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NRP risinājumi mūžizglītībā tautsaimniecības 
makrostrukturālo šķēršļu pārvarēšanai

• Aktīva un atbalstoša darba tirgus politika

• Strukturālas izmaiņas profesionālajā izglītībā (elastīga un pietuvināta, 
atbilstoša vietējām prioritātēm, iekļauta vispārizglītojošās skolās, 
sadarbība ar uzņēmējiem)

• Profesionālas ievirzes mūžizglītības principa ieviešana (īpaši 
akcentējot pirmspensijas vecuma cilvēku vajadzības sakarā ar pensijas 
vecuma paaugstināšanu) 
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Pieaugušo izglītības finansēšana

• 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

(Izglītības likums, 59.panta 6.p-ts)

• nosaka kārtību, kādā valsts finansē pieaugušo neformālās izglītības programmas, 
tālākizglītības programmas un profesionālās kompetences pilnveidi, kā arī kritērijus 
attiecīga finansējuma saņemšanai          (Izglītības likums, 14.panta 31.p-ts)

• nosaka atbalsta pasākumus darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā, tai skaitā 
kritērijus šāda atbalsta saņemšanai un atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību;

(Izglītības likums, 14.panta 34.p-ts)

• Grozījumi attiecībā uz valsts finansiālo atbalstu pieaugušo izglītībai stājas spēkā 
01.01.2015.

• Valsts finansējuma pārvaldību īsteno IZM, iesaistot tajā VIAA un plānošanas reģionus

http://likumi.lv/doc.php?id=50759&version_date=01.01.2015.
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Modeļa pamatidejas

• Piecu plānošanas reģionu izaugsmes veicināšana

• Darba devējs – cilvēkresursu attīstības virzītājs

• Ministriju sadarbība vienotas pieaugušo izglītības politikas īstenošanā

• Atbalsts jauniešiem kā instruments demogrāfiskās situācijas 
uzlabošanai

• Mācības tiek nodrošinātas tuvāk dzīves vietai un saistībā ar vietējā 
darba tirgus vajadzībām



Ministriju prioritātes pieaugušo izglītībā
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Modeļa īstenošanas priekšrocības

• Pieaugušo izglītības pārvaldības daļēja decentralizācija

• Radīti priekšnoteikumi iesaistīto pušu aktīvai sinerģijai, sekmēta 
pieaugušo izglītības pašattīstība

• Izveidots pamats pierādījumos balstītai izglītības politikai, nodrošinot 
regulāru datu ieguvi par izglītības vajadzībām 

• Panākta augstāka izglītības pieejamība pieaugušajiem



Paldies par uzmanību!


