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/augstaka-izglitiba/akreditacija.html
http://www.aiknc.lv/lv/list.php
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pedagoģijas 

akadēmija 

 

9.  Rīgas 

Ekonomikas 

augstskola- 

Stockholm School 

of Economics in 

Riga 

 

Rīga Valsts augstskola 2  

10.  Rīgas Juridiskā 

augstskola 

 

Rīga Valsts augstskola 9  

11.  Rīgas Pedagoģijas 

un izglītības 

vadības akadēmija  

 

Rīga Valsts augstskola 32  

12.  Latvijas Kultūras 

akadēmija 

 

Rīga Valsts augstskola 17  

13.  Baltijas 

psiholoģijas un 

menedžmenta 

augstskola 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

6 

 

 

14.  Baltijas 

Starptautiskā 

akadēmija 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

22  

15.  Ekonomikas un 

kultūras 

augstskola 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

13  

16.  Informācijas 

sistēmu 

menedžmenta 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

12  
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augstskola 

17.  Nodibinājums 

"Lutera 

Akadēmija" 

    

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

3  

18.  Rīgas 

Aeronavigācijas 

institūts 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

7  

19.  Rīgas 

Starptautiskā 

ekonomikas un 

biznesa 

administrācijas 

augstskola 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

17  

20.  SIA "Biznesa 

augstskola 

Turība" 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

22 Vieslekcijas un 

diskusijas; 

Biznesa 

inkubators 

21.  Sociālo 

tehnoloģiju 

augstskola 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

5  

22.  Starptautiskā 

praktiskās 

psiholoģijas 

augstskola 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

6  

23.  Transporta un 

sakaru institūts 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

18  

24.  Vadības un 

sociālā darba 

augstskola 

"Attīstība" SIA 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta augstskola 

6  

25.  Latvijas Kultūras 

koledža  

Rīga Valsts koledža 14   



145 
 

    

26.  Latvijas 

Universitātes 

Rīgas Medicīnas 

koledža  

 

Rīga Valsts koledža 2  

27.  Olaines 

Mehānikas un 

tehnoloģijas 

koledža 

Olaine Valsts koledža 3  

28.  Rīgas 1. 

medicīnas koledža 

 

Rīga Valsts koledža 4  

29.  Rīgas Celtniecības 

koledža 

 

Rīga Valsts koledža 3  

30.  Latvijas 

Universitātes 

P.Stradiņa 

medicīnas koledža 

Rīga Valsts koledža 8  

31.  Rīgas Stradiņa 

universitātes 

Sarkanā Krusta 

medicīnas koledža 

Rīga Valsts koledža 2  

32.  Rīgas Tehniskā 

koledža 

Rīga Valsts koledža 11 Profesionālās 

tālākizglītības 

daļa jauniešiem 

un pieaugušajiem 

33.  Rīgas 

Uzņēmējdarbības 

koledža 

Rīga Valsts koledža 4 nav 

34.  Sociālās 

integrācijas valsts 

Rīga Valsts koledža 7  
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aģentūra 

35.  Ugunsdrošības un 

civilās 

aizsardzības 

koledža 

Rīga Valsts koledža 1 Vairākas 

profesionālās 

tālākizglītības 

programmas 

36.  Valsts policijas 

koledža  

Rīga Valsts koledža 1 Profesionālās 

pilnveides 

izglītība 

37.  Valsts 

robežsardzes 

koledža 

Rīga Valsts koledža 1 Profesionālās 

tālākizglītības 

programma 

„Robežapsardze” 

38.  Alberta koledža  

 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta koledža 

11 nav 

39.  Grāmatvedības un 

finanšu koledža 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta koledža 

2 Profesionālās 

tālākizglītības 

programma 

„Grāmatvedība” 

40.  Juridiskā koledža 

 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta koledža 

6 Kursi, 

tālākizglītība 

41.  Kristīgās vadības 

koledža 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta koledža 

2 - 

42.  SIA "Biznesa 

vadības koledža" 

 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta koledža 

9 - 

43.  SIA 

"Kosmetoloģijas 

koledža" 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta koledža 

1 Tālākizglītības 

programmas; 

Kursi 

interesentiem un 

semināri 

profesionāļiem 

44.  SIA "Latvijas 

Biznesa koledža" 

Rīga Juridiskas personas 

dibināta koledža 

10 - 
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45.  Laterāna 

Pontifikālās 

universitātes 

filiāle Rīgas 

Augstākais 

reliģijas zinātņu 

institūts    

Rīga Ārvalstu 

augstskolas filiāle 

1 - 

46.  Laterāna 

Pontifikālās 

universitātes 

filiāle Rīgas 

Teoloģijas 

institūts 

Rīga Ārvalstu 

augstskolas filiāles 

- - 

Kopā: 737  
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