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Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums 
 
Izglītības un zinātnes ministrijas īstenots un  Eiropas Komisijas 
finansiāli atbalstīts projekts „Eiropas programmas īstenošana 
pieaugušo izglītības jomā” (granta lēmums Nr. 2012-3753/001-001) 
 

Pētījuma „Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums” mērėis bija 

izpētīt pieaugušo izglītības (PI) piedāvājumu un pieprasījumu Latvijā, apzinot 

šėēršĜus, kas institūcijām kavē īstenot un attīstīt piedāvājumu, un izstrādāt 

priekšlikumus piedāvājuma un pieprasījuma saskaĦošanai. Pētījumā tika aptaujātas 

PI pakalpojumu sniedzējas institūcijas un PI dalībnieki. Pētījumā rezultātā tikai iegūti 

dati par PI iesaistītajām mērėgrupām, izglītības pakalpojuma veidiem, mācību 

formām, raksturoti dalībnieki pēc piedalīšanās mācību aktivitātēs, apzinātas 

programmas/kursi, kas īstenoti laika periodā no 2011.-2013. gadam, analizēts 

programmu piedāvājums pēc dažādām mācību vajadzībām, pēc modulārā principa 

realizācijas, pēc to atbilstību Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. gadam 

izvirzītajām prioritātēm, raksturoti izglītības pieprasījumi, noteikta pieaugušo izglītības 

pieejamība un identificēti šėēršĜi (valsts, pašvaldību, organizāciju un cilvēka 

personīgajā līmenī), kuri kavē īstenot PI. 

Iegūto datu apstrādei tika izmantotas kvantitatīvo datu apstrādes programma 

SPPS 17.0 un kvalitatīvo datu apstrādes programma AQUAD 6.0. 

 

 

Pētījuma izstrādi veica Dr. paed. Rita BirziĦa 

 

Pētījums „Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums” veikts  projekta 

„Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” ietvaros ar 85% Eiropas 

Savienības finansiālu atbalstu no Eiropas Sociālā fonda un 15% Latvijas valsts 

budžeta finansiālu atbalstu. Šeit paustais pētnieka viedoklis nekādā gadījumā nav 

uzskatāms par Eiropas Kopienas vai Latvijas valsts viedokĜa atspoguĜojumu. 

 

© Rita BirziĦa, 2014 



 3 

Saturs 

ATTĒLU UN TABULU RĀDĪTĀJS........................................................... 4 

TERMINU DEFINĪCIJAS UN SKAIDROJUMI........................................ 7 

SAĪSINĀJUMU SARAKSTS................................................................... 8 

IEVADS................................................................................................ 9 

1. PĒTĪJUMA „PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS UN 
PIEPRASĪJUMS” METODOLOĂIJA..................................................... 10 

2. PĒTĪJUMA „PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS UN 
PIEPRASĪJUMS” REZULTĀTI, TO ANALĪZE ....................................... 17 

2.1. Pieaugušo izglītības sniedzēja raksturojums ..................................17 

2.2. Pieaugušo izglītības programmu/kursu piedāvājuma analīze.........47 

2.3. Pieaugušo izglītības pieprasījums (indivīdu un organizāciju) un tā 
attiecības ar piedāvājumu .........................................................................62 

2.4. Pieaugušo izglītības pieejamība teritoriālā, saturiskā, finansiālā un 
mērėgrupu aspektā....................................................................................67 

2.5. Elastības principa īstenošana PI praksē ..........................................71 

2.6. Pieaugušo izglītības piedāvājuma datu bāžu raksturojums ............79 

2.7. ŠėēršĜi, kas pieaugušo izglītības institūcijām kavē īstenot un attīstīt 
piedāvājumu ..............................................................................................90 

3. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI .................................................... 107 

IZMANTOTĀ LITERATŪRA............................................................... 125 
 



 4 

Attēlu un tabulu rādītājs  

Darbā izmantoto tabulu saraksts 

2-1. tabula. PI piedāvājuma raksturojums pēc izglītības veidiem .............................. 19 
2-2. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Formālā izglītība”............................. 19 
2-3. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Neformālā izglītība” ......................... 20 
2-4. tabula. PI piedāvājuma skaita apkopojums pēc izglītības veida un 
programmām/kursiem.......................................................................................... 21 
2-5. tabula. Institūciju PI īstenoto programmu/kursu mērėgrupas ............................ 25 
2-6. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „UzĦēmēji”...................................... 27 
2-7. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „Darba devēji”................................. 28 
2-8. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai  „Privāto uzĦēmumu 
(komercsabiedrību) darbinieki”.............................................................................. 28 
2-9. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „Pašnodarbinātie” ............................ 29 
2-10. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai  „Cilvēki ar zemām pamatprasmēm” 30 
2-11. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai  „Cilvēki ieslodzījumu vietās”........... 30 
2-12. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „Pieaugušo izglītotāji”..................... 31 
2-13. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „Nestrādājoši pensionāri” ............... 32 
2-14. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „Jaunieši”...................................... 32 
2-15. tabula. Institūciju PI īstenoto programmu/kursu apkopojums un dinamikas 
raksturojums pa institūciju veidiem ....................................................................... 36 
2-16. tabula. Institūciju piedāvāto programmu/kursu dinamika 2013. gadā............... 42 
2-17. tabula. Institūciju īstenoto programmu/kursu dinamika  2011.-2013. gada 
periodā ............................................................................................................... 44 
2-18. tabula. Dalībnieku piedalīšanās PI pēc mācību aktivitāšu skaita, salīdzinot 
institūciju, dalībnieku sniegtās atbildes un CSB dati (%).......................................... 44 
2-19. tabula. Dalībnieku piedalīšanās raksturojums pēc mācību aktivitātēs................ 45 
2-20. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Dalībnieku piedalīšanās pēc mācību 
aktivitāšu skaita” ................................................................................................. 46 
2-21. tabula. Institūciju īstenotās programmas/kursi dažādu mācību vajadzību 
nodrošinājums..................................................................................................... 49 
2-22. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Profesijas iegūšana”....................... 50 
2-23. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Papildu kvalifikācijas iegūšana vai 
pārkvalificēšanās” ................................................................................................ 50 
2-24. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Kvalifikācijas paaugstināšana 
esošajā profesijā” ................................................................................................ 51 
2-25. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Profesionālo kompetenču pilnveide 
citā izglītības jomā”.............................................................................................. 52 
2-26. tabula. Institūciju atbilžu biežuma apkopojums uzskatos par modulārā principa 
īstenošanu PI ...................................................................................................... 54 
2-27. tabula. Institūciju atbilžu biežuma apkopojums par NAP īstenošanu................. 59 
2-28. tabula. Piedāvājuma-pieprasījuma atbilstības novērtējums.............................. 63 



 5 

2-29. tabula. Institūciju atbilžu apkopojums par pieprasījumu un piedāvājumu 
individuālā, institūcijas un valsts līmenī.................................................................. 64 
2-30. tabula. Citātu apkopojums par piedāvājuma un pieprasījuma attiecībām 
individuālā, institūcijas un valsts līmenī.................................................................. 65 
2-31. tabula. Institūciju PI pieejamības  nodrošinājums........................................... 68 
2-32. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Vajadzības pēc konkrētā satura” ..... 69 
2-33. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Pieejamība pēc pašvaldības 
teritorijas”........................................................................................................... 69 
2-34. tabula. Institūciju īstenoto programmu/kursu nodrošinājums .......................... 72 
2-35. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Individualizētas programmas” ........ 73 
2-36. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „E-mācību programmas”.................. 74 
2-37. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Tālmācību programmas bez e-vides 
izmantošanas”..................................................................................................... 74 
2-38. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Mācības eksternātā”....................... 75 
2-39. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Neformālās izglītības atzīšana” ....... 76 
2-40. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Mācīšanās darba vietā”................... 77 
2-41. tabula. Institūciju un dalībnieku viedokĜi par faktoriem,  kas traucē piedalīties 
pieaugušo izglītībā ............................................................................................... 92 
2-42. tabula. Institūciju īstenoto programmu/kursu nodrošinājums .......................... 93 
2-43. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Darba devēja atbalsta trūkums” ..... 95 
2-44. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Datora un interneta nepieejamība”. 95 
2-45. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Ir veselības problēmas” .................. 96 
2-46. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Ir citi personīgi iemesli”.................. 97 
2-47. tabula. Atbalsts PI programmu/kursu īstenošanā ........................................... 98 
2-48. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Politiėu atbalsts”............................ 99 
2-49. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Sadarbība ar amatpersonām PI un 
politiėiem”..........................................................................................................100 
2-50. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Iedzīvotāju atbalsts” .....................101 
2-51. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Mediju atbalsts”............................101 
2-52. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Valsts finansējums PI”...................102 
2-53. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Pašvaldības finansējums PI” .........103 
2-54. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Darba devēja finansējums PI”.......103 
2-55. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  „Dalībnieka finansējums PI” ...........104 

 

Darbā izmantoto attēlu saraksts 

1-1. attēls. Pieaugušo izglītības instrumentārija struktūra ........................................ 12 
1-2. attēls. Profila un saturisko jautājumu struktūra pieprasījuma un piedāvājuma 
izpētei institūcijām un dalībniekiem ....................................................................... 13 
1-3. attēls. Institūciju profila raksturojums............................................................. 15 
1-4. attēls. Dalībnieku profila  raksturojums ........................................................... 16 
2-1. attēls. PI piedāvājuma raksturojums pa izglītības veidiem................................. 18 
2-2. attēls. Institūciju raksturojums pēc piedalīšanās FI, NFI un INFI ....................... 22 
2-3. attēls. PI īstenoto programmu/kursu mērėgrupas ............................................ 24 



 6 

2-4. attēls. Institūciju kopīgās un atšėirīgas mērėgrupas ......................................... 26 
2-5. attēls. Izveidoto PI programmu/kursu dinamika 2013. gada periodā.................. 35 
2-6. attēls. Īstenoto PI programmu/kursu dinamika  2011.-2013. gada periodā......... 43 
2-7. attēls. PI programmu/kursu īstenošana pēc dažādu mācību vajadzību 
apmierināšanas ................................................................................................... 48 
2-8. attēls. Institūciju kopīgās un atšėirīgas pazīmes  par mācību vajadzību 
apmierināšanu..................................................................................................... 49 
2-9. attēls. PI ietekmējošo faktoru kopums (pēc Brüning, 2002, p. 19)..................... 62 
2-10. attēls. Piedāvājuma-pieprasījuma atbilstības novērtējums ............................... 63 
2-11. attēls. Institūciju īstenotās PI pieejamības nodrošinājums............................... 67 
2-12. attēls. Institūciju kopīgās un atšėirīgas pazīmes pēc īstenoto programmu/kursu 
nodrošinājuma .................................................................................................... 68 
2-13. attēls. Elastības principa īstenošanas veidi PI praksē ...................................... 71 
2-14. attēls. Institūciju kopīgās un atšėirīgas pazīmes attiecībā pret elastības principa 
īstenošanu .......................................................................................................... 72 
2-15. attēls. ŠėēršĜu veidi  (Cross, 1981; Fagan, 1991, MacKeracher et al, 2006, 
Potter & Ferguson, 2003) ..................................................................................... 91 
2-16. attēls. Institūciju un dalībnieku kopīgie un atšėirīgie viedokĜi ........................... 92 
2-17. attēls. Institūciju kopīgās un atšėirīgas pazīmes faktoriem,  kas kavē PI 
īstenošanu .......................................................................................................... 94 
2-18. attēls. PI programmu/kursu īstenošanas atbalsts ........................................... 98 
2-19. attēls. Institūciju kopīgie un atšėirīgie viedokĜi par atbalstu PI ......................... 99 
 



 7 

 

Terminu definīcijas un skaidrojumi  
Pieaugušo izglītība - personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka 

mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū /Izglītības 

likums/.  

Formālā izglītībā notiek formālo izglītības programmu ietvaros, iegūstot 

valstī atzītu izglītības pakāpi vai kvalifikāciju. 

Neformālā izglītība notiek ārpus formālās izglītības programmām. Tā 

pārsvarā tiek īstenota kursu veidā un par kuru apguvi tiek izsniegts izglītības iestādes 

apliecinājums apliecības vai sertifikāta veidā. 

Informālā jeb ikdienas izglītībā mācīšanās notiek nejaušā veidā bez 

speciāli izveidotas izglītības programmas, lai varētu pilnveidot savas prasmes un iegūt 

jaunas zināšanas (piemēram, pašmācība, izmantojot grāmatas, internetu, TV utt., 

mācoties darba vietā, apmeklējot bibliotēkas, muzejus u.c. kultūras iestādes). 

Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz 

vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu 

kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām vajadzībām un interesēm nolūkā 

veicināt cilvēka personības izaugsmi /IZM, 2008/ 

Profesionālā tālākizglītība — profesionālās izglītības īpašs veids, kas 

pieaugušajiem ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt 

noteikta līmeĦa profesionālo kvalifikāciju /Profesionālās izglītības likums/ 

Profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām 

neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod 

iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās 

zināšanas un prasmes /Profesionālās izglītības likums/ 

Tālākizglītība — iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un profesionālās 

meistarības pilnveidošana atbilstoši konkrētās profesijas prasībām /Izglītības likums/ 
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Saīsinājumu saraksts  

CEDEFOP – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs 

CSB – Centrālais Statistikas birojs 

FI – formālā izglītība 

INFI – informālā izglītība 

INST –institūcijas līmenis 

LPIA – Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība 

LPMC – Latvijas Pašvaldību mācību centrs 

LR IZM – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 

NAP – nacionālais attīstības plāns 

NFI – neformālā izglītība 

NIID – Nacionālā izglītības iespēju datubāze 

NVO – nevalstiskās organizācijas 

PI – pieaugušo izglītība 

PIC – pieaugušo izglītības centrs 

PIKC – profesionālās izglītības kompetences centrs 

RIIMC – Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs 

ZRKAC – Zemgales reăiona Kompetenču attīstības centrs 



 9 

Ievads 
 

Pētījums veikts Eiropas Komisijas finansiāli atbalstītā projekta „Eiropas 

programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” (granta lēmums Nr. 2012-

3753/001-001) ietvaros. 

Projekta mērėi ir: 

�  Sekmēt sadarbību un izveidot vienotu koordināciju/informācijas apmaiĦu 

starp augstskolām, privātajiem partneriem, valsts, pašvaldību un 

nevalstiskajām institūcijām ar mērėi palielināt to pieaugušo Latvijas 

iedzīvotāju skaitu, kuri savas dzīves laikā pilnveido savas prasmes, iemaĦas 

un kvalifikāciju. 

�  Veicināt diskusiju par mūžizglītības problēmām Latvijā ieinteresēto pušu vidū, 

kā arī kopīgi apmainīties viedokĜiem un izstrādāt priekšlikumus problēmu 

risināšanai. 

�  Izplatīt informāciju iedzīvotāju vidū par šā brīža izglītības iespējām Latvijā un 

personas ieguvumiem no kvalifikācijas celšanas.  

Projekta tiešā mērėa grupa ir Latvijas iedzīvotāji ar zemām pamatprasmēm  

(bez pamata vai vidējās izglītības) vecumā no 25-64 gadiem. 

Projekta netiešā mērėa grupa ir nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, 

pašvaldības, skolas, augstskolas, interešu centri, kuriem projekta laikā un pēc 

projekta noslēguma ir kopīgi jāsadarbojas, lai palielinātu to iedzīvotāju skaitu, kuri 

savas dzīves laikā pilnveido savas prasmes, iemaĦas un kvalifikāciju. 

 
Atslēgas vārdi pieaugušo izglītība, PI pieprasījums un piedāvājums 
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1. Pētījuma „Pieaugušo izglītības piedāvājums un 
pieprasījums” metodoloăija 

Pētījuma „Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums” mērėis ir  

1) izpētīt pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieprasījumu Latvijā, apzinot 

šėēršĜus, kas institūcijām kavē īstenot un attīstīt piedāvājumu. 

2) izstrādāt priekšlikumus piedāvājuma un pieprasījuma saskaĦošanai.  

Lai sasniegtu izvirzīto mērėi, tika noteikti darba uzdevumi: 

1) raksturot pieaugušo izglītības sniedzējus (pašvaldību pieaugušo izglītības 

centri, augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri, vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādes, vakarskolas, privātie mācību centri, nevalstiskās 

organizācijas, uzĦēmumi, valsts un pašvaldību iestādes), analizējot viĦu izglītības 

piedāvājumu: 

� pa izglītības (formālā, neformālā un informālā izglītība) un programmu 

(profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības 

programmas) veidiem; 

� pēc izglītības piedāvājuma mērėgrupām (uzĦēmēji, nodarbinātie; 

bezdarbnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām, cilvēki ar zemām pamatprasmēm, 

cilvēki ieslodzījuma vietās, trešo valstu valstspiederīgie, jaunieši, 

pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki); 

� pēc pieaugušajiem piedāvāto programmu skaita un tā dinamikas; 

� pēc īstenoto programmu skaita un tā dinamikas; 

� pēc mācību dalībnieku skaita.  

2) analizēt programmu piedāvājumu, nosakot:  

� kā tās apmierina dažādas mācību vajadzības: profesijas ieguvi, papildu 

kvalifikāciju vai pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu, kompetenču 

paplašināšanu un personības pilnveidi; 

� kādas ir to savstarpējās komplektācijas iespējas, lai nodrošinātu izglītības 

nepārtrauktību (modulārā principa realizācija);  

� to atbilstību Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020 izvirzīto prioritāšu un 

uzdevumu īstenošanai. 
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3) raksturot izglītības pieprasījumu (indivīdu un organizāciju) un tā attiecības 

ar piedāvājumu. 

4) noteikt pieaugušo izglītības pieejamību teritoriālajā, saturiskajā, 

finansiālajā un mērėgrupu aspektā. 

5) noteikt, kā pieaugušo izglītības praksē tiek īstenots elastības princips:  

� individualizētās programmas indivīdiem un organizācijām; 

� e-mācības; 

� mācības tālmācības formā; 

� neformālās izglītības atzīšana un mācības eksternātā; 

� individualizētās programmas indivīdiem un organizācijām. 

6) apzināt un raksturot datu bāzes par pieaugušo izglītības piedāvājumu 

(informācijas objektivitāte, atjaunošanas biežums, aptvērums u.tml.), noteikt to 

tehniskās savietošanas iespējas. 

7) noteikt šėēršĜus, kas institūcijām kavē īstenot un attīstīt piedāvājumu un 

sagatavot priekšlikumus to novēršanai.  

Lai veiktu pētījumu, pamatojoties uz pieaugušo izglītības teorijām un atziĦām, 

tika izstrādāta pētījuma metodoloăija. Tika izveidots pieaugušo izglītības izpētes e-

instrumentārijs četrām mērėgrupām: jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, 

pieaugušo izglītības dalībniekiem, pieaugušo izglītotājiem un PI iesaistītajām 

institūcijām. 

Katrai mērėgrupai bija izveidots kopīgs instrumentārija saturs (1-1. attēls), 

kas skāra problēmjautājumus par pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieprasījumu, 

pieaugušo izglītības resursiem jauniešu bezdarba mazināšanai, pieaugušo izglītības 

kvalitāti un tās nodrošinājumu. 

Instrumentāriju veidoja  

� Strukturētas e-intervijas pamatdaĜa  

� Saturiskie jautājumi, kas bija attiecināmi uz jauniešiem 

� Saturiskie jautājumi – attiecināmi uz pieaugušo izglītotāju 

� Saturiskie jautājumi – attiecināmi uz pieaugušo izglītības kursu dalībnieku. 
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Šāda e-instrumentārija veidlapa bija ievietota google vidē un to aizpildīt bija 

uzaicinātas pieaugušo izglītībā iesaistītās institūcijas.  

Līdzīgas jautājumu struktūras elektroniskās anketas tika izsūtītas arī 

atsevišėām mērėgrupām: jauniešiem, pieaugušo izglītotajiem un PI dalībniekiem, 

kopumā aptaujājot 405 jauniešus vecumā no 15-29 gadiem, 186 PI dalībniekus, 85 

pieaugušo izglītotāji un 98 institūcijas. 

Aptauja bija veikta anonīmi, un iegūtie rezultāti tika izmantoti pētījumos 

„Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums”, „Pieaugušo izglītības kvalitāte un 

tās nodrošinājums” un „Pieaugušo izglītības resursi jauniešu bezdarba mazināšanai”. 

PI instrumetārija struktūra

E-intervijas pamatdaĜa

     (aizpilda   institūcijas)

Jautājumi, kas ir attiecināmi uz dalībnieku

E-intervija 

dalībniekam

E-intervija 

pieaugušo 

izglītotājam

Fernate & R. BirziĦa, 2014

Jautājumi, kas ir attiecināmi uz jaunieti

Jautājumi, kas ir attiecināmi uz pieaugušo izglītotāju

Anketa 

jaunietim
Autore T. Pīgozne

 

1-1. attēls. Pieaugušo izglītības instrumentārija struktūra 

 

Lai izpētītu pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieprasījumu Latvijā, tika 

aptaujātas PI pakalpojumu sniedzējas institūcijas un PI dalībnieki, piedāvājot atbildēt 
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uz slēgtajiem jautājumiem (sastāvošiem no vienas vai vairākizvēles, 4-ballu Likerta 

skalas) un atvērtajiem jautājumiem. Profila un saturisko jautājumu struktūra parādīta 

1-2. attēlā. 

Profiljautājumi

Institūcijas

/Reăions
/Statuss
/Īstenotājs/pasūtītājs
/Pieredze
/Statuss

Dalībnieki

/Vecums 
/Dzimums
/Reăions
/Dzīvesvieta
/Izglītība
/Kvalifikācija
/Nodarbošanās
/Darba pieredze

Mērėgrupas

Saturiskie (konceptuālie) jautājumi

Institūcija

Dalībnieks

Mācību formas

Institūcija

Dalībnieks

Institūcija

Dalībnieks

Izglītības veidi Institūcija

Dalībnieks
Institūcija

Dalībnieks

Mācību šėēršĜi
Institūcija

Dalībnieks

NAP 2020 Institūcija

Modulārais 
princips

Institūcija

Izglītības 
pieejamība

Institūcija

Dalībnieks  

1-2. attēls. Profila un saturisko jautājumu struktūra pieprasījuma un 
piedāvājuma izpētei institūcijām un dalībniekiem 

 

Institūcijas profils raksturo tās atrašanās vietu (reăions un liela 

pilsēta/pilsēta/ lauku teritorija), statusu (augstskola vai koledža, vispārējā izglītības 

iestāde, vakara (maiĦu) vidusskola, profesionālās izglītības iestāde, privātais mācību 

centrs, profesionālās izglītības kompetences centrs, pašvaldības pieaugušo izglītības 

centrs, valsts institūcija, pašvaldības iestāde, kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, 

jauniešu centri, mākslas skolas u.c.), nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska 

partija), uzĦēmums (komercsabiedrība), nodibinājums (piemēram, baznīca) vai 

arodbiedrība), PI īstenotāju vai pasūtītāju, pieredzi PI sniegšanā.  

PI dalībnieka profils raksturo viĦa vecumu, dzimumu, reăionu, dzīvesvietu, 

izglītību, kvalifikāciju, nodarbošanos un darba pieredzi. 
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E-intervijā tika piedāvāti konceptuālie jeb saturiskie jautājumi, no kuriem 

vairums jautājumi bija līdzīgi un tos uzdeva gan institūcijām, gan konkrētai 

mērėgrupai: dalībniekam, pieaugušo izglītotājam un jaunietim, tādējādi nodrošinot 

iespējamību respondentu atbilžu salīdzināšanai. 

Institūcijām vajadzēja atbildēt uz jautājumiem par PI iesaistītajām 

mērėgrupām, izglītības pakalpojuma veidiem, mācību formām, raksturot dalībnieku 

pēc piedalīšanās mācību aktivitātēs, pastāstīt par programmām/kursiem, ko tās 

īsteno laika periodā no 2011.-2013. gadam, analizēt programmu piedāvājumu pēc 

dažādām mācību vajadzībām, pēc modulārā principa realizācijas, pēc to atbilstību 

Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020. izvirzītajām prioritātēm, raksturot izglītības 

pieprasījumu, noteikt pieaugušo izglītības pieejamību un pastāstīt par šėēršĜiem, kuri 

kavē īstenot PI. 

PI dalībnieki raksturoja savu piedalīšanos dažādās mācību aktivitātēs, 

novērtēja, vai ir apmierināti ar PI piedāvājumu, analizēja mācīšanās šėēršĜus un 

izteica priekšlikumus, kā uzlabot PI (valsts, pašvaldību, organizāciju un cilvēka 

personīgajā līmenī utt. 

Iegūto datu apstrādei tika izmantotas kvantitatīvo datu apstrādes programma 

SPPS 17.0 un kvalitatīvo datu apstrādes programma AQUAD 6.0. 

Kvantitatīvie dati tika analizēti, interpretējot aprakstošās statistikas datus, kuri 

tika attēloti tabulu un diagrammu veidā. Tā kā empīriskais sadalījums neatbilda 

normālajam sadalījumam, tad lai atklātu slēptās mijsakarības izmantoja 

neparametrisko metodi – Kruskola-Valisa testu (Kruskal-Wallis H test), kurš 

pamatojas uz pazīmju atšėirību noteikšanu starp grupām kārtas jeb rangu skalā, 

tādējādi dodot iespēju salīdzināt vairākas pazīmes (Raščevska & Kristapsone, 2000). 

Ja statistiskās nozīmības vērtības lielums ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām 

grupām (grupējošais mainīgais bija institūcijas statuss) pastāv statistiski nozīmīga 

atšėirība attiecībā pret pētāmo lielumu. Statistiski nozīmīgo atšėirību detalizētai 

raksturošanai tika izmantotas vidējās rangu vērtības, identificējot atsevišėas grupu 

(Field et al, 2012). 

Kvalitatīvie datu analīzei atbilstīgi saturiskajiem jautājumiem tika izveidota 

kodu sistēma, dati tika kodēti AQUAD apstrādes programmā un analizēti, veidojot 

frekvenču tabulas un nosakot mijsakarības.  
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Pētījuma „Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums” izlase sastāvēja 

no 98 institūcijām un 186 dalībniekiem. 

Ir 
pieredze 

PI īstenošanā 
(74) 

Ir plānots īstenot 
PI (12) 

PI īstenošanā un ir 
plānots īstenot (7) 

Cits 
(5) 

Ir PI īstenotāja 
(76) 

PI pasūtītāja 
(10) 

PI pasūtītāja un 
īstenotāja (10) 

Cits 
(2) 

Vieta Lielā pilsētā 
(33) 

Pilsētā - novada 
centrā (34) 

Lauku teritorijā (12) Cits 
(19) 

Reăions Kurzeme 
(15) 

Latgale 
(13) 

Rīga 
(21) 

Vidzeme 
(20) 

Zemgale 
(12) 

Visi reăioni 
(14) 

Cits 
(3) 

1-3. attēls. Institūciju profila raksturojums 

Institūciju profilu raksturo 1-3. attēls. Kā redzams, tad 14 institūcijas sniedz 

izglītības pakalpojumus visos četros reăionos, Rīgas reăionā – 21, Vidzemes– 20, 

Kurzemes – 15, Latgales – 13 un Zemgales - 12. Atbildē „Cits” iekĜautas divas 

institūcijas, kuras sniedz PI pakalpojumus Rīgas un Vidzemes reăionā, un viena - 

Kurzemes, Latgales un Vidzemes reăionā. 

Lielā pilsētā PI pakalpojumus sniedz 33 institūcijas, pilsētā – novada centrā – 

34, lauku teritorijā – 12, bet ar 19 institūcijām apzīmējumā „Cits” saprotams, ka 

četras sniedz pakalpojumus vienlaicīgi pilsētā - novada centrā un lauku teritorijā, 8 - 

lielā pilsētā, pilsētā - novada centrā un lauku teritorijā, 3 - lielā pilsētā un pilsētā - 

novada centrā, kā arī 4 – vairākās Latgales pilsētās un Latgales novadā, vai lielā 

pilsētā un struktūrvienībās Latvijā, lielā pilsētā, pilsētā - novada centrā, lauku 

teritorijā un uzĦēmumā. 

Vairums institūciju (76) īsteno PI, pasūtītājas ir 10, bet ar atbildi „Cits” tiek 

saprasts, ka institūcija ir neformālās pieaugušo izglītības pakalpojumu pasūtītāja, ko 

nodrošina tikai piesaistot lektorus ar iepriekš sagatavotiem lekciju tematiem. 

PI īstenošanā piedalās 74 institūcijas, 12 – plāno īstenot, 7 institūcijas gan 

īsteno, gan plāno īstenot PI programmas/kursus, ar atbildi „Cits” tiek saprasts, ka 

institūcijai nav pieredzes izglītības programmu īstenošanā, ir plānots pasūtīt izglītības 

pakalpojumus utt. 

Dalībnieku profils raksturots 1-4. attēlā. Aptaujā piedalījās 151 sieviete un 35 

vīrieši, kuri pārsvarā ir ar augstāko izglītību (158). Vecuma struktūra tika veidota  

1) pēc standarta formas (gadi 17-24, 25-34, 35-54, 55-64, 65+), kuru plaši izmanto 

centralizētajos pētījumos un 2) pēc angĜu pētnieku Toma Šūlera un Deivida Vatsona 

(2009) demogrāfiskajiem ceturkšĦiem (gadi 17-24, 25-49, 50-74, 75+), kur vecuma 
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iedalījums veidots pēc mācīšanās iesaistes trīs dzīves posmos: formālās izglītības, 

darba un aiziešanas pensijā periodiem. 

Aptaujas dalībnieki vairāk dzīvo pilsētās-novadu centros (69 respondenti) un 

lielās pilsētās (67) kā lauku teritorijās (49), pārstāvot visvairāk Rīgas reăionu (49), 

diezgan līdzvērtīgā sadalījumā Zemgales (38), Kurzemes (35) un Latgales (34) 

reăionus. Mazāk pārstāvēts ir Vidzemes reăions – 27 respondenti. 

Dzimums Sieviete 
(151) 

Vīrietis 
(35) 

Izglītība Pamatskola 
 

(7) 

Vidusskola 
 

(2) 

Vidējā 
profesionālā 

(17) 

Augstākā 
 

(158) 

Nepabeigta 
augstākā 

(2) 
Vecums 17-24 

(8) 
25-34 
(43) 

35-54 
(103) 

55-64 
(28) 

65+ 
(4) 

Vecums* 17-24 
(8) 

25-49 
(118) 

50-74 
(59) 

75+ 
(1) 

Vieta Lielā pilsētā 
(67) 

Pilsētā - novada 
centrā (69) 

Lauku teritorijā 
(49) 

Cits 
(1) 

Reăions Kurzeme 
(35) 

Latgale 
(34) 

Rīga 
(49) 

Vidzeme 
(27) 

Zemgale 
(38) 

Cits 
(3) 

* pēc Tom Schuller & David Watson (2009) 

1-4. attēls. Dalībnieku profila  raksturojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

2. Pētījuma „Pieaugušo izglītības piedāvājums un 
pieprasījums” rezultāti, to analīze 

2.1. Pieaugušo izglītības sniedzēja raksturojums 

Pieaugušo izglītības sniedzēji (pašvaldību pieaugušo izglītības centri, 

augstskolas, profesionālās izglītības kompetences centri, vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādes, vakarskolas, privātie mācību centri, nevalstiskās organizācijas, 

uzĦēmumi, valsts un pašvaldību iestādes) tiks raksturoti, analizējot viĦu izglītības 

piedāvājumu 

� pa izglītības (formālā, neformālā un informālā izglītība) un programmu 

(tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmas) 

veidiem; 

� pēc izglītības piedāvājuma mērėgrupām (uzĦēmēji, nodarbinātie; 

bezdarbnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām, cilvēki ar zemām pamatprasmēm, 

cilvēki ieslodzījuma vietās, trešo valstu valstspiederīgie, jaunieši, 

pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki); 

� pēc pieaugušajiem piedāvāto programmu skaita un tā dinamikas; 

� pēc īstenoto programmu skaita un tā dinamikas; 

� pēc mācību dalībnieku skaita. 

Izglītības piedāvājuma raksturojums pa izglītības un 
programmu/kursu veidiem 

Lai noskaidrotu PI piedāvājuma veidu, respondentiem tika uzdots vairākizvēĜu 

pusatvērtais jautājums (25. Jūsu institūcija sniedz pieaugušo izglītības pakalpojumus 

..), kurā varēja izvēlēties atbildes, kuras bija attiecināmas uz formālo, neformālo un 

informālo izglītību. Lai respondenti jautājumu izprastu, atbildēs bija skaidrojums par 

minētajiem izglītības veidiem. 

� Formālā izglītībā notiek formālo izglītības programmu ietvaros, iegūstot valstī 

atzītu izglītības pakāpi vai kvalifikāciju. 

� Neformālā izglītība notiek ārpus formālās izglītības programmām. Tā pārsvarā 

tiek īstenota kursu veidā un par kuru apguvi tiek izsniegts izglītības iestādes 

apliecinājums apliecības vai sertifikāta veidā. 
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� Informālā jeb ikdienas izglītībā mācīšanās notiek nejaušā veidā bez speciāli 

izveidotas izglītības programmas, lai varētu pilnveidot savas prasmes un iegūt 

jaunas zināšanas (piemēram, pašmācība, izmantojot grāmatas, internetu, TV 

utt., mācoties darba vietā, apmeklējot bibliotēkas, muzejus u.c. kultūras 

iestādes). 

34,44%

41,11%

1,11%

66,67%

Formalā

izglītība

Neformālā

izglītība

Informālā

izglītība

Cita atbilde

 

2-1. attēls. PI piedāvājuma raksturojums pa izglītības veidiem 

Kā parādīts 2-1. attēlā, tad uz neformālās izglītības sniegšanu ir orientētas 

institūcijas vairāk par 50%, formālās – 34,40%, bet uz informālās izglītības 

sniegšanu – 41,11%. (Kā cits minēts - neformālā izglītība, bet apliecību nesaĦem). 

Arī Centrālā statiskas biroja (CSB) veiktajā apsekojumā iedzīvotājiem (2013), 

vai viĦi pēdējo 12 mēnešu laikā ir piedalījušies formālajā izglītībā un/vai piedalījušies 

neformālajā izglītībā, apstiprinošas atbildes snieguši 32,4% aptaujāto (2007.gadā – 

32,7%). Īpaši tiek atzīmēta dalība neformālās izglītības aktivitātēs saistībā ar darbu 

(86,1%), lai uzlabotu savas darba prasmes un veicinātu karjeras iespējas. 

Lai novērtētu statistisko nozīmību, tika izmantots Kruskola-Valisa tests 

(Kruskal-Wallis Test), kas salīdzina daudzas neatkarīgas izlases (šajā gadījumā 

institūcijas kā PI pakalpojuma sniedzējas). Ja statistiskās nozīmības vērtības lielums 

ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv statistiski nozīmīga atšėirība 

attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti 2-1. tabulā. 
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2-1. tabula. PI piedāvājuma raksturojums pēc izglītības veidiem 

Institūcija piedāvā PI programmas/kursus χχχχ
2 df Asymp. 

Sig. (p) 

Formālajā izglītībā 41,605 12 ,000 

Neformālajā izglītībā 44,151 12 ,000 

Informālajā izglītībā 15,395 12 ,221 

Cita atbilde 5,533 12 ,938 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 
 

Kā liecina dati (2-1. tabula) tad institūcijām kopīgs viedoklis par informālās 

izglītības īstenošanu (χ2=15,395, p=0,221), bet viĦu uzskati par PI 

programmu/kursu realizāciju formālajā (χ2=41,605, p=0,00) un neformālajā 

(χ2=44,151, p=0,00) izglītībā statistiski nozīmīgi atšėiras. „Cita atbilde” – nav vērā 

Ħemama, jo atbildējusi tikai viena institūcija. 

Lai sīkāk raksturotu institūciju PI piedāvājuma atšėirības FI un NFI, tika 

izmantotas vidējās rangu vērtības. 

2-2. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Formālā izglītība”  

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 58,60 

Vispārējā izglītības iestāde 9 66,22 

Vakara (maiĦu) vidusskola 19 57,05 

Profesionālās izglītības iestāde 7 46,00 

Privātais mācību centrs 12 51,25 

Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 39,00 

Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 39,00 

Valsts institūcija 2 39,00 

Pašvaldības iestāde 13 46,54 

Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu 
centri, mākslas skolas u.c.) 

15 42,27 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska 
partija) 

5 39,00 

UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 39,00 

Cits 1 39,00 

Visaugstākā vidējā rangu vērtība (virs 50,00), kā skatāms 2-2. tabulā, 

attiecībā par formālās izglītības sniegšanu ir institūcijām vispārējās izglītības 

iestādēm, augstskolām/koledžām, vakara maiĦu vidusskolām un privātiem mācību 

centriem, tātad var pieĦemt, ka šīs institūcijas uzrāda tendenci veidot vienotu grupu 

formālās izglītības piedāvājuma raksturojumā. Profesionālās izglītības iestādes, 
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pašvaldības iestādes un kultūras iestādes pēc vidējo rangu vērtības (virs 42,27) ir 

otrajā grupā, bet trešā varētu būt grupa ar kopīgu vidējo rangu vērtību (39,00), kurā 

ir PIC un NVO.  

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits” (sadarbība ar pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir noslēguši sadarbības 

līgumus ar NVA pēc iepirkumu procedūru rezultātiem), jo respondentu skaits ir neliels 

un nav statistiski attiecināms.  

2-3. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Neformālā izglītība” 

Institucijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 45,50 
Vispārējā izglītības iestāde 9 45,50 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 48,08 
Profesionālās izglītības iestāde 7 45,50 
Privātais mācību centrs 12 53,67 
Profesionālās izglītības kompetences 
centrs 

1 45,50 

Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 45,50 
Valsts institūcija 2 94,50 
Pašvaldības iestāde 13 49,27 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, 
jauniešu centri, mākslas skolas u.c.) 

15 48,77 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, 
politiska partija) 

5 55,30 

UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 45,50 
Cits 1 45,50 

Attiecībā pret neformālās izglītības sniegšanu (2-3. tabula) visaugstākā vidējā 

rangu vērtība (53,67 un 55,30) ir privātajiem mācību centriem un NVO, pēc tam ar 

vērtību virs „48,08” seko pašvaldības iestādes, kultūras iestādes un vakara (maiĦu) 

vidusskolas, savukārt augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības iestādes, 

profesionālās izglītības iestādes, un PIC (vidējā rangu vērtība visām institūcijām ir 

45,50).  

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms.  

Veicot PI piedāvājuma apkopojumu pēc izglītības sniegšanas veidiem NFi un 

INFI, (2-4. tabula) redzams, ka tendenci iesaistīties PI, uzrāda tādas formālās 

izglītības iestādes kā augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības un profesionālās 

izglītības iestādes. No formālajām izglītības iestādēm šajā jomā neaktīvākas ir vakara 
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(maiĦu) vidusskolas, taču tās savukārt piedāvā pakalpojumus INFI, nodrošinot 

vispārējo zināšanu un prasmju pilnveidi un personības attīstību. PIC, pašvaldības 

iestādes, kultūras iestādes un uzĦēmumi arī uzrāda augstu tendenci iesaistīties NFI, 

un vairāk orientējas uz vispārējo zināšanu un prasmju pilnveidi un personības 

attīstību. Profesionālās izglītības iestādes uzrāda tendenci piedāvāt 

programmas/kursus, kas saistīti ar profesijas iegūšanu, papildu kvalifikācijas 

iegūšanu vai pārkvalificēšanos, kvalifikācijas paaugstināšanu dalībnieka jau esošajā 

profesijā un profesionālo kompetenču pilnveidošana dalībnieka citā izglītības jomā. 

INFI vislielāko piedāvājumu sniedz pašvaldības iestādes un kultūras iestādes, kā arī 

profesionālās izglītības iestādes. 

2-4. tabula. PI piedāvājuma skaita apkopojums pēc izglītības veida un 
programmām/kursiem 

Institūcijas veids NFI INFI PrI PKv Kv_Pr Kv_cPr VispZ PersP 

Augstskola vai koledža 
(n=5) 

5 1 5 5 5 4 4 5 

Vispārējā izglītības iestāde 
(n=9) 

6 4 0 2 4 3 7 8 

Vakara (maiĦu) vidusskola 
(n=19) 

2 6 8 4 3 4 14 14 

Profesionālās izglītības 
iestāde (n=7) 

7 5 6 6 7 7 6 7 

Profesionālās izglītības 
kompetences centrs (n=1) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Privātais mācību centrs 
(n=12) 

11 2 5 7 9 8 9 10 

Pašvaldības PIC (n=6) 6 1 0 2 4 3 4 5 

Pašvaldības iestāde (n=13) 10 8 2 2 4 6 10 11 

Kultūras iestāde (n=15) 9 8 2 2 5 8 14 14 

NVO (n=5) 3 1 1 4 4 5 5 5 

UzĦēmums (n=3) 3 1 1 1 3 3 3 3 

Apzīmējumu skaidrojumi 
PrI - Profesijas iegūšana 
PKv - Papildu kvalifikācijas iegūšana vai pārkvalificēšanās 
Kv_Pr - Kvalifikācijas paaugstināšana dalībnieka jau esošajā profesijā 
Kv_cPr - Profesionālo kompetenču pilnveidošana dalībnieka citā izglītības jomā  
VispZ - Vispārējo zināšanu un prasmju pilnveidošana 
PersP - Personības pilnveidošana 

 

Vispārīgs apkopojums par institūciju statusa saistību ar formālās, neformālās 

un informālās izglītības sniegšanas veidiem parādīts 2-2. attēlā.  



 22 

Institūcijas N FI NFI INFI 

Augstskola vai koledža 5 � �  

Vispārējā izglītības iestāde 9 � � � 

Vakara (maiĦu) vidusskola 19 � �  

Profesionālās izglītības iestāde 7 � � � 

Privātais mācību centrs 12  �  

Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 � � � 

Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6  �  

Valsts institūcija 2  �  

Pašvaldības iestāde 13  � � 

Kultūras iestāde  15  � � 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5  � � 

UzĦēmums (komercsabiedrība) 3  �  

Apzīmējumu skaidrojumi 
FI formālā izglītība 
NFI neformālā izglītība 
INFI informālā izglītība 

2-2. attēls. Institūciju raksturojums pēc piedalīšanās FI, NFI un INFI 

 

Secinājums. Aptaujāto institūciju PI programmu/kursu piedāvājums 

vislielākais ir neformālajā un formālajā izglītībā, kas arī uzrāda statistisko 

nozīmīgumu, liecinot par institūciju daudzveidīgajām atšėirībām dažādu mācību 

aktivitāšu īstenošanā atkarībā no institūcijas statusa.  

Var uzskatīt, ka attiecībā uz formālās izglītību sniegšanu ir atšėirības starp 

grupām: vakara maiĦu vidusskolas, augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības 

iestādes, profesionālās izglītības iestādes un privātie mācību centri, profesionālās 

izglītības iestādes, pašvaldības iestādes, kultūras iestādes un PIC, NVO, tādējādi 

veidojot skaidru dalījumu starp institūcijām, kuras ir saistītas ar atšėirīgiem darbības 

veidiem. 

Neformālajā izglītības sniegšanā vienu grupu veido privātie mācību centri un 

NVO, otru - pašvaldības iestādes, kultūras iestādes un vakara (maiĦu) vidusskolas, 

bet trešo augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības 

iestādes un PIC. Šo sadalījumu varētu izskaidrot ar to, ka daĜa institūciju nav konkrēti 

saistītas ar neformālās izglītības sniegšanu (piemēram, pašvaldības iestādes, kultūras 

iestādes un mazāk vakara (maiĦu) vidusskolas, kuras neformālās izglītības sniegšanu, 

iespējams, sāk tikai attīstīt), bet privātie mācītu centri vairāk ir saistīti ar NFI 
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pakalpojumiem, kā arī NVO orientējas gan uz NFI, gan – INFI. Augstskolu/koledžu, 

profesionālo izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu atrašanos vienā grupā ir 

izskaidrojama ar to, ka paralēli formālai izglītības sniedz arī izglītības pakalpojumus 

neformālajā izglītībā. Kā īpaša grupa šajā sakarībā ir atzīmējamas vispārējās izglītības 

iestādes, kuras var uzskatīt par jaunpienācēju PI īstenošanā. PIC un privātie mācību 

centri, savukārt, ir vieni no galvenajiem neformālās izglītības sniedzējiem, nodrošinot 

papildu kvalifikācijas iegūšanu vai pārkvalificēšanos, kvalifikācijas paaugstināšanu 

dalībnieka jau esošajā profesijā un profesionālo kompetenču pilnveidošanu dalībnieka 

citā izglītības jomā. 

Kopumā var teikt, ka skaidri nodalās dažādu institūciju jomas: formālās 

izglītības pakalpojumi vairāk saistīti ar formālajām mācību iestādēm, tādas 

programmas kā kvalifikācijas paaugstināšana dalībnieka jau esošajā profesijā vai 

profesionālo kompetenču pilnveidošana dalībnieka citā izglītības jomā ir saistīti ar NFI 

pakalpojumu sniedzējinstitūcijām, kā arī institūcijas statuss nosaka, kādu izglītības 

pakalpojuma veidu tā sniedz. Viennozīmīgi var teikt, ka praktiski visas institūcijas, 

neatkarīgi no to darbības jomas, ir fokusējušās uz tādu izglītības programmu 

nodrošinājumu, kas sekmē indivīda vispārējo prasmju attīstību un viĦa personīgo 

pilnveidi. 

Informālās izglītības attiecināšana uz savu darbību varētu atklāt institūciju 

kopīgo tendenci šī izglītības veida vienotas izpratnes veidošanā. Sevi ar darbošanos 

informālajā izglītībā saista vispārējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības 

iestādes, profesionālās izglītības kompetences centrs, pašvaldības iestādes un 

kultūras iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas.  

Izglītības piedāvājuma raksturojums pēc izglītības 
piedāvājuma mērėgrupām 

Lai noskaidrotu, kādas mērėgrupas institūciju īstenotās PI programmas/kursi 

aptver, bija jāatbild uz vairākizvēĜu jautājumu (27. Jūsu institūcija īsteno pieaugušo 

izglītības programmas/kursus...), kurā bija norādītas dažādas mērėgrupas. 
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2-3. attēls. PI īstenoto programmu/kursu mērėgrupas 

Apzīmējumu skaidrojumi 
j_27.1 UzĦēmēji 
j_27.2 Darba devēji 
j_27.3 Valsts un pašvaldību darbinieki 
j_27.4 Privāto uzĦēmumu (komercsabiedrību) darbinieki 
j_27.5 Savas institūcijas darbinieki 
j_27.6 Pašnodarbinātie 
j_27.7 Mājsaimnieces 
j_27.8 Bezdarbnieki 
j_27.9 Cilvēki ar īpašām vajadzībām 
j_27.10 Cilvēki ar zemām pamatprasmēm (ar/vai bez pamatskolas izglītības) 
j_27.11 Cilvēki ieslodzījuma vietās 
j_27.12 Trešo valstu valsts piederīgie 
j_27.13 Studenti 
j_27.14 Pieaugušo izglītotāji 
j_27.15 Jaunās māmiĦas 
j_27.16 VientuĜās māmiĦas 
j_27.17 Aukles 
j_27.18 Maznodrošinātie iedzīvotāji laukos 
j_27.19 Pirmspensijas vecuma cilvēki 
j_27.20 Strādājošie pensionāri 
j_27.21 Nestrādājošie pensionāri 
j_27.22 Cita atbilde  
 

Kā skatāms 2-3. attēlā, tad institūcijas vairāk par 50% ir orientētas uz 

piedāvājumu bezdarbniekiem (53,33%). Nākošās aptvertās mērėgrupas no 40-50% 

robežās ir cilvēki ar zemām pamatprasmēm (47,78%), privāto uzĦēmumu 

(komercsabiedrību) darbinieki (46,67%), valsts un pašvaldību darbinieki (45,56%), 
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pašnodarbinātie (45,56%), jaunās māmiĦas (44,44%), savas institūcijas darbinieki 

(42,22%), cilvēki ar īpašām vajadzībām (42,22%), uzĦēmēji (41,11%), darba devēji 

(41,11%), un pirmspensijas vecuma cilvēki (41,11%). Citu grupu 30-40% robežās 

veido mājsaimnieces un studenti (38,89%), pieaugušo izglītotāji (36,67%), vientuĜās 

māmiĦas (34,44%), maznodrošinātie iedzīvotāji laukos (33,33%), strādājošie 

(31,11%) un nestrādājošie (30,00%) pensionāri. Vismazāk iekĜautās mērėgrupas ir 

trešo valstu valsts piederīgie (22,22%), aukles (20%) un cilvēki ieslodzījuma vietās 

(16,67%). Kā „Cita atbilde” (26,67%) tiek minēts, ka „kursi tiek piedāvāti ikvienam 

interesentam”, „nav konkrētas mērėgrupas”, „kursu mērėauditorija nekad netiek 

strikti noteikta - apmeklē visi, kuriem interesē var izglītoties”, kā atsevišėa mērėgrupa 

tiek norādīta „ārstniecības personas”. 

Lai iegūtu informāciju par jauniešu mērėgrupu, bija uzdots jautājums (28.) 

Vai Jūsu institūcija nodarbojas ar jauniešu (15-29 gadi) izglītošanu? Jautājumam tika 

piedāvāta viena no divām izvēles iespējām. Ja atbilde bija „Jā!”, tad bija 

nepieciešams aizpildīt e-intervijas sadaĜu par jauniešu izglītību (skat. Tamāras 

Pīgoznes ziĦojumu „Pieaugušo izglītības resursi – jauniešu bezdarba mazināšanai”), 

ja atbilde bija „Nē!”, tad respondents turpināja atbildēt uz turpmākajiem jautājumiem 

par PI. No 98 aptaujātajām institūcijām 81 (83%) nodarbojas ar jauniešu kā 

mērėgrupas izglītošanu.  

Lai novērtētu statistisko nozīmību, tika izmantots Kruskola-Valisa tests 

(Kruskal-Wallis Test), kas salīdzina daudzas neatkarīgas izlases (šajā gadījumā 

institūcijas kā PI pakalpojuma sniedzējas). Ja statistiskās nozīmības vērtības lielums 

ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv statistiski nozīmīga atšėirība 

attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti 2-5. tabulā. 

2-5. tabula. Institūciju PI īstenoto programmu/kursu mērėgrupas 

Mērėgrupas χχχχ
2 df Asymp. Sig. (p) 

UzĦēmēji 24,143 12 ,019 

Darba devēji 25,146 12 ,014 

Valsts un pašvaldību darbinieki 14,932 12 ,245 

Privāto uzĦēmumu (komercsabiedrību) darbinieki 34,572 12 ,001 

Savas institūcijas darbinieki 10,474 12 ,574 

Pašnodarbinātie 27,536 12 ,006 

Mājsaimnieces 12,473 12 ,408 

Bezdarbnieki 15,672 12 ,207 

Cilvēki ar īpašām vajadzībām 9,888 12 ,626 
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Mērėgrupas χχχχ
2 df Asymp. Sig. (p) 

Cilvēki ar zemām pamatprasmēm (ar/vai bez 
pamatskolas izglītības) 

27,305 12 ,007 

Cilvēki ieslodzījuma vietās 22,091 12 ,037 
Trešo valstu valsts piederīgie 17,416 12 ,135 
Studenti 17,904 12 ,119 
Pieaugušo izglītotāji 23,851 12 ,021 
Jaunās māmiĦas 16,453 12 ,171 
VientuĜās māmiĦas 9,501 12 ,660 
Aukles 15,902 12 ,196 
Maznodrošinātie iedzīvotāji laukos 16,031 12 ,190 
Pirmspensijas vecuma cilvēki 14,372 12 ,278 
Strādājošie pensionāri 14,093 12 ,295 
Nestrādājošie pensionāri 24,490 12 ,017 
Cita atbilde  15,864 12 ,198 
Jaunieši 24,143 12 ,019 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 
 

Kopīgās mērėgrupas Atšėirīgās mērėgrupas 

Valsts un pašvaldību darbinieki 
Savas institūcijas darbinieki 
Mājsaimnieces 
Bezdarbnieki 
Cilvēki ar īpašām vajadzībām 
Trešo valstu valsts piederīgie 
Studenti 
Jaunās māmiĦas 
VientuĜās māmiĦas 
Aukles 
Maznodrošinātie iedzīvotāji laukos 
Pirmspensijas vecuma cilvēki 
Strādājošie pensionāri 
Cita atbilde 

UzĦēmēji 
Darba devēji 
Privāto uzĦēmumu (komercsabiedrību) 
darbinieki 
Pašnodarbinātie 
Cilvēki ar zemām pamatprasmēm (ar/vai bez 
pamatskolas izglītības) 
Cilvēki ieslodzījuma vietās 
Pieaugušo izglītotāji 
Nestrādājošie pensionāri 
Jaunieši 

2-4. attēls. Institūciju kopīgās un atšėirīgas mērėgrupas 

Kā liecina dati (2-5. tabula un 2-4. attēls), tad institūciju viedokĜi neatšėiras 

par mērėgrupām (p>0,05): valsts un pašvaldību darbinieki, savas institūcijas 

darbinieki, mājsaimnieces, bezdarbnieki un cilvēki ar īpašām vajadzībām, trešo valstu 

valsts piederīgie, studenti, jaunās māmiĦas, vientuĜās māmiĦas, aukles, 

maznodrošinātie iedzīvotāji laukos, pirmspensijas vecuma cilvēki, strādājošie 

pensionāri. 

Aptaujāto institūciju uzskati atšėiras attiecībā uz tādām mērėgrupām kā 

uzĦēmēji (χ2=24,143, p=0,019), darba devēji (χ2=25,146, p=0,014), privāto 
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uzĦēmumu (komercsabiedrību) darbinieki (χ2=34,572, p=0,001), pašnodarbinātie 

(χ2=27,536, p=0,006), cilvēki ar zemām pamatprasmēm (χ2=27,305, p=0,007), 

cilvēki ieslodzījuma vietās (χ2=22,091, p=0,037), pieaugušo izglītotāji (χ2=23,851, 

p=0,021), nestrādājošie pensionāri (χ2=24,490, p=0,017)  un jaunieši (χ2=24,143, 

p=0,019). 

Lai sīkāk noskaidrotu institūciju viedokli par atšėirīgajām mērėgrupām: 

uzĦēmējiem, darba devējiem, privāto uzĦēmumu (komercsabiedrību) darbinieki, 

pašnodarbinātie, cilvēki ar zemām pamatprasmēm, cilvēki ieslodzījuma vietās, 

pieaugušo izglītotāji, nestrādājošie pensionāri un jaunieši, tika izmantotas vidējās 

rangu vērtības. 

2-6. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „UzĦēmēji” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 59,90 
Vispārējā izglītības iestāde 9 52,28 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 43,39 
Profesionālās izglītības iestāde 7 65,50 
Privātais mācību centrs 12 67,25 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 30,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 55,00 
Valsts institūcija 2 30,50 
Pašvaldības iestāde 13 34,27 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu 
centri, mākslas skolas u.c.) 

15 40,30 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska 
partija) 

5 50,10 

UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 63,17 
Cits 1 79,50 

UzĦēmēji kā mērėgrupa vienlīdz interesanta ir privātajiem mācību centriem un 

profesionālajām izglītības iestādēm (vidējā rangu vērtība >63,17, sk. 2-6. tabulu). 

Otru grupu veido augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības iestādes, PIC un NVO 

(vidējā rangu vērtība >50,10). Trešā grupa - vakara vidusskolas, kultūras iestādes un 

pašvaldības iestādes PI uzĦēmējus uzskata par nenozīmīgāku mērėgrupu nekā 

iepriekšējās divas grupas, īpaši šī atšėirība ir vērojama starp minētajām iestādēm un 

privātajiem mācību centriem un profesionālajām izglītības iestādēm. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

 



 28 

2-7. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „Darba devēji” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 59,90 
Vispārējā izglītības iestāde 9 52,28 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 40,82 
Profesionālās izglītības iestāde 7 58,50 
Privātais mācību centrs 12 67,25 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 79,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 55,00 
Valsts institūcija 2 30,50 
Pašvaldības iestāde 13 34,27 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu 
centri, mākslas skolas u.c.) 

15 40,30 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska 
partija) 

5 59,90 

UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 63,17 
Cits 1 79,50 

Par darba devēju kā mērėgrupas iesaistīšanu PI vislielāko interesi izrāda 

privātie mācību centri (vidējā rangu vērtība = 67,25, sk. 2-7. tabulu). Vienlīdz tuvas 

intereses ir otrai grupai (augstskolas/koledžas, NVO, profesionālās izglītības iestādes, 

PIC un vispārējām izglītības iestādēm (vidējā rangu vērtība >50), mazāk darba 

devēju kā mērėgrupu saskata vakara vidusskolas un kultūras iestādes (vidējā rangu 

vērtība=40,83 un 40,30), taču visatšėirāk darba devējus uztver pašvaldības iestādes, 

īpaši salīdzinājumā ar privātajiem mācību centriem.  

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-8. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai  
„Privāto uzĦēmumu (komercsabiedrību) darbinieki”  

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 47,60 
Vispārējā izglītības iestāde 9 49,78 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 43,47 
Profesionālās izglītības iestāde 7 56,00 
Privātais mācību centrs 12 77,00 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 77,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 52,50 
Valsts institūcija 2 28,00 
Pašvaldības iestāde 13 31,77 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu 
centri, mākslas skolas u.c.) 

15 37,80 
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Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska 
partija) 

5 67,20 

UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 60,67 
Cits 1 77,00 

Par privāto uzĦēmumu (komercsabiedrību) darbiniekiem kā mērėgrupu 

vislīdzīgākie uzskati ir privātajiem mācību un NVO (vidējā rangu vērtība attiecīgi ir 

77,00 un 67,20, sk. 2-8. tabulu), otru grupu (vidējā rangu vērtība >50,00) veido 

profesionālās izglītības iestādes un PIC, bet trešo grupu - vispārējās mācību iestādes, 

augstskolas/koledžas un vakara (maiĦu) vidusskolas. Vislielākās atšėirības par šīs 

mērėgrupas piesaisti ir privāto mācību centru, NVO un kultūras iestāžu, pašvaldību 

iestāžu starpā. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-9. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „Pašnodarbinātie”  

 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 37,30 
Vispārējā izglītības iestāde 9 49,28 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 42,97 
Profesionālās izglītības iestāde 7 62,50 
Privātais mācību centrs 12 72,42 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 76,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 52,00 
Valsts institūcija 2 27,50 
Pašvaldības iestāde 13 31,27 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 47,10 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 56,90 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 60,17 
Cits 1 76,50 

Pašnodarbināto kā mērėgrupas piesaistīšana vairāk ir attiecināma uz 

privātajiem mācību centriem un profesionālajām izglītības iestādēm (vidējā rangu 

vērtība attiecīgi 72,42 un 62,50, sk. 2-9. tabulu). NVA un PIC veido nākamo grupu 

(vidējā rangu vērtība attiecīgi 56,90 un 52,00), bet pārējās institūcijas (vispārējā 

izglītības iestāde, kultūras iestāde un vakara (maiĦu) vidusskolas) attiecas līdzvērtīgi 

pret šo grupu. Visnozīmīgāk atšėiras augstskolu/koledžu un pašvaldību viedokĜi no 
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privāto mācību centru un profesionālo izglītības iestāžu uzskatiem par 

pašnodarbinātajiem kā mērėgrupu.  

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-10. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai  
„Cilvēki ar zemām pamatprasmēm” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 36,80 
Vispārējā izglītības iestāde 9 48,78 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 68,26 
Profesionālās izglītības iestāde 7 62,00 
Privātais mācību centrs 12 47,42 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 76,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 51,50 
Valsts institūcija 2 27,00 
Pašvaldības iestāde 13 34,54 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 46,60 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 36,80 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 27,00 
Cits 1 76,00 

Cilvēki ar zemām pamatprasmēm kā mērėgrupa tiek minēta vakara (maiĦu) 

vidusskolu, profesionālās izglītības iestāžu un PIC (vidējā rangu vērtība>50,00, sk. 2-

10. tabulu), tā ir arī mērėgrupa vispārējām izglītības iestādēm, privātajiem mācību 

centriem un kultūras iestādēm (vidējā rangu vērtība>46,60) atbildēs. Mazāk 

nozīmīga tā liekas augstskolām/koledžām, NVO un pašvaldības iestādēm, kas arī ir 

vairāk atšėirīga no vakara (maiĦu) vidusskolu, profesionālās izglītības iestāžu un PIC 

uzskatiem par šo mērėgrupu. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-11. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai  
„Cilvēki ieslodzījumu vietās” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 42,00 
Vispārējā izglītības iestāde 9 63,78 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 57,47 
Profesionālās izglītības iestāde 7 42,00 
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Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Privātais mācību centrs 12 46,08 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 42,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 50,17 
Valsts institūcija 2 42,00 
Pašvaldības iestāde 13 42,00 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 48,53 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 42,00 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 42,00 
Cits 1 91,00 

Attiecībā pret cilvēkiem ieslodzījuma vietās kā mērėgrupu līdzīgs viedoklis ir 

vispārējām izglītības iestādēm, vakara (maiĦu) vidusskolām un PIC (vidējā rangu 

vērtība>50,00, sk. 2-11. tabulu), kas arī ir atšėirīgs no citu institūciju viennozīmīga 

uzskata par minēto mērėgrupu. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-12. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „Pieaugušo izglītotāji” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 81,00 
Vispārējā izglītības iestāde 9 59,22 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 42,32 
Profesionālās izglītības iestāde 7 53,00 
Privātais mācību centrs 12 52,42 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 81,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 40,17 
Valsts institūcija 2 32,00 
Pašvaldības iestāde 13 35,77 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 48,33 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 61,40 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 48,33 
Cits 1 81,00 

Pieaugušo izglītotāji ir nozīmīga mērėgrupa augstskolām/koledžām, NVO un 

vispārējām izglītības iestādēm (vidējā rangu vērtība attiecīgi 81,00, 61,40 un 59,22, 

sk. 2-12. tabulu), profesionālās izglītības iestādēm, privātajiem mācību centriem un 

kultūras iestādēm (vidējā rangu vērtība 48,33-53,00), un mazāk nozīmīga vakara 

(maiĦu) vidusskolām, PIC un pašvaldības iestādēm.  
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Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-13. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „Nestrādājoši pensionāri”  

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 43,30 
Vispārējā izglītības iestāde 9 55,28 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 38,66 
Profesionālās izglītības iestāde 7 40,50 
Privātais mācību centrs 12 49,83 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 82,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 66,17 
Valsts institūcija 2 33,50 
Pašvaldības iestāde 13 44,81 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 66,17 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 43,30 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 33,50 
Cits 1 82,50 

Par nestrādājošo pensionāri mērėgrupu līdzvērtīga interese ir PIC un kultūras 

iestādēm (vidējā rangu vērtība=66,17, sk. 2-13. tabulu), nedaudz mazāka - 

vispārējām izglītības iestādēm (vidējā rangu vērtība =55,28), pārējām institūcijām 

(augstskolām/koledžām, privātajiem mācību centriem, vakara vidusskolām, 

pašvaldības iestādēm un NVO) šī mēķėgrupa ir mazāk nozīmīga. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-14. tabula. Vidējās rangu vērtības mērėgrupai „Jaunieši” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 58,00 
Vispārējā izglītības iestāde 9 58,00 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 58,00 
Profesionālās izglītības iestāde 7 51,00 
Privātais mācību centrs 12 45,75 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 58,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 41,67 
Valsts institūcija 2 9,00 
Pašvaldības iestāde 13 31,62 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 51,47 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 58,00 
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Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 58,00 
Cits 1 58,00 

Ar jauniešu izglītošanu vienlīdz līdzvērtīgi nodarbojas augstskolas/koledžas, 

vispārējās mācību iestādes, vakara (maiĦu) vidusskolas un NVO (vidējā rangu 

vērtība=58,00, sk. 2. pielikumā), nedaudz mazāk profesionālās izglītības iestādes un 

kultūras iestādes (vidējā rangu vērtība=51,00-51,47). Visatšėirīgāk šo mērėgrupu 

saskata pašvaldības iestādes (vidējā rangu vērtība=31,62). 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

Secinājums. Kā parāda pētījuma rezultāti, tad PI iesaistīto mērėgrupu 

daudzveidība ir ārkārtīgi plaša un tiek nodrošināta izglītošanās iespēja, kas ir 

attiecināma uz Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 2007.-2013. gadam (3.1. 

Mūžizglītības pieejamība, galvenās mērėa grupas un to vajadzības) noteiktajam, ka 

dažādām mērėa grupām ir dažādas izglītības vajadzības un dažādas iespējas to iegūt. 

Atbilstīgi šīm pamatnostādnēm galveno sociāli jutīgo mērėgrupu: bezdarbnieku, 

maznodrošināto iedzīvotāju laukos, pirmspensijas vecuma cilvēki, mājsaimniecēm, 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un trešo valstu valsts piederīgiem - izglītībai tiek 

pievērsta institūciju uzmanība. Iespējams, šāda nostādne varētu būt saistīta ar valsts 

finansējuma sadales prioritātēm, ka galvenie valsts finansējuma saĦēmēji pārsvarā ir 

bezdarbnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakĜautās iedzīvotāju grupas 

(Līdzīgs secinājums sniegts arī pētījumā „Mūžizglītības pieejamība un iespējas 

izglītoties Latvijā”, 2006). Tas varētu arī nozīmēt, ka šo gadu laikā nav mainījusies 

valsts politikas stratēăija un institūcijas to īsteno savā darbības praksē. 

Atšėirības vērojamas institūciju izpratnē par tādām mērėgrupām kā privāto 

uzĦēmumu (komercsabiedrību) darbinieki un pašnodarbinātie, kuru izglītības līmeĦa 

celšanā darba devējs, iespējams, ir mazāk ieinteresēts un kuri paši acīmredzot nevar 

atĜauties izglītoties. Par šo grupu vairāk interesējas privātie mācību centri un NVO, 

bet vismazāk šī grupa šėiet nozīmīga kultūras iestādēm un pašvaldību iestādēm. 

Aktuāla vēl arvien ir viena no sociālās atstumtības riskam pakĜautajām 

iedzīvotāju grupām - cilvēki bez pamatizglītības un ar zemu pamatprasmju līmeni, 

kurai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Šī mērėgrupa ir aktuālāka vakara (maiĦu) 

vidusskolām, profesionālās izglītības iestādēm un PIC. Tā kā veiktajā pētījumā 
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pārsvarā iesaistījās cilvēki ar augstāko izglītību, perspektīvā vajadzētu domāt, kā 

apzināt šīs mērėgrupas vajadzības un kā PI iesaistīt konkrēti šos cilvēkus. 

Specifiska grupa ir cilvēki ieslodzījuma vietās, kuri kā atšėirīga, iespējams, 

parādās tikai tāpēc, ka dažas institūcijas (vispārējās izglītības iestādes, vakara 

(maiĦu) vidusskolām un PIC) ir tieši saistītas ar šo personu izglītošanu, taču tas 

varētu arī nozīmēt, ka šai mērėgrupai ir nepieciešams pievērst vairāk uzmanības. 

Uzmanības vērta ir arī nestrādājošo pensionāru mērėgrupa, kuru kā nozīmīgu 

atbalsta PIC, kultūras iestādes un vispārējās izglītības iestādes, kas varētu būt saistīts 

ar šīs mērėgrupas aktīvu iesaistīšanos neformālajā un informālajā izglītībā. Būtu 

ieteicams par šo mērėgrupu domāt kā vienu no aktīvākajiem „spēlētājiem” 

starppaaudžu savstarpējās mācīšanās aspektā. 

Kā īpaša mērėgrupa ir jāatzīmē pieaugušo izglītotāji, par kuru ir interese 

augstskolām/koledžām, NVO, vispārējām izglītības iestādēm, profesionālās izglītības 

iestādēm, privātajiem mācību centriem un kultūras iestādēm, kas varētu liecināt par 

to, ka pieaugušo izglītotāji ir gan šo institūciju darbinieki vai sadarbības kolēăi PI.  Šī 

mērėgrupa nav minēta 2007.-2013. gada Mūžizglītības pamatnostādnēs, bet par to 

vajadzētu domāt nākotnē kā par vienu no kvalitatīvas PI nosacījumiem. Pieaugušo 

izglītotāja profesionālā pilnveide ir arī aktualizēta ES izaugsmes stratēăijā „Eiropa 

2020”. 

Lielāka uzmanība ir jāpievērš jauniešiem kā mērėgrupai, jo, ja viĦi neiegūst 

pamatizglītību, tad ir jādomā par alternatīvu iespēju turpmākās izglītības turpināšanai 

un profesijas ieguvei, lai šī grupa nepievienotos sociālās atstumtības riskam 

pakĜautajiem iedzīvotājiem, tāpēc ka nākotnē darba tirgū aizvien mazāk būs pieprasīti 

cilvēki ar zemām pamatzināšanām. Pēc CEFEFOP pētījuma „Prasmju pieprasījums un 

piedāvājums Eiropā līdz 2020.gadam” prognozēm Eiropā vidējās kvalifikācijas darba 

vietu skaits paliks gandrīz nemainīgs – aptuveni 50% no visām darba vietām, 

vislielākais pieprasījuma pieaugums būs vērojams augstākas kvalifikācijas darba 

vietās – no 29% 2009. gadā līdz 35% 2020. gadā, savukārt kritums – zemas 

kvalifikācijas darba vietās – attiecīgi no 20 līdz 15%. Visievērojamāk darba vietu 

skaits samazināsies būvniecībā, lauksaimniecībā un ražošanā, savukārt pakalpojumu 

nozarēs būs vērojams darba vietu pieaugums par 4% līdz 2020. gadam.  
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Izglītības piedāvājuma raksturojums pēc pieaugušajiem 
piedāvāto programmu skaita un tā dinamikas 

Lai raksturotu PI piedāvājumu pēc piedāvāto programmu skaita, bija 

institūcijām bija jāatbild uz atvērto 31. jautājumu „Kuras pieaugušo izglītības 

programmas/kursi Jūsu institūcijā ir izveidotas 2013. gadā. Nosauciet tās un norādiet 

stundas!” Tā kā atbildes bija Ĝoti atšėirīgas, ne vienmēr sniedzot precīzu informāciju 

par programmu/kursu skaitu, nosaukumu un stundu apjomu, tad atbilžu novērtēšanā 

tika izmantots kritērijs – vai ir izveidota jauna programma/kurss, vērtējot pēc 

kritērijiem „nav izveidots” (1), „ir izveidots” (2), kā arī respektējot, ka ir sniegta cita 

atbilde (3) vai vispār nav sniegta atbilde (0). 
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2-5. attēls. Izveidoto PI programmu/kursu dinamika 2013. gada periodā 

Kā liecina institūciju atbildes (2-5. attēls), tad 60% no tām ir izveidojušas 

jaunas programmas, 23,33% - nav veidojušas, nespēj atbildēt – 8,89%. Kā „cita 

atbilde” (7,78%) tiek minēts „Mums nav konkrētas mācību programmas, mācīšanās 

notiek integrēti un ar neformālām metodēm”, „Mūsu institūcija neveido 

programmas”, „Apmācību jomas un profesiju sarakstus, kurās nepieciešams veikt 

bezdarbnieku apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu nosaka LM” 

u.c. Kursu dinamikas apkopojums pa institūciju veidiem redzams 2-15. tabulā. 

 

Kā jaunizveidotās programmas/kursi tiek minēti plaša spektra piedāvājums 

formālajā un neformālajā izglītībā. Visvairāk ir minēti datorprasmju apguves kursi 

(15) dažādos līmeĦos sākot no pamatprasmēm, pat norādot konkrētas mērėgrupas, 
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piemēram, datormācība maznodrošinātājiem līdz web lapu (blogu (emuāru) 

veidošanai interneta vidē, speciālo grafisko lietišėo programmu „Corel Draw” un 

programmēšanas apguves kursiem. Tikpat piedāvāti ir arī valodu (angĜu, vācu un 

latviešu) apguves kursi (14). Neformālajā izglītībā plaši pārstāvēti arī daudzveidīgi uz 

personības attīstību virzīti kursi: psiholoăijas, vadības, lekciju cikls „Vaidelotes” un citi 

ar mērėgrupu interesēm saistīti kursi, kā, piemēram, dārzkopība, dekupāža, rokdarbi, 

šūšana, pavārprasmes, fotoapmācība, fitness utt. Var minēt arī biodejas, salsas, 

līnijdejas, pirotehnikas u.c. retāk sastopamus piedāvājumus. Lielu grupu veido 

konkrētu mērėgrupu pilnveides kursi, kuri saistīti ar profesionālo kompetenču 

pilnveidi (piemēram, grāmatvedības, pedagoăijas, sporta, miesassargu, 

autoatslēdznieka, autoservisa speciālista utt.). Atzīmētas vairākas formālās izglītības 

programmas, norādot to pilnveidošanu un attīstību, kā arī atzīmējot tālmācību kā 

vienu no jaunizveidotajām mācību formām. Ir pārstāvēti ir konkrētu pasūtījumu 

īstenošanas kursi un programmas, piemēram, „2013. gadā ir izveidotas 20 

neformālās izglītības programmas iepirkumam "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām 

personām" ar stundu skaitu no 60-159 stundām. Ik gadu tiek izstrādātas 

profesionālās vidējās (4 gadi) un arodizglītības (1,5) programmas dažādās 

profesijās”, „NVA projekta ietvaros izstrādātas specializēto inspektoru apmācības 

programmas "Lauksaimniecība" (32 st.), "Mežizstrāde"(32 st.), "Loăistika" (24 st.), ka 

arī veikta inspektoru apmācība. Programmu izstrādi un apmācību nodrošināja 

izglītības iestādes, kuras uzvarēja attiecīgajos iepirkumos”. PI īstenoto 

programmu/kursu apkopojums un dinamikas raksturojums atkarībā no institūcijas 

statusa skatāms 2-15. tabulā. 

2-15. tabula. Institūciju PI īstenoto programmu/kursu apkopojums un 
dinamikas raksturojums pa institūciju veidiem 

Institūcijas veids Dinamika Izveidotās Biežāk apmeklētākās 

Augstskola vai 
koledža (n=5) 

0=2 
1=1 
2=0 
3=3 

2013. gadā AII tika 
piedāvātas 78 tālākizglītības 
programmas, un to skaits 
salīdzinājumā ar 2012. gadu 
ir pieaudzis par 2,56%. 
Stundu skaits ir sākot no 16 
stundām līdz 400 stundām. 
Programmas, kas saistītas ar 
uzĦēmējdarbības jomu, 
pedagoăijas jomu. 
UzĦēmējdarbība 
lauksaimniecībā, autoservisa 
speciālists, dārzkopis, 
autoatsēdznieks, 

UzĦēmējdarbība 
Projekta "Kompetents 
sporta pedagogs" ietvaros 
20 semināri, katrā seminārā 
liidz 20 klausītājiem 
Programmas, kas saistītas 
ar uzĦēmējdarbības jomu, 
pedagoăijas jomu. 
Sporta fizioterapijas 
apakšgrupas rīkotie 
semināri „CeĜa locītavas 
rehabilitācija pēc 
krustenisko saišu 
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Institūcijas veids Dinamika Izveidotās Biežāk apmeklētākās 

grāmatvedība un finanses 
UzĦēmējdarbība 
Latvijas BruĦotajiem 
spēkiem: Fiziskie 
vingrinājumi veselībai; 
MuskuĜu funkcionālā stāvokĜa 
noteikšana ar izokinētisko 
dinamometriju; Organisma 
funkcionālā stāvokĜa 
noteikšana ar testēšanas 
sistēmu ""Omega""-10.st. 
"Boksa ētikas kodekss, 
sacensību noteikumi un 
treniĦu procesa teorētiskie 
aspekti-8. st. 
Pētniecības sekmēšana 
sporta psiholoăijā Latvijā kā 
potenciāls cilvēka kapitāla 
attīstībā-16.st. 

rekonstrukcijas sporta 
praksē”. 

Vispārējā izglītības 
iestāde (n=9) 

0=3 
1=0 
2=4 
3=2 

Vispārējās vidējās izglītības 
programmas neklātienei 
AngĜu sarunvalodas kursi-50 
st. 
Vācu sarunvalodas kursi-50 
st. 
Datorzinības 120 st. 
Rokdarbi gan tradicionālie, 
gan netradicionālie 
(sievietēm) 
Projekts neformālajā izglītībā 
līdz 2015. g. Valsts valodas 
apguve, IT apguve, angĜu 
valodas apguve 

Neformālās izglītības 
programmas īstenošana 
bezdarbniekiem vai darba 
meklētājiem valsts valodas 
apguvei. 
Neformālās izglītības 
programmu apguves 
īstenošana bezdarbniekiem 
un darba meklētājiem 
„Datorzinības”  

Vakara (maiĦu) 
vidusskola (n=19) 

0=5 
1=3 
2=11 
3=1 

Profesionālā izdegšana un 
stresa menedžments - 40 
stundas 
Vispārējās vidējās izglītības 
humanitārā un sociālā 
virziena izglītības programma 
(tiek realizēta IĜăuciema 
cietumā) 
Papildus skolas kursam - 
2 moduĜi ar ECDL sertifikāta 
ieguvi. 
Tālmācības programma 
pamatskolai. 
Tālmācības mazākumtautību 
programma pamatskolai 
Tālmācības programma 
vidusskolai. 
Tālmācības mazākumtautību 
programma vidusskolai. 
Pedagogiem - IT zināšanu 

AngĜu valodas  - 
neformālajā izglītībā. 
Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena 
programma – neklātiene. 
Vispārēja vidējā izglītība 
neklātiene, vakara maiĦa. 
Vakara un neklātienes 
vispārējās izglītības 
programmas. 
Neklātienes vidusskolas 
programma. 
Tālmācības (80%) 
Netradicionālie rokdarbi. 
Neklātienes programmas. 
UzĦēmējdarbība, 
datorprasmes, 
Informācijas tehnoloăijas 
kursi. 
Autoapmācība. 
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Institūcijas veids Dinamika Izveidotās Biežāk apmeklētākās 

apguve. 
Autoapmācība -8 st. 
Biznesa pamati – 8 st. 

Profesionālās 
izglītības iestāde 
(n=7) 

0=1 
1=1 
2=1 
3=4 

2013. gadā ir izveidotas 20 
neformālās izglītības 
programmas iepirkumam 
""Mūžizglītības pasākumi 
nodarbinātām personām"" ar 
stundu skaitu no 60-159 
stundām. 
Datorzinības darbā ar 
grāmatvedības programmu 
Horizonts 150 st. 
Kokapstrādes iekārtu 
operators. 
Pirotehniskie darbi - 160 st. 

Autotransports - 
kvalifikācija 
autoatslēdznieks; 
Enerăētika - 
elektromontieris. 
3. līmeĦa profesionālās 
kvalifikācijas programma 
„Lauku īpašuma 
apsaimniekotājs" 
Ēdināšanas pakalpojumi, 
skaistumkopšanas 
pakalpojumi 
Datorzinības darbā ar 
grāmatvedības programmu 
Horizonts 150 st. 
Vienas dienas kursi 
profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanai individuālo 
pakalpojumu, transporta un 
veterinārmedicīnas jomās. 
Multimediju dizains 960 st. 
Programmēšana 960 st. 
Pirotehniskie darbi 

PIKC (n=1) 3=1 Programmas netiek 
nosauktas 

Programmas netiek 
nosauktas 

Pašvaldības PIC 
(n=6) 

0=0 
1=4 
2=1 
3=1 

Corel Draw Graphics 120 
stundas; Web lapas (blogu, 
emuāru) veidošana interneta 
vidē  80 st.; Personības 
pilnveide - 48 st.; Rokdarbi - 
72 st.; 
Vingrošana -76 st. 
2014.gadā Aizputes novadā 
tiek realizēts Sabiedrības 
integrācijas fonda projekts 
pieaugošo izglītošanai:  
1. AngĜu valoda ar 
priekšzināšanām 36 st. 
2. AngĜu valoda bez 
priekšzināšanām 36 st. 
3. Vācu valoda ar 
priekšzināšanām 36 st. 
4. Vācu valoda bez 
priekšzināšanām 36 st. 
5. Floristika - 36 st. 
6. Lakatu aušana - 8 st. 
7. Zīmēšanas,gleznošanas 
studija 72 st. 
8. Datorkursi ar 
priekšzināšanām 24 st. 

Informācijas sabiedrības 
pamatprasmes (36 
ak.st.) senioriem. 
AngĜu valodas 
programmas - Beginer, 
Elementary, Pre- 
intermediate 
Personības pilnveide, 
rokdarbi, vingrošana 
Kultūras mantojuma 
saglabāšana 
1.Datorkursi 
2.Vācu valodas kursi 
3.Zīmēšanas,gleznošanas 
studija 
4.Jogas nodarbības" 
VDI gadījumā katras 
programmas dalībnieku 
skaitu nosaka amata 
pienākumi un inspektoru 
specializācija, ka arī 
finansējuma ierobežojumi 
NVA projekta ietvaros. 
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Institūcijas veids Dinamika Izveidotās Biežāk apmeklētākās 

9. Datorkursi bez 
priekšzināšanām 36 st. 
10. Līnijdejas 48 st. 
11. Foto kursi 48 st. 
12. Jogas nodarbības 72 st. 
13. Veselīga uztura skola 48 
st. 
NVA projekta ietvaros 
izstrādātas specializēto 
inspektoru apmācības 
programmas: Lauksaim-
niecība (32 st.), Mežizstrāde 
(32 st.), Loăistika (24 st.), ka 
arī veikta inspektoru 
apmācība.  

Pašvaldības 
iestāde (n=13) 

0=3 
1=2 
2=3 
3=4 

Nav konkrētas mācību 
programmas, mācīšanās 
notiek integrēti un ar 
neformālām metodēm. 
Kultūras pasākuma scenārija 
izstrāde un realizācija- 28 st. 
Profesionālās pilnveides kurss 
amatierteātru režisoriem- 28 
st. 
Fotografēšana iesācējiem- 30 
st.  
Būtiskākais publisko 
iepirkumu organizēšanā- 7 st. 
Krievu tradicionālā 
dziedāšana- 6 st. 
Cilvēku ar īpašām vajadzībām 
loma sabiedrībā- 6 st. 
Radošās darbnīcas "Sveču 
liešana", "Ziepju 
gatavošana"", "Meldru 
pīšana" - kopā 16 stundas 
Latviešu lietišėā valoda- 6 st. 
Latviešu sarunvaloda- 20 st. 
Ziemas laikposma svētki. 
Maskošanās- 8 st. 
Ziemassvētku vecīša skola- 
24 st. 
Pasaku dziedinošais spēks- 6 
st. 
Latviešu valoda cittautiešiem 
48 st. 
Menedžments, līdztiesība 96 
st. 
"Pirmsskolas vecuma bērnu 
ar īpašām vajadzībām 
integrēšana 8 st. 
Latviešu valodas kursi - 100 
st. 

Darbs ar datoru. 
Svešvaloda (angĜu) 
"Profesionālās pilnveides 
kurss amatierteātru 
režisoriem 
Kultūras pasākuma 
scenārija izstrāde un 
realizācija 
Krievu tradicionālā 
dziedāšana 
Latviešu lietišėā valoda 
Ziemas laikposma svētki. 
Maskošanās 
Latviešu valoda 
bezdarbniekiem 
Bērnu emocionālās 
audzināšanas grupas 
Personības 
pilnveidošana. 
Droša interneta lietošana 
Pirmsskolas vecuma 
bērnu ar īpašām 
vajadzībām integrēšana 
Latviešu valodas kursi - 
100 st. - 600 cilvēki gadā 
Latviešu valodas 
sarunvalodas 
treniĦgrupas  - 75 cilvēki 
pabeiguši nodarbības. 
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Institūcijas veids Dinamika Izveidotās Biežāk apmeklētākās 

"Atbalsta grupas 
bezdarbniekiem -690 st. 
Vecāku grupas- bērnu 
emocionālā audzināšana-80 
st. 
Mazo bērnu vecāku 
informatīvi izglītojošas grupas 
- 36 st. 
Latviešu valodas 
sarunvalodas treniĦgrupas 
bezdarbniekiem - 360 st. 

Kultūras iestāde 
(n=15) 

0=6 
1=3 
2=1 
3=5 

Pavārmākslas nodarbības – 
24 st. 
Šūšanas nodarbības – 192st. 
Latviešu valodas kursi – 72 
st. 
Ansamblis un deju 
nodarbības – 72 st. 
Datorkursi – 48 st. 
Sporta nodarbības – 96 st. 
Dekupāža, rokdarbi, biodejas, 
fotoapmācība, fitnesa 
nodarbības, salsa 
Lekciju cikls "Klasiskās 
vērtības" 
Ir bijušas lekcijas par Eiro 
ieviešanu, veselīgu uzturu un 
veselību kopumā." 
"Lekciju cikls "Vaidelotes"" 14 
st.. 
Pārējās ir iepriekšējo gadu 
tradicionālie turpinājumi:  
datormprasmes - 24 st.  
Datorapmācība 24 st. 
Datorapmācība 
maznodrošinātajiem 
Datorzinības interesentiem 
bez priekšzināšanām 
24 st. 
Pastāvīga ir tikai viena kursu 
programma. Pārējie kursi 
tematiski mainās, aptverot 
dažādus profesionālos 
jautājumus 
Informācijpratības kursi "Cik 
ilgi var nezināt?" 
pieaugušajiem 3 mēneši 
BIS ALISE pamatkursi - 48 st. 

Šūšanas nodarbības, 
pavārmākslas 
nodarbības, dekupāža, 
fitness. 
Pasākumu cikls "Vārds 
Latvijas dizaineriem" 
Veselīga uztura lekcijas. 
Lekciju cikls "Vaidelotes" 
Datorzinības 
interesentiem bez 
priekšzināšanām 
Interneta bankas 
apmācības 
Visvairāk ir apmeklēti 
datorkursi. 
Latviešu oriăinālliteratūra 
IKT pamatiemaĦas 
Informācijpratības kursi 
peaugušajiem "Cik ilgi 
var nezināt?" 
IT apmācības 

NVO (n=5) 0=0 
1=0 
2=3 
3=2 

Nodarbības pedagogiem un 
sociālajiem darbiniekiem. 
Nodarbības par dārza 
kopšanu – 45 st.; 
Kopienu attīstības veicināšana 

Izglītības jomas mācību 
programmas. 
Valodu kursi;  radošie 
kursi 
C kategorijas sporta 
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– 6st." 
Sevišėās inovācijas (8 st.) 
Atbildīga uzĦēmējdarbības 
vadība (12 st.) 
Eksporta akadēmija (30st.) 
Starpkultūru pārrunas (8 st.) 
Enerăijas taupības pasākumu 
plānošana ražošanas 
uzĦēmumā (16 st.) 
Lean menedžments - 
pamatkurss (100 st.) 

speciālistu izglītības 
programma 
"PārmaiĦu čempioni” 
UzĦēmuma stratēăija 
mārketinga plāna izstādē 
Mārketings un pārdošana 
ekonomisko pārmaiĦu 
laikā 
Sevišėās inovācijas 
Pirmreizējā tuvošanās 
klientam un sadarbības 
ėēdes posmu izveide 
Stratēăiskais 
menedžments 
Darbinieku kompetences 
veiksmīgā uzĦēmuma 
vadības struktūrā" 
Ražošanas procesu 
konfigurēšana, 
izmantojot 
datorprogrammu. 

UzĦēmums (n=3) 0=0 
1=0 
2=3 
3=0 

Klasiskā nozīmē tādu nav vai 
arī tās ir visas, jo katra 
programma katram klientam 
tiek veidota pēc individuālas 
pieejas 
 

Mums nav klasiskas 
apmeklētas programmas, 
varam runāt par 
realizētām programmām. 
To vidū ir aktuālas īpaši 
pielāgotas un īpaši 
veidotas saskarsmes, 
klientu apkalpošanas, 
pārdošanas un 
motivējošās vadības, 
komandu vadības un 
attīstības treniĦu 
programmas, kas 
balstītas arī DiSC 
uzvedības stila apguvē 
un pielietojumā. 
Projektu vadība. 

Apzīmējumu skaidrojumi 
Profesionālās izglītības kompetences centrs  PIKC 
Pašvaldības Pieaugušo izglītības centrs PIC 
Nevalstiskā organizācija NVO 
Nav atbildes 0 
Samazinās 1 
Nemainās 2 
Pieaug 3 

Lai novērtētu statistisko nozīmību, tika izmantots Kruskola-Valisa tests 

(Kruskal-Wallis Test), kas salīdzina daudzas neatkarīgas izlases. Ja statistiskās 

nozīmības vērtības lielums ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv 
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statistiski nozīmīga atšėirība attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti  

2-16. tabulā. 

2-16. tabula. Institūciju piedāvāto programmu/kursu dinamika 2013. gadā 

Jautājums χχχχ
2 df Asymp. 

Sig. (p) 

2013. gada piedāvāto PI programmu/kursu 
dinamika 

16,526 12 ,282 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 

Dati 2-16. tabulā parāda, ka institūciju viedokĜos par piedāvāto 

programmu/kursu dinamiku nav vērojamas statistiski nozīmīgas atšėirības 

(χ2=16,526, p=0,282). 

Secinājums. Institūcijas piedāvā plaša spektra programmu/kursu klāstu. To 

piedāvājuma dinamika atbilst Izglītības likuma 46. pantā noteiktajam, ka pieaugušo 

izglītības programmas nosaka šīs izglītības saturu un to atbilstību valsts un darba 

devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm, un šīs programmas pieaugušajiem ir 

tiesības apgūt visa mūža garumā neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības, ka katrā no 

pieaugušo izglītības veidiem var piedāvāt formālās un neformālās izglītības 

programmas. Tas nozīmē, ka PI īstenošanā iesaistītās institūcijas gandrīz visas 

cenšas piedāvāt pēc iespējas daudzveidīgas programmas/kursus atkarībā no savām 

iespējam, iespējams, programmu/kursu pārklājums varētu būt nevienmērīgs un 

sadrumstalots, jo nav savstarpējās koordinācijas. 

Institūcijas pārsvarā orientējas uz neformālās izglītības programmu/kursu 

piedāvājumu. Programmu un kursu piedāvājumā dominē informācijas tehnoloăiju 

apguve dažādos līmeĦos. Kā parasti populāra ir svešvalodu mācīšanās. Ir 

daudzpusīgs piedāvājums pieaugušo individuālo interešu mācīšanās vajadzību 

nodrošināšanai un profesionālo kompetenču pilnveidei. Tas nozīmē, ka mūžizglītība ir 

arī viens no galvenajiem prasmju piedāvājuma izmaiĦas noteicošiem faktoriem līdz 

2030. gadam Latvijā izglītības sistēmas attīstībā (izglītības piedāvājums un 

pieejamība, izglītošanās gadu skaits, mūžizglītība), kas minēta 2013. gada pētījumā 

„Iedzīvotāju novecošanās ietekme uz nākotnes prasmju piedāvājumu Latvijā” . 

Tiek pilnveidotas formālās izglītības programmas, meklēti jauni veidi to 

īstenošanā, piemēram, aktuāla ir kĜuvusi vakara (maiĦu) vidusskolu neklātienes un 

tālmācības programmu veidošana.  



 43 

Izglītības piedāvājuma raksturojums pēc īstenoto 
programmu skaita un tā dinamikas 

Lai raksturotu PI piedāvājumu pēc īstenoto programmu skaita, bija 

institūcijām bija jāatbild uz atvērto 30. jautājumu „Cik un kādā apjomā (stundu 

skaits) pieaugušo izglītības programmas/kursus Jūsu institūcija īstenoja?” Lai 

novērtētu īstenoto programmu dinamiku, respondenti sniedza atbildi par 

programmām/kursiem trīs gadu (2011, 2012 un 2013) rakursā. Tā kā atbildes bija 

Ĝoti atšėirīgas, ne vienmēr sniedzot precīzu informāciju par programmu/kursu skaitu 

un stundu apjomu, tad atbilžu novērtēšanā tika izmantots kritērijs – kā ir mainījies 

īstenoto programmu/kursu piedāvājuma apjoms trīs gadu laikā, vērtējot, vai tas 

samazinās (1), nemainās (2), palielinās (3), kā arī respektējot, ka nav sniegta atbilde 

(0). 
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2-6. attēls. Īstenoto PI programmu/kursu dinamika  
2011.-2013. gada periodā 

Kā liecina pētījuma dati (2-6. attēls), tad laika posmā no 2011. gada līdz 

2013. gadam 33,3% institūciju īstenoto programmu/kursu dinamika nav mainījusies, 

32,3% institūciju atzīst, ka kursu dinamika ir palielinājusies, bet 13,3% uzskata, ka 

dinamika ir samazinājusies. Par savas institūcijas programmu/kursu dinamiku nevar 

sniegt atbildes 21,1%. 

Lai novērtētu statistisko nozīmību, tika izmantots Kruskola-Valisa tests 

(Kruskal-Wallis Test), kas salīdzina daudzas neatkarīgas izlases. Ja statistiskās 

nozīmības vērtības lielums ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv 
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statistiski nozīmīga atšėirība attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti 2-

17. tabulā. 

2-17. tabula. Institūciju īstenoto programmu/kursu dinamika  
2011.-2013. gada periodā 

Jautājums χχχχ
2 df Asymp. 

Sig. (p) 

2011.-2013. gada īstenoto PI programmu/kursu 
dinamika 

19,032 12 ,088 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 

Kā liecina 2-17. tabulas dati (χ2=19,032, p=0,088), tad institūciju viedokĜos 

par īstenoto programmu/kursu skaita un apjoma maiĦu nav statistiski vērā Ħemamu 

atšėirību.  

Secinājums. Vairāk nekā pusei institūciju īstenoto programmu/kursu skaits 

un apjoms ir palicis nemainīgs vai palielinājies, tātad īstenoto PI programmu/kursu 

dinamika ir vairāk pozitīva nekā negatīva.  

Izglītības piedāvājuma raksturojums pēc mācību 
dalībnieku skaita 

Lai raksturotu PI piedāvājumu pēc mācību dalībnieku skaita, 

respondentinstitūcijas atbildēja uz jautājumu par dalībnieku piedalīšanos mācību 

aktivitātēs (33. Kāds ir Jūsu institūcijas raksturīgākais klients pieaugušo izglītībā pēc 

viĦa iesaistīšanās mācību aktivitātēs?). VairākizvēĜu jautājumā vajadzēja norādīt 

atbildes, vai dalībnieks ir piedalījies vienā aktivitātē, divās aktivitātēs, trijās aktivitātēs 

vai četrās un vairāk aktivitātēs, piedāvājot arī iespēju papildināt ar citu atbildi. Tāds 

pats jautājums tika uzdots arī PI programmu/kursu dalībniekiem (11. Kā Jūs 

raksturotu savu piedalīšanos pieaugušo izglītībā pēdējos 3 gados pēc mācību 

aktivitāšu skaita). Piedalīšanās PI izglītībā ir analizēta pēc mācību aktivitāšu skaita, ko 

norādījušas institūcijas un dalībnieki, un salīdzināta ar CSB datiem 2007. un 

2011. gadā (2-18. tabula). 

2-18. tabula. Dalībnieku piedalīšanās PI pēc mācību aktivitāšu skaita, 
salīdzinot institūciju, dalībnieku sniegtās atbildes un CSB* dati (%)  

Mācību aktivitāšu skaits 2013 2013 2007 2011 

Dalībnieks vienā aktivitātē 53,33 26,00 58,9 57,7 
Dalībnieks divās aktivitātēs 23,33 13,00 28,5 18,9 

                                                 
* Apsekojuma „Pieaugušo izglītība” rezultāti, 2013 
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Mācību aktivitāšu skaits 2013 2013 2007 2011 

Dalībnieks trijās aktivitātēs 7,78 16,00 10.0 10,2 
Dalībnieks četrās un vairāk aktivitātēs 11,11 31,00 2,6 13,2 
Cits 4,44 13,00 0 0 
 Institūcijas Dalībnieki CSB  CSB 

Kā parāda 2-18. tabulas dati, tad institūcijas uzskata, ka visvairāk pārstāvēti 

dalībnieki (53,33%) ir vienā aktivitātē (līdzīgi dati kā CSB), tad seko – divās 

aktivitātēs (23,33%) un četrās un vairāk (11,11%), vismazāk dalībnieku (7,78%) ir 

trijās aktivitātēs. Kā citas atbildes (4,44%) minēts, piemēram, „iesaistīšana mācību 

aktivitātes pārsvarā notiek atbilstoši amata pienākumiem, līdz ar to VDI nav 

nepieciešams veikt šādu datu uzskaiti un tik detalizētu analīzi. NVA projekta ietvaros 

pieĜaujams, ka viens dalībnieks 3-4 vai vairāk aktivitātēs” vai „Dalībnieks vismaz trīs 

gadus līdz vidējās izglītības ieguvei”. 

Aptaujātie dalībnieki norāda, ka viĦi vairāk iesaistās četrās un vairāk mācību 

aktivitātēs (31%) un ir dalībnieki vienā aktivitātē (26%). Citā atbildē tiek norādīts, ka 

dalībnieks „piedalījies ar savu profesiju saistītu papildzināšanu apguvē”, „mācās ik 

dienu savā darbavietā”, „studē” vai „mācās maksas svešvalodu kursus un nodarbojas 

ar pašmācību”.  

Lai novērtētu statistisko nozīmību, tika izmantots Kruskola-Valisa tests 

(Kruskal-Wallis Test), kas salīdzina daudzas neatkarīgas izlases. Ja statistiskās 

nozīmības vērtības lielums ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv 

statistiski nozīmīga atšėirība attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti 

2-19. tabulā. 

2-19. tabula. Dalībnieku piedalīšanās raksturojums pēc mācību aktivitātēs 

Jautājums χχχχ
2 df Asymp. 

Sig. (p) 

Dalībnieku piedalīšanās PI pēc mācību aktivitāšu 
skaita 

25,247 12 ,014 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 

Kā liecina dati (2-19. tabula), tad par dalībnieku iesaistīšanos dažādās mācību 

aktivitātēs ir institūcijām ir statistiski atšėirīgi viedokĜi (χ2=253,247, p=0,014).  

Lai varētu spriest sīkāk par dalībnieku piedalīšanos dažādu institūciju 

īstenotājās programmās/kursos, tika izmantotas vidējās rangu vērtības. 
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2-20. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Dalībnieku piedalīšanās pēc mācību aktivitāšu skaita” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 54,40 
Vispārējā izglītības iestāde 9 29,22 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 40,45 
Profesionālās izglītības iestāde 7 35,86 
Privātais mācību centrs 12 72,33 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 88,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 52,17 
Valsts institūcija 2 25,00 
Pašvaldības iestāde 13 49,58 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 51,13 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 65,40 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 58,67 
Cits 1 63,00 

Par piedalīšanos mācību aktivitātēs savstarpēji tuvi viedokĜi ir privātajiem 

mācību centriem (vidējā rangu vērtība=72,33, sk. 2-20. tabulu) un NVO (vidējā 

rangu vērtība=65,40), kā arī augstskolām/koledžām (vidējā rangu vērtība=54,40), 

PIC (vidējā rangu vērtība=52,17) un kultūras iestādēm (vidējā rangu vērtība=51,13). 

Savstarpēji līdzvērtīgi uzskati par dalībnieku piedalīšanos pēc mācību aktivitāšu skaita 

ir pašvaldības iestādēm un vakara vidusskolām, bet atšėirīgāki viedokĜi no iepriekš 

minētajām institūcijām ir vispārējām izglītības iestādēm. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

Secinājumi. Institūciju uzskati par PI dalībnieku piedalīšanos vienā, divās un 

trijās aktivitātēs praktiski ir tuvi LR Centrālās statistikas pārvaldes publikācijā 

„Apsekojuma „Pieaugušo izglītība” rezultāti” (2013) apkopotai informācijai, iegūta 

2011. gadā, aptaujājot iedzīvotājus vecumā no 25 līdz 64 gadiem, par Latvijas 

iedzīvotāju izglītošanos formālajā, neformālajā un informālajā izglītībā. Procentuāli 

līdzīgi (ar CSB 2011. gada datiem) ir novērtēta arī dalībnieku piedalīšanās četrās un 

vairāk mācību aktivitātēs. 

Atšėirības ir mācību aktivitāšu skaita novērtēšanā starp aptaujātajiem 

dalībniekiem un institūcijām attiecībā pret piedalīšanos četrās un vairāk mācību 

aktivitātītēs un piedalīšanos vienā mācību aktivitātē. Tas varētu būt izskaidrojams ar 

to, ka procentuāli aptaujātie dalībnieki sastāda 84,95% cilvēku ar augstāko izglītību, 
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kuri ir aktīvākie kursu apmeklētāji. Institūcijas ir orientētas vairāk uz konkrētas 

programmas/kursu piedāvājumu, tādējādi izmantojot dalībnieku piesaisti šai 

aktivitātei. Savukārt, dalībnieki vairāk cenšas izmantot daudzveidīgāku 

programmu/kursu piedāvājumu, jo cenšas iesaistīties 3-4 un vairāk aktivitātēs. 

Zināmā mērā šāda viedokĜu nesakritība varētu netieši norādīt uz piedāvājuma un 

pieprasījuma nesaskaĦotību, tādējādi institūcijām būtu ieteicams apsvērt 

programmu/kursu daudzveidības palielināšanu, nevis orientēties tikai uz viena veida 

programmu/kursu īstenošanu. Faktiski šis jautājums katrai institūcijai jārisina 

individuāli, ko arī parāda statistiski nozīmīgas atšėirības institūciju atbildēs. Vienu 

institūciju grupu, kurai ir līdzīgi viedokĜi par dalībnieku piedalīšanos mācību aktivitātēs 

pēc to skaita, pārstāv privātie mācību centri un NVO. Otru grupu veido 

augstskolas/koledžas, PIC, pašvaldības iestādes, kultūras iestādes, vakara (maiĦu) 

vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes. Trešo grupu pārstāv vispārējās 

izglītības iestādes. Tātad var atzīmēt, ka atšėirīgākie viedokĜi par dalībnieku 

piedalīšanos mācību aktivitātēs pēc to skaita ir pirmajai (privātie mācību centri un 

NVO) un trešajai (vispārējās izglītības iestādes) grupai, kas varētu būt saistīts ar to, 

ka vispārējās izglītības iestādes ir tikai nesen sākušas piedalīties PI aktivitātēs. 

2.2. Pieaugušo izglītības programmu/kursu piedāvājuma 
analīze 

Lai veiktu programmu piedāvājuma analīzi, tika noskaidrots, (1) kā tas 

apmierina dažādas mācību vajadzības: profesijas ieguvi, papildu kvalifikāciju vai 

pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu, kompetenču paplašināšanu un 

personības pilnveidi; (2) kādas ir programmu/kursu savstarpējās komplektācijas 

iespējas, lai nodrošinātu izglītības nepārtrauktību (modulārā principa realizācija) un 

(3) piedāvājuma atbilstību Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020 izvirzīto prioritāšu 

un uzdevumu īstenošanai. 

PI programmu/kursu analīze pēc dažādu mācību 
vajadzību apmierināšanas 

Lai noskaidrotu, vai institūciju īstenotie PI programmas/kursi apmierina 

dažādas mācību vajadzības tika uzdots slēgtais jautājums (26. Jūsu institūcijas 

izglītības programmas/kursi nodrošina dažādas pieaugušo mācību vajadzības: 

profesijas ieguvi, papildu kvalifikāciju vai pārkvalifikāciju, kvalifikācijas 

paaugstināšanu, kompetenču paplašināšanu un personības pilnveidi). Atbildot uz šo 
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jautājumu, respondenti izmantoja 4-punktu Likerta skalā (1 - nepiekrītu, 2 - daĜēji 

nepiekrītu, 3 - daĜēji piekrītu, 4 - piekrītu). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Profesijas iegūšana

Papildu kvalifikācijas iegūšana vai

pārkvalificēšanās

Kvalifikācijas paaugstināšana dalībnieka jau

esošajā profesijā

Profesionālo kompetenču pilnveidošanu

dalībnieka citā izglītības jomā

Vispārējo zināšanu un prasmju pilnveidošana

Personības pilnveidošana

nenodrošina daĜēji nenodrošina daĜēji nodrošina nodrošina
 

2-7. attēls. PI programmu/kursu īstenošana pēc dažādu mācību vajadzību 
apmierināšanas 

 

Kā parādīts 2-7. attēlā, tad institūcijas vairāk par 50% ir orientētas uz 

personības pilnveides (64,44%) un vispārējo zināšanu un prasmju pilnveidošanas 

(52,22%) programmu/kursu īstenošanu, tad seko kvalifikācijas paaugstināšanas 

dalībnieka jau esošajā profesijā (37,78%) un profesionālo kompetenču 

pilnveidošanas dalībnieka citā izglītības jomā (32,22%) programmas/kursi. 

Procentuāli mazāk piedāvāti ir papildu kvalifikācijas iegūšanas vai pārkvalificēšanās 

(26,78%) un profesijas iegūšanas (24,44%) programmas/kursi. 

Lai novērtētu statistisko nozīmību, tika izmantots Kruskola-Valisa tests 

(Kruskal-Wallis Test), kas salīdzina daudzas neatkarīgas izlases. Ja statistiskās 

nozīmības vērtības lielums ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv 

statistiski nozīmīga atšėirība attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti 2-

21. tabulā. 
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2-21. tabula. Institūciju īstenotās programmas/kursi dažādu mācību 
vajadzību nodrošinājums 

Institūcijā īstenotās PI programmas/kursi 
nodrošina 

χχχχ
2 df Asymp. 

Sig. (p) 

Profesijas iegūšanu 37,828 12 ,000 

Papildu kvalifikācijas iegūšanu vai 
pārkvalificēšanos 

40,124 12 ,000 

Kvalifikācijas paaugstināšanu dalībnieka jau 
esošajā profesijā 

52,423 12 ,000 

Profesionālo kompetenču pilnveidošanu dalībnieka 
citā izglītības jomā 

40,977 12 ,000 

Vispārējo zināšanu un prasmju pilnveidošanu 7,281 12 ,838 

Personības pilnveidošanu 12,472 12 ,409 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 
 

Kopīgās pazīmes Atšėirīgās pazīmes 

Vispārējo zināšanu un prasmju pilnveidošana 
Personības pilnveidošana 

Profesijas iegūšana 
Papildu kvalifikācijas iegūšana vai 
pārkvalificēšanās 
Kvalifikācijas paaugstināšana dalībnieka jau 
esošajā profesijā 
Profesionālo kompetenču pilnveidošana 
dalībnieka citā izglītības jomā 

2-8. attēls. Institūciju kopīgās un atšėirīgas pazīmes  
par mācību vajadzību apmierināšanu 

Kā liecina dati (2-21. tabula un 2-7. attēls), tad institūcijām kopīgs viedoklis ir 

par mācību vajadzību apmierināšanu tādos programmu/kursu veidos kā vispārējo 

zināšanu un prasmju pilnveidošana (χ2=7,281, p=0,838) un personības pilnveide 

(χ2=12,472, p=0,409). Atšėirības vērojamas jomās, kuras saistītas ar profesijas 

iegūšanu (χ2=37,828, p=0,00), papildu kvalifikācijas iegūšanu vai pārkvalificēšanos 

(χ2=40,124, p=0,00), kvalifikācijas paaugstināšanu dalībnieka jau esošajā profesijā 

(χ2=52,423, p=0,00) un profesionālo kompetenču pilnveidošana dalībnieka citā 

izglītības jomā (χ2=40,977, p=0,00). 

Lai varētu noskaidrot tendences par institūciju īstenotajām 

programmām/kursiem dažādu mācību vajadzību apmierināšanai, tika izmantotas 

vidējās rangu vērtības. 
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2-22. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Profesijas iegūšana” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 87,50 
Vispārējā izglītības iestāde 9 41,33 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 49,87 
Profesionālās izglītības iestāde 7 79,50 
Privātais mācību centrs 12 54,83 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 71,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 31,50 
Valsts institūcija 2 31,50 
Pašvaldības iestāde 13 38,85 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 38,93 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 42,70 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 55,50 
Cits 1 87,50 

Par īstenoto programmu/kursu nodrošinājumu profesijas iegūšanai līdzīgi 

uzskati ir augstskolām/koledžām (vidējā rangu vērtība=87,50, sk. 2-22. tabulu) un 

profesionālajām izglītības iestādēm (vidējā rangu vērtība=79,50). Privātajiem mācību 

centriem (vidējā rangu vērtība=54,83) un vakara (maiĦu) vidusskolām (vidējā rangu 

vērtība=49,87) ir līdzīgs vērtējums. Nedaudz mazāk no vidējās ranga vērtības, kas ir 

robežās no „31,50” un „42,70”, nodrošinājumu vērtē PIC, kultūras iestādes, 

pašvaldības iestādes, NVO, un vispārējās izglītības iestādes, tādējādi var teikt, ka 

lielākās atšėirības ir starp augstskolām/koledžām, profesionālajām izglītības iestādēm 

un PIC, kultūras iestādēm, pašvaldības iestādēm, NVO, un vispārējās izglītības 

iestādēm. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-23. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Papildu kvalifikācijas iegūšana vai pārkvalificēšanās”  

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 86,50 
Vispārējā izglītības iestāde 9 39,33 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 41,34 
Profesionālās izglītības iestāde 7 78,21 
Privātais mācību centrs 12 59,25 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 68,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 46,75 
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Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Valsts institūcija 2 28,50 
Pašvaldības iestāde 13 36,92 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 35,80 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 71,20 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 51,83 
Cits 1 86,50 

Par īstenoto programmu/kursu nodrošinājumu papildu kvalifikācijas iegūšanai 

vai pārkvalificēšanai (2-23. tabula) līdzīgi uzskati ir augstskolām/koledžām (vidējā 

rangu vērtība=86,50), profesionālajām izglītības iestādēm (vidējā rangu 

vērtība=78,21) un NVO (vidējā rangu vērtība=71,20). Būtiski atšėiras vispārējo 

izglītības iestāžu, pašvaldības iestāžu un kultūras iestāžu uzskati.  

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-24. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Kvalifikācijas paaugstināšana esošajā profesijā” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 80,00 
Vispārējā izglītības iestāde 9 24,00 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 32,00 
Profesionālās izglītības iestāde 7 80,00 
Privātais mācību centrs 12 66,00 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 56,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 49,33 
Valsts institūcija 2 52,00 
Pašvaldības iestāde 13 43,23 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 37,87 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 73,80 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 80,00 
Cits 1 80,00 

Par kvalifikācijas paaugstināšanu dalībnieka jau esošajā profesijā līdzīgu 

grupu veido augstskolas/koledžas un profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu 

vērtība=80,00, sk. 2-24. tabulu). Otru grupu veido NVO (vidējā rangu vērtība=73,80) 

un privātie mācību centri (vidējā rangu vērtība=66,00). No iepriekš minētajām 

institūcijām atšėirīgi ir vispārējo izglītības iestāžu un vakara (maiĦu) vidusskolu 

viedokĜi. 
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Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-25. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Profesionālo kompetenču pilnveide citā izglītības jomā” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 60,20 
Vispārējā izglītības iestāde 9 45,78 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 28,47 
Profesionālās izglītības iestāde 7 79,64 
Privātais mācību centrs 12 62,25 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 56,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 42,42 
Valsts institūcija 2 21,00 
Pašvaldības iestāde 13 45,69 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 41,40 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 78,10 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 83,50 
Cits 1 83,50 

Par programmu/kursu īstenošanu profesionālo kompetenču pilnveidošanai 

dalībnieka citā izglītības jomā līdzīgi domā profesionālās izglītības iestādes (vidējā 

rangu vērtība=79,64, skat 2-25. tabulu) un NVO (vidējā rangu vērtība=78,10). Otru 

grupu veido privātie mācību centri (vidējā rangu vērtība=62,25) un 

augstskolas/koledžas (vidējā rangu vērtība=60,20). Atšėirīgs ir vakara vidusskolu 

(vidējā rangu vērtība=28,47) viedoklis. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

Secinājums. Pēc PI programmu/kursu īstenošanas dažādu mācību vajadzību 

apmierināšanai kā kopīgais visu institūciju darbībā viennozīmīgs ir piedāvājums, kas 

virzīts uz personības pilnveides un vispārējo zināšanu un prasmju apguves 

aspektiem. Pārējās programmu/kursu piedāvājuma jomas, kas saistītas ar profesijas 

iegūšanu, pārkvalificēšanos, papildu kvalifikācijas iegūšanu vai kvalifikācijas 

paaugstināšanu, atšėiras un ir saistītas ar katras konkrētas institūcijas darbības 

specifiku. 

Par institūciju īstenoto programmu/kursu nodrošinājums profesijas iegūšanai 

institūciju starpā var izšėirt trīs grupas. Pirmā grupa, kura sevi saista ar profesijas 

iegūšanas nodrošinājumu ir augstskolas/koledžas un profesionālās izglītības iestādes, 
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kas zināmā mērā arī atklāj šo institūciju darbības virzienus. Otrā grupa veidojas no 

privātajiem mācību centriem un vakara (maiĦu) vidusskolām, kurām nav raksturīga 

programmu īstenošana saistībā ar profesijas iegūšanu. Ir tendence, ka lielākās 

atšėirības ir starp augstskolām/koledžām, profesionālajām izglītības iestādēm un 

trešo grupu: PIC, kultūras iestādēm, pašvaldības iestādēm, NVO un vispārējās 

izglītības iestādēm, kuru programmas nav orientētas uz profesijas iegūšanu. 

Skatījumā par īstenoto programmu/kursu nodrošinājumu papildu kvalifikācijas 

iegūšanai vai pārkvalificēšanai ir atšėirīgas starp augstskolām/koledžām, 

profesionālās izglītības iestādēm un NVO, privātajiem mācību centriem, kas praktiski 

īsteno šīs programmas, un pašvaldības, kultūras un vispārējās izglītības iestādēm. 

Programmu/kursu īstenošanā, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu 

dalībnieka jau esošajā profesijā, līdzīgu grupu veido augstskolas/koledžas un 

profesionālās izglītības iestādes, otru - NVO un privātie mācību centri. No iepriekš 

minētajām institūcijām atšėirīgu grupu veido vispārējās izglītības iestādes un vakara 

(maiĦu) vidusskolas. 

Par programmu/kursu īstenošanu profesionālo kompetenču pilnveidošanai 

dalībnieka citā izglītības jomā līdzīgu grupu veido profesionālās izglītības iestādes un 

NVO. Otru grupu veido augstskolas/koledžas un privātie mācību centri, - tātad 

iestādes, kuru darbības profils ir saistīts ar šo jomu. No šīm grupām atšėirīgas ir 

vispārējās izglītības iestādes, kuras tiešā veidā nav saistītas profesionālo kompetenču 

pilnveidošanu. 

PI programmu/kursu savstarpējās komplektācijas 
iespējas, lai nodrošinātu izglītības nepārtrauktību 
(modulārā principa realizācija) 

Viens no veidiem, lai PI padarītu elastīgāku, ir iespēja pieaugušo izglītības 

programmas veidot pēc modulārā principa – ar izvēles iespējām un fleksiblu 

pielāgošanos individuālajām vajadzībām. Princips tiek minēts Izglītības attīstības 

pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam attiecībā uz profesionālo izglītību „veidojot 

moduĜu programmas, kur atsevišėu profesionālo kompetenču apguvi nodrošina 

modulis vai moduĜu kopa, ir iespējams turpināt izglītību jaunas profesionālās 

kvalifikācijas iegūšanai. Šāda elastīga jaunas profesijas apguve sekmēs darbaspēka 

konkurētspēju un mobilitāti atbilstoši mainīgajām darba tirgus prasībām un 

nepārtrauktu zināšanu un prasmju apguvi visa mūža garumā. ĥemot vērā mūsdienu 

tehnoloăiju attīstības tempus, lielāka aktivitāte elastīgas profesionālās izglītības 
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sistēmas izveidē ir jāizrāda arī profesionālās izglītības iestādēm, operatīvi izstrādājot 

jaunas un aktualizējot esošās izglītības programmas, tādējādi vienmēr nodrošinot 

izglītības sistēmas atbilstību nozaru tendencēm un izslēdzot novecojušu izglītības 

programmu piedāvājuma un tautsaimniecības nozarēm neatbilstošu profesiju 

piedāvājuma risku.” Arī NAP2020 (45-46. lpp.) kā viens no [289] Rīcības virziena 

ietvaros veicamajiem uzdevumiem tiek minēts „Modulāro izglītības programmu 

(elastīgu un kombinējamu tematisku bloku) ieviešana profesionālajā izglītībā, mācību 

metodisko līdzekĜu, t.sk. digitālo, izstrāde un aprobācija”. 

Lai apzinātu respondentu viedokli par modulārā principa īstenošanu, bija 

uzdots atvērtais jautājums (40. Lūdzu, raksturojiet, kā Jūsu institūcija nodrošina, ka 

vienas programmas/kursu apgūšana sekmē dalībnieku iekĜaušanās iespēju citā Jūsu 

institūcijas īstenotajā izglītības programmā!). Respondentu atbildes tika apstrādātas 

ar kvalitatīvo datu apstrādes programmu AQUAD 6.0, izveidojot raksturojošu kodu 

sistēmu un noskaidrojot atbilžu biežumus (2-26. tabula). Kā redzams pēc 

respondentu atbildēm, tad vairums institūciju uz šo jautājumu atbildes nesniedz (23), 

citas saista ar paša dalībnieka attieksmi (10) un aprobežojas ar informēšanu par 

piedāvātajām izglītošanās iespējām (8), uzskatot, ka klausītāji paši var uzzināt 

socializējoties (5). Vieglāk atbildēt ir formālās izglītības iestādēm, kuras norāda uz 

izglītības nepārtrauktību (14) un iespēju veikt kursu pielīdzināšanu (2), savukārt 

neformālās izglītības sniedzējas norāda uz mācīšanās pakāpeniskuma (13) 

nodrošināšanu, dažādu mācību līmeĦu izmantošanu (4) un sertifikāta iegūšanu (2), 

mācību rezultāta (3) sasniegšanu. 

2-26. tabula. Institūciju atbilžu biežuma apkopojums uzskatos par 
modulārā principa īstenošanu PI 

Atbilžu varianti Atbilžu biežums  

Attieksme pret dalībnieku 10 
Dalībnieka informēšana 8 
Izglītības nepārtrauktība 14 
Kursu pielīdzināšana /atzīšana 2 
Kursu apguve pa līmeĦiem 4 
Kursu grafika saskaĦošana 1 
Pakāpeniska pāreja no vienas programmas/ kursa uz citu 13 
Mācīšanās rezultāta sasniegšana 3 
Sertifikāta iegūšana  2 
Dalībnieku socializācija kursos 5 
Mācīšanās veidi 5 
Nav viedokĜa/nezina 23 
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Veicot saistību analīzi (linkage analysis) tika konstatēta saikne (6 

apstiprinājumi) starp izglītības nepārtrauktību (kods: MO_izgl_nepartrauktiba) un 

pakāpenisku pāreju no vienas programmas/kursa uz otru (kods: 

MO_pakapeniskums). Tas nozīmē, ka modulārais princips pārsvarā tiek saskatīts 

pārejā no vienas programmas/kursu apguves uz citu, tādējādi nodrošinot izglītības 

nepārtrauktību, kas ir mūžizglītību raksturojoša pazīme, vai arī izglītības 

nepārtrauktība tiek saprasta kā pāreja no vienas programmas/kursa apguves uz citu. 

Secinājums. Vairumam institūciju nav skaidra priekšstata, ko nozīmē 

modulārais princips, nevienā atbildē nav minēts „modulis, modulārs”. Formālajā 

izglītībā tas tiek saistīts ar izglītības nepārtrauktību kā pakāpenisku pāreju no zemāka 

kursa uz augstāku, no viena izglītības līmeĦa uz otru, taču netiek minēts, ka kursu 

programmas varētu īstenot moduĜu veidā, kaut gan augstākajā izglītībā tas jau 

notiek. Tiek atzīmēta arī apgūta kursa atzīšana, bet ne profesionālās pieredzes 

pielīdzināšana. Neformālajā izglītībā šis princips darbojas pārsvarā kā pāreja no viena 

izvēlēta mācību kursa apguves uz citu, no viena līmeĦa kursa uz augstāku 

(piemēram, valodas apguvē).  

PI programmu/kursu atbilstība Nacionālajā attīstības 
plānā 2014-2020 izvirzīto prioritāšu un uzdevumu 
īstenošanai 

Latvijas Nacionālais attīstības plānā 2014.-2020.gadam par galveno prioritāti 

ir izvirzīta "Cilvēka drošumspēja“ [208] Mēs varam prognozēt, bet nevaram droši 

zināt, kādi apstākĜi ietekmēs Latvijas un tās iedzīvotāju attīstību. Latvija ir atvērta 

tautas saimniecība, kas arvien vairāk ir pakĜauta globalizācijas ietekmei. Tāpēc valstij 

svarīgi ir stiprināt iedzīvotāju drošumspēju jeb spēju pielāgoties mainīgiem 

apstākĜiem. 

Uz PI plašākā un šaurākā mērā būtu attiecināmas šādas sadaĜas 

Rīcības virziens "Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība" 

[177] Mērėis 2 Komercializējot zināšanas, veicināt inovatīvu, starptautiski 

konkurētspējīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu un ieviešanu 

ražošanā, šādi paaugstinot minēto produktu izlaides apjoma īpatsvaru tautas 

saimniecībā [181] Rīcības virziena ietvaros veicamie uzdevumi [182] Zinātnes 

kvalitatīva un kvantitatīva atjaunotne, t.sk. valsts zinātnisko institūtu iesaistīšana 

doktorantu apmācīšanā, jauno zinātnieku iesaiste pētījumos un zinātniskajā darbībā, 

kā arī akadēmiskā un zinātniskā personāla mobilitāte, lai veicinātu komercializējamu 
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projektu veidošanu Latvijā [183] Fundamentālu un lietišėu pētījumu īstenošana, īpaši 

prioritārajos zinātnes virzienos (t.sk. inovatīvie materiāli un tehnoloăijas, vietējo 

resursu ilgtspējīga izmantošana, ''Letonika'' un nacionālā identitāte, enerăija un vide, 

kā arī sabiedrības veselība) un ar komercializējamiem rezultātiem, pētniecības un 

tehnoloăiju pārneses infrastruktūras modernizācija un cilvēkresursu stiprināšana un 

mobilitāte nacionālā līmenī [184] Augstākās izglītības pieejamības nodrošināšana 

[187] Baltijas valstu augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora sadarbības 

platformas izveide un attīstība šādās jomās: (a) biofarmācija un organiskā ėīmija, (b) 

nanostrukturētie materiāli un augstas enerăijas starojums, (c) viedās tehnoloăijas un 

inženierija. [189] Augstākās izglītības eksporta atbalsta pasākumi (izcilu programmu 

apvienošana un vienoto programmu izveide citās ES valodās vismaz 10 studiju 

virzienos, programmu starptautiskā publicitāte un ārvalstu studentu atbalsta punktu 

attīstība, ārvalstu pasniedzēju piesaiste). 

Rīcības virziens "Cienīgs darbs" [236] Mērėis 1 Veikt pasākumus 

nodarbināto labklājības līmeĦa paaugstināšanai, samazinot nabadzības riskam 

pakĜauto nodarbināto īpatsvaru vecuma grupā no 18 līdz 64 gadiem no 9,5% 

2010.gadā līdz 5% 2020.gadā. [241] Mērėis 2 Palielināt nodarbinātības īpatsvaru 

vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem no 67% 2011.gadā līdz 73% 2020.gadā, Rīcības 

uzdevumi, kas saistīti ar izglītošanos: 247] ..atbalstot komersantu un nodarbināto 

izglītošanu, tostarp par dažādiem nodarbinātības veidiem..; [248] Jauniešu 

nodarbinātības veicināšana, t.sk. (a) karjeras izglītības sistēma, (b) jauniešu pēc 

profesionālās un/vai augstākās izglītības pabeigšanas integrācija darba tirgū, t.sk. 

uzĦēmējdarbības uzsākšana, (c) atbalsta pasākumi jauniešiem – bezdarbniekiem 

pirmās darba pieredzes iegūšanai.. [249] Sociālās atstumtības riskam pakĜauto 

iedzīvotāju un bezdarbnieku konkurētspējas un piekĜuves darba tirgum veicināšana, 

nodrošinot aktuālu motivācijas, prasmju uzlabošanas un kompetenču celšanas, 

izglītības.. pakalpojumu pieejamību. 

Rīcības virziens "Kompetenču attīstība" [275] Lai cilvēkam būtu iespēja 

iegūt un strādāt cienīgu darbu un gādāt par sevi, saviem tuviniekiem un sniegt 

ieguldījumu valsts attīstībā, nepieciešamas dažādas kompetences (zināšanu, prasmju 

un attieksmju kopums), piemēram, valodu prasmes, informācijas un komunikācijas 

tehnoloăiju pārzināšana un lietošanas prasmes, saziĦas un sadarbības prasmes, 

darba prasmes, uzĦēmējspējas, pilsoniskā apziĦa, radošums, spēja kritiski domāt, 

plānot finanses, novērtēt riskus un rast tiem risinājumus. [276] Visiem bērniem un 
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jauniešiem līdz 2020. gadam jānodrošina kvalitatīva pamatizglītība un vidējā izglītība, 

kā arī pieeja tādām nodarbībām ārpus formālās izglītības, kas paplašina pieredzi, 

rada iespējas atklāt un kopt savus talantus. Pastiprināti jāuzlabo profesionālā 

izglītība, kura rada nodarbinātības iespējas un ir būtiska tautas saimniecības 

struktūras pilnveidošanai. Bezdarbnieku un strādājošo iesaiste pieaugušo izglītībā 

novērš un samazina bezdarbu, palielina darba produktivitāti, rada pamatu ienākumu 

palielinājumam un pašrealizācijai. 

[278] Mērėis 1. Nodrošinot visiem bērniem un jauniešiem kvalitatīvu un 

konkurētspējīgu pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī pieeju nodarbībām un 

aktivitātēm ārpus formālās izglītības, samazināt bērnu un jauniešu ar zemām 

pamatprasmēm īpatsvaru, vienlaicīgi palielinot skolēnu īpatsvaru, kuri uzrāda 

augstākos kompetenču līmeĦus. [281] Mērėa sasniegšanas rādītājs  

 2011 2014 2017 2020 2030 

[282] Skolu nepabeigušo iedzīvotāju īpatsvars 
18–24 gadus vecu iedzīvotāju vidū  

10,8  10,5  10,2  107  9  

[283] Mērėis 2 Balstoties uz starptautiskajām tendencēm un darba tirgus 

prognozēm, veidot adaptēties spējīgu un konkurētspējīgu profesionālās izglītības 

sistēmu. [284] Mērėa sasniegšanas rādītājs 

 2011/12 2014 2017 2020 2030 

[285] Izglītojamo proporcija vispārējās 
vidējās izglītības un profesionālās izglītības 
programmās pēc pamatizglītības ieguves 

61/39 60/40 55/45 50/50 50/50 

Mērėis 3 [286] Attīstīt pieaugušo izglītību, veicinot cilvēka darba 

produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām. [287] Mērėa 

sasniegšanas rādītājs 

 2011 2014 2017 2020 2030 

[288] Pieaugušo izglītībā iesaistīto personu 
īpatsvars 25–64 gadu vecumā (%) 

5,1  7,0 9,5 15 34 

[289] Rīcības virziena ietvaros veicamie uzdevumi. [290] Inovatīvu mācību 

satura un darba formu ieviešana radošuma un uzĦēmējspēju veicināšanai 

pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide, mūsdienīga 

svešvalodu apguve, dabas zinātĦu un sociālo zinātĦu mācību satura pilnveidošana, 

karjeras izglītības sistēmas nostiprināšana. [292] IekĜaujošas izglītības attīstība – 

atbalsta personāla, tai skaitā pedagogu palīgu, nodrošināšana un mācību materiāla 

speciālajai izglītībai izveide. [296] Nepieciešamo profesionālo izglītības programmu 
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noteikšana un izstrāde atbilstoši veiktajai un plānotajai nozaru izpētei un noteiktajām 

pamatprofesijām un kvalifikācijām, nepieciešamo profesiju standartu un programmu 

noteikšana un izstrāde, iekĜaujot mācību programmā profesionālās izglītības prakses 

vietas sadarbībā ar nozaru uzĦēmējiem. [293] Augsti kvalificētu un radošu vispārējās 

izglītības pedagogu sagatavošana un piesaiste: (a) jaunu un talantīgu pedagogu 

piesaiste, (b) pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide, (c) jauno pedagogu 

prakses un mentoringa sistēma, (d) visaptverošs izglītības kvalitātes monitorings. 

[294] Tādu jauniešu iesaistīšana aktivitātēs ārpus formālās izglītības un brīvprātīgajā 

darbā, kuri šīs iespējas neizmanto vai izmanto reti. 295] Profesionālajā izglītībā 

iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetences pilnveide atbilstoši darba tirgus 

tendencēm un profesionālās izglītības iestāžu (t.sk. pedagogu) kapacitātes 

stiprināšana pieaugušo izglītībā. 296] Nepieciešamo profesionālo izglītības 

programmu noteikšana un izstrāde atbilstoši veiktajai un plānotajai nozaru izpētei un 

noteiktajām pamatprofesijām un kvalifikācijām, nepieciešamo profesiju standartu un 

programmu noteikšana un izstrāde, iekĜaujot mācību programmā profesionālās 

izglītības prakses vietas sadarbībā ar nozaru uzĦēmējiem. [297] Modulāro izglītības 

programmu (elastīgu un kombinējamu tematisku bloku) ieviešana profesionālajā 

izglītībā, mācību metodisko līdzekĜu, t.sk. digitālo, izstrāde un aprobācija. 

Rīcības virziens "Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā 

piederības Latvijai pamats". [333] Mērėis 4. Palielināt latviešu valodas lietojumu 

sabiedrībā, stiprinot latviešu valodas pozīciju ikdienas saziĦas situācijās. Uzdevums 

[340] Sabiedrības integrācijas iespēju veicināšana, t.sk. saistošas latviešu valodas 

mācības, informācija par pamattiesībām, izglītības, veselības, nodarbinātības, 

kultūras un citām dzīves jomām. [341] Reemigrācijas veicināšana un ārzemēs 

dzīvojošo Latvijai piederīgo identitātes uzturēšana, t.sk. globālā tīkla attīstība, 

pasākumi Latvijā, izglītības un kultūras pieejamība ārzemēs un atbalsta pasākumi 

reemigrācijas veicināšanai. [343] Mūsdienīgas, koordinētas latviešu valodas apguves 

sistēmas izveidošana bērniem un pieaugušajiem, kas veicina latviešu valodas 

lietošanu sabiedrībā. 

Rīcības virziens "Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju 

un dzīves apstākĜu radīšanai" [406] Mērėis 3. Nodrošināt pakalpojumu ērtu 

pieejamību elektroniskā veidā. Uzdevums [415] Digitālā satura un citu produktu 

veidošana un e-pakalpojumu attīstība, paplašinot pakalpojumu pieejamības un 

izmantošanas iespējas ekonomiskajā darbībā, kā arī iedzīvotāju e-prasmju pilnveide. 
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Rīcības virziens "Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana" Netieši attiecināms uz informālo izglītību, piemēram,  [430] 

Mērėis 2 Kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga izmantošana (kā piedalīšanās kultūras 

pasākumos). 

Lai noskaidrotu institūciju izpratni par PI programmu/kursu atbilstību 

Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020 izvirzīto prioritāšu un uzdevumu īstenošanai, 

bija uzdots atvērtais jautājums „41. Lūdzu, raksturojiet pieaugušo izglītības atbilstību 

"Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020" izvirzīto prioritāšu un uzdevumu īstenošanai 

savā institūcijā!”. Respondentu atbilžu apstrādē tika izmantota kvalitatīvo datu 

apstrādes programmu AQUAD 6.0, izveidojot NAP prioritāšu raksturojošu kodu 

sistēmu un noskaidrojot atbilžu biežumus (2-27. tabula). 

2-27. tabula. Institūciju atbilžu biežuma apkopojums par NAP īstenošanu 

Atbildes kodējums  Atbildes (skaits) Atbildes (%) 

NAP_atbalsts_pozītīvs 44 34,11 
NAP_atbalsts_negatīvs 9 6,98 
NAP_atbalsts_ieteikums 4 3,1 
NAP_atbalsts_IKT 7 5,43 
NAP_atbalsts_ilgspējība 1 0,78 
NAP_atbalsts_inženierzinātnes 1 0,78 
NAP_atbalsts_mūžizglītība 9 6,98 
NAP_atbalsts_pieejamība 5 3,88 
NAP_atbalsts_pieprasījums 2 1,55 
NAP_atbalsts_reăioniem 2 1,55 
NAP_atbalsts_sadarbībai 1 0,78 
NAP_atbalsts_socialai_videi 6 4,65 
NAP_atbalsts_speciālai_izglītībai 1 0,78 
NAP_atbalsts_uzĦēmējspējai 1 0,78 
Nav_atbildes/viedokĜa 36 27,91 

  100 

No 98 aptaujātajām institūcijām 36 (27,91%) nezina/neattiecina NAP 

prioritātes uz sevi “Pirmoreiz dzirdu par tādu plānu. Vai tad šajā valsti kaut ko plāno 

arī ārpus iestādes?” “Prioritātes nepētām, jo sekojam līdzi darba devēju 

nepieciešamībai”. “..nesakrīt un nevar sakrist. mans plāns ir pieskaĦoties šodienas 

vajadzībām. kas notiks ar tehnoloăijām 2014. gadā - to nezina neviens pasaulē. tas ir 

ražotāju komercnoslēpums.”  

Pozitīvs atbalsts NAP īstenošanas prioritātēm ir 34,11% institūcijām, kuras 

uzskata, ka viĦu attīstības stratēăija notiek saskaĦā ar NAP 2020, savās atbildēs 

norādot konkrētus rīcības virzienus (248; 249; 250). “Esam izvērtējuši un mūsu 
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piedāvājums ir saskaĦā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam 

iekĜautajiem uzdevumiem - prioritārie ilgtermiĦa rīcības virzieni: izglītības pieejamība 

un pārmaiĦas izglītības procesa organizācijā, skola kā sociālā tīklojuma centrs, 

kontekstuāla izglītība un pedagoga profesijas maiĦa, e-skola un informācijas 

tehnoloăiju izmantošana, izglītošanās mūža garumā”; “Inženierprofesiju apguves un 

programmu dažādošana, to apmācības līmeĦa paaugstināšana, aprīkojuma 

modernizēšana, izglītības integrēšana darba vidē”.  

DaĜai institūciju (6,95%) ir negatīva attieksme pret izveidoto NAP2020, 

uzskatot, ka tas nav attiecināms uz institūciju darbību: “Nav pietiekami atbalstīti 

uzĦēmumi darbinieku apmācībām”, “Šajā plānā kārtējo reizi runā par valsts skolām, 

bet ne par visām neatkarīgi no juridiskā statusa. ěoti mazs uzsvars uz pieaugušo 

profesionālo tālākizglītību. Tas arī atspoguĜojas Izglītības attīstības pamatnostādnes 

2014.-2020. gadam (I. daĜas 10. punktā uzsvars tiek likts muzeji, utt., kas ir labi, bet 

kur pazūd profesionālā tālākizglītība. Ar šo jēdzienu saprot tikai bezdarbniekus, bet 

kur ir apmācība, par ko maksā uzĦēmumi?”, “Nepietiekami novērtēta vakarskolu 

loma un ieguldījums pieaugušo vispārējās izglītības līmeĦa paaugstināšanā.” 

Citas institūcijas izvirza savas problēmas un iesaka meklēt risinājumus 

“Jādomā, lai jauniešu centrā apgūtās prasmes un kompetences tiktu dokumentētas 

un atzītas.”  

Veicot saistību analīzi tika konstatēta saikne (14 apstiprinājumi) starp pozītivu 

atbalstu NAP īstenošanai (kods: NAP_atbalsts_poz) un informācijas tehnoloăiju 

izmantošanu (kods: NAP_atbalsts_IKT) un atbalstu mūžizglītībai (kods: 

NAP_atbalsts_LL). Tas nozīmē, ja institūcija atbalsta NAP īstenošanu, tad viĦa to 

saista arī ar moderno tehnoloăiju izmantošanu mūžizglītības potenciāla veicināšanā, 

kas principā ir vērsts uz nākotnes vajadzībām, jo kā norādīts CEDEFOP (2010) 

pētījumā par prasmju pieprasījums un piedāvājums Eiropā līdz 2020.gadam zemas 

kvalifikācijas darba vietu īpatsvara samazināšanos var skaidrot ar tehnoloăisko 

attīstību.  

Secinājumi. Par NAP2020 nostādĦu īstenošanu nedaudz vairāk kā vienai 

trešdaĜai institūcijām ir pozitīvs viedoklis. Šīs institūcijas demonstrē savas lomas 

apzināšanos NAP rīcības virzienā „Kompetenču attīstība”, attiecinot uz nepieciešamo 

kompetenču, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloăiju pārzināšana un 

lietošanas prasmes, saziĦas un sadarbības prasmes, valodas, uzĦēmējspējas 

pilnveidi. Šajā rīcības virzienā ir attiecināmas atziĦas par pieeju nodarbībām ārpus 
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formālās izglītības, lai paplašinātu pieredzi un par profesionālās izglītības uzlabošanu, 

lai veicinātu nodarbinātības iespējas. Tiek minēta arī bezdarbnieku un strādājošo 

iesaiste pieaugušo izglītībā, lai sasniegtu ieguldījumu personības pašrealizācijai. Tiek 

uzsvērta inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana, iekĜaujot mācību 

programmā profesionālās izglītības prakses vietas sadarbībā ar nozaru uzĦēmējiem, 

digitālās mācību vides attīstīšana. Ir norādīta iekĜaujošas izglītības attīstība – atbalsta 

personāla, tai skaitā pedagogu palīgu, nodrošināšana un mācību materiāla speciālajai 

izglītībai izveide, kā arī akcentēta pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide, 

specificējot profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences pilnveidi 

atbilstoši darba tirgus tendencēm un profesionālās izglītības iestāžu (t.sk. pedagogu) 

kapacitātes stiprināšana pieaugušo izglītībā.  

Rīcības virzienā "Cienīgs darbs" minēti rīcības uzdevumi, kas saistīti ar 

izglītošanos: atbalstīt komersantu un nodarbināto izglītošanu, jauniešu pēc 

profesionālās un/vai augstākās izglītības pabeigšanas integrācija darba tirgū, t.sk. 

uzĦēmējdarbības uzsākšana un atbalsta pasākumi jauniešiem – bezdarbniekiem 

pirmās darba pieredzes iegūšanai. Ir norādītā sociālās atstumtības riskam pakĜauto 

iedzīvotāju un bezdarbnieku konkurētspējas veicināšana, nodrošinot aktuālu 

motivācijas, prasmju uzlabošanas un kompetenču celšanas, izglītības pakalpojumu 

pieejamību. Minēta sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas formu 

daudzveidošanas nepieciešamība. 

Rīcības virzienā "Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reăionos – teritoriju 

potenciāla izmantošana" minēta PI izglītības attīstība kā konkurētspējas 

paaugstināšanas līdzeklis un sadarbību (kopēji projekti ne tikai vietējā, bet arī 

pārrobežu līmenī) veicinošs faktors. 

Rīcības virzienā "Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana" 

norādīta personības vides apziĦas veidošana, lai veicinātu dabas resursu ilgtspējīga 

izmantošanu. 

Minēti arī ieteikumi, kuri ir attiecināmi uz vakarskolu lomu palielināšanu PI, kā 

arī aktualizēts jautājums par neformālajā un informālajā izglītībā iegūtu kompetenču 

dokumentēšanu un atzīšanu, kuri nav ietverti NAP2020. 
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2.3. Pieaugušo izglītības pieprasījums (indivīdu un 
organizāciju) un tā attiecības ar piedāvājumu 

Pieaugušo izglītības īstenošanu nosaka daudzu faktoru kopums, taču tos visus 

var grupēt pēc trim līmeĦiem: makro-, mezo- un mikrolīmenis (Brüning, 2002). Kā 

parādīts 2-9. attēlā, tad makrolīmenis ir saistīts ar valsts politiku, kuru raksturo 

sociālpolitiskie mērėi, valstī pastāvošā izglītības sistēma un tiesiskie akti un normatīvi, 

kā arī valsts budžets. Mezolīmeni veido strukturālie faktori, kuri ir attiecināmi uz PI 

īstenojošām institūcijām: kādi ir PI piedāvājumi, kāda ir personāla kvalifikācija un kā 

notiek mācīšanās organizācija. Mikrolīmenis ir saistāms ar subjektīvajiem un 

sociālajiem faktoriem (sociāldemogrāfiskais stāvoklis, cilvēka attieksmes un vērtību 

skala, iepriekšējā mācīšanās pieredze un mācīšanās motivācija un intereses), kuri 

nosaka PI dalībnieka piedalīšanos pieaugušo izglītībā. 

 

2-9. attēls. PI ietekmējošo faktoru kopums (pēc Brüning, 2002, p. 19) 

Lai raksturotu izglītības pieprasījumu (indivīdu un organizāciju) un tā 

attiecības ar piedāvājumu, bija uzdoti divi jautājumi – viens - institūcijām (43. Lūdzu, 

raksturojiet pieaugušo izglītības pieprasījumu (indivīdu un organizāciju) un tā 

attiecības ar piedāvājumu savā institūcijā!) un otrs - PI dalībniekiem (34. Kas Latvijā 

būtu jādara (valsts, pašvaldību, organizāciju un cilvēka personīgajā līmenī), lai 

pieaugušo izglītība būtu kvalitatīva?). Abi jautājumi bija atvērtie, tāpēc tika veikta 

kontentanalīze. Tā kā institūciju atbildes bija Ĝoti daudzveidīgas un atšėirīgas, taču ne 

vienmēr attiecināmas uz konkrēto jautājumu, tad, lai veiktu atbilžu apkopošanu, tās 

tika grupētas pēc piedāvājuma un pieprasījuma atbilstības novērtējuma (0 – nav 

atbildes, 1 - neatbilst, 2 – atbilst, 3 – cita atbilde). Dalībnieku atbilžu apstrādē 
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izmantoja kvalitatīvo datu apstrādes programmu AQUAD 6.0, veidojot kodu sistēmu 

atbilstīgi Bruninga (Brüning, 2002) PI ietekmējošo faktoru sistēmai. 

Kā liecina dati (2-10. attēls), tad 48,89% institūciju uzskata, ka piedāvājums 

atbilst pieprasījumam, 23,33% - domā, ka neatbilst, 16,67% - nevar novērtēt, bet ar 

„Cita atbilde” tiek saprasts „ir viegli īstenot pieprasītās apmācības, ja nav 

nepieciešama speciāla tehniskā bāze”; „uzĦēmējiem būtu jābūt aktīvākiem savu 

darbinieku izglītošanā” vai „jautājums neattiecas uz VDI”. Arī vidējais aritmētiskais 

(M=1,54) un moda (Mo=2) apstiprina minēto procentuālo sadalījumu. 
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2-10. attēls. Piedāvājuma-pieprasījuma atbilstības novērtējums 

Lai novērtētu statistisko nozīmību, tika izmantots Kruskola-Valisa tests 

(Kruskal-Wallis Test), kas salīdzina daudzas neatkarīgas izlases (šajā gadījumā 

institūcijas kā PI pakalpojuma sniedzējas). Ja statistiskās nozīmības vērtības lielums 

ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv statistiski nozīmīga atšėirība 

attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti 2-28. tabulā. 

2-28. tabula. Piedāvājuma-pieprasījuma atbilstības novērtējums 

 χχχχ
2 df Asymp. Sig. (p) 

PI piedāvājuma atbilstība 10,369 12 ,584 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 
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Kā parāda 2-28. tabulas dati, tad institūciju viedokĜi par piedāvājuma un 

pieprasījuma atbilstību ir samērā līdzīgi (χ2=10,369, p=0,584) un nav atkarīgi no to 

atšėirīgā statusa.  

2-29. tabula. Institūciju atbilžu apkopojums par pieprasījumu un 
piedāvājumu individuālā, institūcijas un valsts līmenī 

Atbildes kodējums  Atbildes (skaits) Atbildes (%) 

DD_atbalsts 4 2,94 
INST_attieksme 1 0,74 
INST_piedāvājums 8 5,88 
PA_atbalsts 7 5,15 
PA_attieksme 2 1,47 
PA_mērėgrupas 3 2,21 
PA_pieprasījums 11 8,09 
PE_attieksme 11 8,09 
PE_finanses 1 0,74 
PE_informācija 1 0,74 
PE_LL_izpratne 9 6,62 
PE_pieejamiba 5 3,68 
PE_vajadzības 5 3,68 
PI_kvalifikācija 6 4,41 
V_finanses 21 15,44 
V_finanses_projekti 3 2,21 
V_politika 11 8,09 
V_politika_izglītība 16 11,76 
Nav_atbildes/viedokĜa 11 8,09 

Saīsinājumu skaidrojums 
PA pašvaldības līmenis 
PE personīgais līmenis 
INST institūcijas līmenis 
DD darba devēja līmenis 
V valsts līmenis 
LL mūžizglītība 
PI pieaugušo izglītotājs 

Kā liecina dati 2-29. tabulā, tad, novērtējot piedāvājumu un pieprasījumu 

kvalitatīvai PI, respondenti vairāk uzsver valsts kā institūcijas lomu, norādot uz valsts 

finansējuma trūkumu (15,44%) un uz kopējo valsts izglītības politiku (11,76%), kā 

arī uz valsts politiku kopumā (8,09%). Nozīmīga arī ir pašvaldības loma, tā tiek 

identificēta kā pašvaldības PI pieprasījums (8,09%), apzinot mērėgrupas (2,21%) un 

atbalstot tās (5,15%, 1,47%).  

Institūcijas piedāvājums (5,88%) tiek skatīts pieaugušā pedagoga 

kvalifikācijas (4,41%) un attieksmes (0,74%) kontekstā. PI nodrošinājumā kā 

atbalstošs faktors ir arī darba devējs (2,94%). 
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Indivīda līmenī ne tik daudz svarīga ir viĦa finansiālā situācija (0,74%) un 

piekĜuve informācijai (0,74%), cik viĦa paša personīgā attieksme (8,09%) un izpratne 

par mūžizglītību (6,62%), savu vajadzību un izglītības pieejamības novērtējums 

(3,68%). 

Veicot saistību analīzi (linkage analysis) tika konstatēta saikne (15 

apstiprinājumi) starp institūcijas piedāvājumu (kods: INST_piedāvājums) un valsts 

finansu nodrošinājumu (kods: V_finanses). Tas nozīmē, ka ir cieša saistība starp 

institūciju programmu/kursu piedāvājumu un valsts finansu nodrošinājumu. 

Respondentu atbildes citētas 2-30. tabulā, atklājot institūciju un dalībnieku 

viedokĜus par piedāvājuma un pieprasījuma attiecībām individuālā, institūcijas un 

valsts līmenī. 

2-30. tabula. Citātu apkopojums par piedāvājuma un pieprasījuma 
attiecībām individuālā, institūcijas un valsts līmenī 

Līmenis Citāti no institūciju un dalībnieku atbildēm 

Indivīda D: Personīgajā līmenī pieaudzis cilvēks pats uzĦemas atbildību par savu 
darbu, piemēram, vadot apmācības, vai savu vajadzību tālākizglītoties, 
jāatrod motivācija pilnveidoties 
D: Daudzi cilvēki Latvijā joprojām domā, ka mācīties var tikai, kamēr iet 
skolā, pieaugušā vecumā tas nav nopietni. Jau skolas laikā skolēniem ir 
jāizskaidro mūžizglītības iespējas viĦu karjeras dzīvē un jāmotivē mācīties 
visa mūža garumā. 
D: Nevis kvalitatīva, bet pieejama, ar to jāsāk šis stāsts! Izglītība 
pieaugušajiem ir kvalitatīva, bet to nevar samaksāt! Nepieciešams 
finansiāls atbalsts, lai visi mācīties gribētāji varētu to darīt. Manuprāt, 
katrs cilvēks vēlas mācīties. 

Institūcijas I: Cilvēkam ir nepieciešamība iegūt izglītību. Mācību procesā jāĦem vērā 
to, ka kursu dalībnieki strādā, tas jāpakārto darba grafikiem, 
jāindividualizē. Nepieciešams izmantot attālinātās mācību metodes. 
D: Domāju, ka daudz ko dotu aktīvāka tālmācības ieviešana (atceramies 
Coursera's 160 000 cilvēkus, kas pieteikušies 1 kursam). Tas arī Ĝautu 
identificēt un uzlabot kursu kvalitāti, jo šie kursi ir saglabāti un tos ir 
iespējams pārskatīt (atšėirībā no lekcijām, kas nolasītas klātienē). 
I: Lauku apvidos: Individuāli pieprasījums atbilst piedāvājumam; Grupu 
nokomplektēšanā pieprasījums nepietiekams - neatbilst piedāvājumam; 
Organizāciju pieprasījums atkarīgs no valsts finansējuma piesaistes 
iespējām. 
I: DaĜa programmu tiek realizēta pēc Nodarbinātības valsts aăentūras 
pasūtījuma. DaĜa - pēc iedzīvotāju pieprasījuma. Pieprasītākās 
programmas saistītas ar apkalpošanas sfēru. 
D: Jāsāk ar to, ka vajag pieaugušo izglītību popularizēt novados, jo lielākā 
daĜa neizprot tā mērėi. Jāpiesaista darba devēji un jārod viĦu atbalsts. 
I: Pēc mērėgrupu aptauju rezultātiem tiek organizēti kursi. Ir izveidots 
neklātienes programmu tīkls novada teritorijā. 
I: Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma. 
I: Apmācību programmu izvēle tiek balstīta uz aktuālo darba tirgus 
pieprasījumu. Ne vienmēr izdodas atrast atbilstoša līmeĦa pasniedzējus, jo 



 66 

Līmenis Citāti no institūciju un dalībnieku atbildēm 

pieprasītas ir zināšanas, kuras piedāvā ārvalstīs. 
I: Dažreiz pieprasījumi no iedzīvotājiem ir individuāli, bet iedzīvotāji nespēj 
apmaksāt šos izdevumus. Ja ir pieprasījums, izstrādājam jaunas 
programmas. 
D: Organizācijas nepieciešams izglītot par pieaugušo izglītības iespējām un 
ieguvumiem no tām, kā arī par kvalitātes kritērijiem, lai organizācijas var 
veikt apzinātu kvalitatīvu pasūtījumu. 

Pašvaldības D: Pašvaldības/organizācijas - jāpiešėir vairāk līdzekĜu iedzīvotāju 
apmācībām. Lauku pašvaldībās nedarīt to ,,ėeksīša" dēĜ! 
D: Jāpadara tie vairāk pieejami cilvēkiem, kurus tas interesē (piem. 
pašvaldības/valsts līdzfinansējums, lai visas izglītības izmaksas nebūtu 
jāsedz tikai pašam izglītojamajam). Varētu varbūt izsludināt konkursus uz 
dažāda veida izglītības kursiem,. kur limitēts skaits izglītojamo var apgūt 
izglītības programmu par mazāku maksu. Izcilajiem izglītojamajiem pēc 
izglītības iegūšanas piedāvāt noteiktas vakances šajā jomā. 
D: Pašvaldībām būtu jāsasauc kopā savu iestāžu un struktūrvienību 
vadītāji un jānoskaidro, ko katra no tām var piedāvāt pieaugušo izglītībai 
(formālai, neformālai, informālai), kas ir aktuāls mērėgrupām un 
jākoordinē komplekss izglītības piedāvājums. 

Valsts D: Valsts - jāveic regulējums likumos, paredzot pieaugušo izglītībai 
nozīmīgāku lomu. 
D: Jāizvērtē nepieciešamo profesiju pieprasījums un jāsaskaĦo ar izglītības 
piedāvājumu. Jāveido jaunas darba vietas, kurās reāli varētu strādāt pēc 
pieaugušo izglītošanas. 
D: Kamēr nav algas, no kurām iespējams apmaksāt mācīšanos, jāiegulda 
centralizēti valsts līdzekĜi. 
D: Iedalīt naudu vismaz valsts iestādēm, efektīvāk izmantot ES iespējas, 
piedāvājot iesaistīties projektos. Vairāk kursus par projektu līdzekĜiem, jo 
pensionāri nevar atĜauties maksāt. 

Saīsinājumu skaidrojums 
D respondents - dalībnieks 
I respondents - institūcija 

Secinājumi. Novērtējot PI institūciju piedāvājuma attiecības ar pieprasījumu, 

jāatzīst, ka apmēram puse institūciju uzskata, ka viĦu piedāvājums kopumā 

nodrošina pieprasījumu pēc programmām/kursiem. Taču institūciju programmu/kursu 

piedāvājums ir Ĝoti cieši saistīts ar valsts finansu nodrošinājumu.  

Analizējot piedāvājuma attiecības ar pieprasījumu sīkāk, iezīmējas problēmas, 

kas saistītas ar piedāvājuma nodrošinājumu indivīda, institūcijas, pašvaldības un 

valsts līmenī. Kā atzīst paši dalībnieki, tad indivīda jeb mikrolīmenī galvenā nozīme ir 

viĦa izpratnei par mūžizglītību, attieksmei pret sevi kā personības pilnveidošanu. 

Nenoliedzami mācīšanās situāciju ietekmē arī sociāldemogrāfiskais aspekts. 

Institūciju jeb mezolīmenī pilnībā iezīmējas piedāvājuma veidi, mācību 

personāla kvalitāte un mācību organizācijas formas, kas ir Ĝoti aktuālas pašreizējā 

pieaugušo izglītības kontekstā, lai noturētu un attīstību piedāvājumu nākotnē. 
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Institūcijas tiek cieši saistītas ar pašvaldībām kā finansu un mērėgrupu 

nodrošinātājām. Diskutabla ir institūciju izpratne par saikni ar darba devēju.  

Valsts jeb makrolīmenī respondentu atbildes iezīmē tendenci: kaut arī Latvijā 

ir izstrādāta mūžizglītības politika, tomēr tās īstenošana netiek nodrošināta ne 

strukturālā, ne finansiālā līmenī.  

2.4. Pieaugušo izglītības pieejamība teritoriālā, saturiskā, 
finansiālā un mērėgrupu aspektā 

Lai noteiktu pieaugušo izglītības pieejamību teritoriālajā, saturiskajā, 

finansiālajā un mērėgrupu aspektā, tika uzdots jautājums (38. Vai Jūs uzskatāt, ka 

Jūsu institūcijas īstenotās pieaugušo izglītības programmas/kursi nodrošina ...), kurā 

respondentam vajadzēja 4-punktu Likerta skalā (1 - nepiekrītu, 2 - daĜēji nepiekrītu, 

3 - daĜēji piekrītu, 4 - piekrītu) sniegt atbildes par savas institūcijas īstenoto PI 

programmu/kursu pieejamības nodrošinājumu. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vajadzības pēc konkrēta satura

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc novada

teritorijas

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc

pašvaldības teritorijas

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc pilsētas

teritorijas

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc lauku

teritorijas

Pieejamību visiem iedzīvotājiem dažādos

diennakts laikos

Cilvēku finansiālās iespējas

Dažādu mērėgrupu vajadzības

nepiekrītu daĜēji nepiekrītu daĜēji piekrītu piekrītu
 

2-11. attēls. Institūciju īstenotās PI pieejamības nodrošinājums 

Kā attēlots 2-11. attēlā, tad institūcijas uzskata, ka spēj vislabāk nodrošināt 

pieejamību pēc konkrētā satura (62,22%) un pieejamību pēc teritorijas (pilsētas – 

52,22%, pašvaldības – 43,33%, novada – 35,56% un lauku teritorijas – 26,67%). Arī 

cilvēku finansiālās vajadzības (piekrīt - 23,33%, daĜēji piekrīt - 41,11%) un dažādu 

mērėgrupu vajadzības (piekrīt - 25,56%, daĜēji piekrīt - 46,67%) tiek nodrošinātas. 
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Lai novērtētu statistisko nozīmību, tika izmantots Kruskola-Valisa tests 

(Kruskal-Wallis Test), kas salīdzina daudzas neatkarīgas izlases (šajā gadījumā 

institūcijas kā PI pakalpojuma sniedzējas). Ja statistiskās nozīmības vērtības lielums 

ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv statistiski nozīmīga atšėirība 

attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti 2-31. tabulā. 

2-31. tabula. Institūciju PI pieejamības  nodrošinājums 

Institūcijā īstenotās PI programmas/kursi 
nodrošina 

χχχχ
2 df Asymp. 

Sig. (p) 

Vajadzības pēc konkrēta satura 23,628 12 ,023 

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc novada teritorijas 17,165 12 ,143 

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc pašvaldības teritorijas 29,742 12 ,003 

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc pilsētas teritorijas 17,805 12 ,122 

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc lauku teritorijas 12,654 12 ,395 

Pieejamību visiem iedzīvotājiem dažādos diennakts laikos 18,477 12 ,102 

Cilvēku finansiālās iespējas 10,947 12 ,533 

Dažādu mērėgrupu vajadzības 20,166 12 ,064 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 
 

Kopīgās pazīmes Atšėirīgās pazīmes 

Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc novada teritorijas 
Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc pilsētas teritorijas 
Pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc lauku teritorijas 
Pieejamību visiem iedzīvotājiem dažādos diennakts laikos 
Cilvēku finansiālās iespējas 
Dažādu mērėgrupu vajadzības 

Vajadzības pēc konkrēta satura 
Pieejamību visiem iedzīvotājiem 
pēc pašvaldības teritorijas 
 

2-12. attēls. Institūciju kopīgās un atšėirīgas pazīmes pēc īstenoto 
programmu/kursu nodrošinājuma 

Kā liecina dati (2-31. tabula un 2-12. attēls), tad institūcijas kā kopīgās 

pazīmes raksturo, ka tās uzskata, ka nodrošina pieejamību gan pēc novada, pilsētas 

un lauku teritorijas, kā arī pēc programmas norises laika. Līdzīgs viedoklis ir attiecībā 

arī uz cilvēku finansiālo iespēju un dažādu mērėgrupu vajadzību apmierināšanu. 

Dažādu institūciju viedokĜi statistiski nozīmīgas atšėirības uzrāda jautājumā par 

pieejamību visiem iedzīvotājiem pēc pašvaldības teritorijas (χ2=29,742, p=003) un 

jautājumā par vajadzībām pēc konkrētā satura (χ2=23,628, p=023). 

Lai varētu noskaidrot tendences par institūciju īstenotajām 

programmām/kursiem vajadzību apmierināšanu pēc konkrēta satura un pieejamību 
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visiem iedzīvotājiem pēc pašvaldības teritorijas, tika izmantotas vidējās rangu 

vērtības. 

2-32. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai 
„Vajadzības pēc konkrētā satura” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 52,00 
Vispārējā izglītības iestāde 9 45,00 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 53,42 
Profesionālās izglītības iestāde 7 63,57 
Privātais mācību centrs 12 62,50 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 70,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 51,75 
Valsts institūcija 2 35,75 
Pašvaldības iestāde 13 42,46 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 28,80 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 70,00 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 40,00 
Cits 1 70,00 

Atšėirības vērojamas starp vairākām grupām. Vienu grupu veido NVO (vidējā 

rangu vērtība=70,00, sk. 2-32. tabulu), profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu 

vērtība=63,57) un privātie mācību centri (vidējā rangu vērtība=62,50), otra 

līdzvērtīga grupa ir vakara (maiĦu) vidusskolas (vidējā rangu vērtība=53,42), 

augstskolas/koledžas (vidējā rangu vērtība=52,00) un PIC (vidējā rangu 

vērtība=51,75). Vispārējās izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=45,00) un 

pašvaldības iestādes (vidējā rangu vērtība=42,46) varētu veidot trešo grupu. No 

iepriekšminētajām grupām visvairāk atšėiras kultūras iestādes (vidējā rangu 

vērtība=28,80). 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-33. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Pieejamība pēc pašvaldības teritorijas” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 51,00 
Vispārējā izglītības iestāde 9 53,56 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 74,50 
Profesionālās izglītības iestāde 7 53,43 
Privātais mācību centrs 12 43,50 



 70 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 78,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 31,42 
Valsts institūcija 2 42,25 
Pašvaldības iestāde 13 45,08 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 33,73 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 31,80 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 53,17 
Cits 1 40,50 

Atšėirības vērojamas starp šādām grupām: vienu grupu veido vakara (maiĦu) 

vidusskolas (vidējā rangu vērtība=74,50, sk. 2-33. tabulu), otru – vispārējās izglītības 

iestādes (vidējā rangu vērtība=53,56), profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu 

vērtība=53,56) un augstskolas/koledžas (vidējā rangu vērtība=51,00). Trešo grupu 

veido pašvaldības iestādes (vidējā rangu vērtība=45,08) un privātie mācību centri 

(vidējā rangu vērtība=43,50). Pārējās institūcijas (kultūras iestādes un NVO) uzrāda 

lielākas atšėirības, īpaši no pirmās un otrās grupas. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

Secinājums. Pēc aptaujāto institūciju uzskatiem PI pieejamība tiek 

nodrošināta 

� teritoriālā (novadu, pilsētas un lauku teritorijas) ziĦā, vienīgi jautājumā par 

pašvaldības teritoriju ir atšėirības. Iespējams, ka varēja rasties zināmas 

neskaidrības jautājuma atbildēšana, jo pašvaldības teritoriju varēja attiecināt 

gan uz pilsētas, gan uz lauku teritoriju. Taču atšėirību interpretācijā 

saskatāmas vairākas tendences - vakara (maiĦu) vidusskolas, profesionālās 

izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes un augstskolas/koledžas 

uzskata, ka pieejamība pēc pašvaldības teritorijas pilnībā netiek nodrošināta, 

arī pašvaldības iestādes un privātie mācību centri atzīst, ka šis nodrošinājums 

varētu būt problēma. Vismazāk problēmu saskata kultūras iestādes un NVO. 

Tātad viennozīmīgi var apgalvot, ka pieejamība pieaugušo izglītībai pašvaldību 

teritorijas nodrošinājuma aspektā ne vienmēr ir iespējama. 

� saturiskā. Ne visas institūcijas uzskata, ka mācību vajadzības saturiskajā 

aspektā tiek nodrošināta. Visatšėirīgākās tendences vērojamas NVO, 

profesionālo izglītības iestāžu, privāto mācību centru un kultūras iestāžu 
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vērtējumā. Savukārt, (maiĦu) vidusskolu, augstskolu/koledžu un PIC, kā arī 

vispārējo izglītības iestāžu un pašvaldības iestāžu viedokĜi atšėiras ievērojami 

mazāk no NVO, profesionālo izglītības iestāžu un privāto mācību centru 

uzskatiem. 

� finansiālā. Institūcijas uzskata, ka cilvēku finansiālās iespējas tiek 

nodrošinātas. 

� mērėgrupu. Lielākā daĜa institūciju ir pārliecinātas, ka mērėgrupu vajadzības 

tiek nodrošinātas. 

2.5. Elastības principa īstenošana PI praksē 

Lai noteiktu, kā pieaugušo izglītības praksē tiek īstenots elastības princips tika 

uzdots jautājums (38. Vai Jūs uzskatāt, ka Jūsu institūcijas īstenotās pieaugušo 

izglītības programmas/kursi nodrošina ...), kurā respondentam vajadzēja 4-punktu 

Likerta skalā (1 - nepiekrītu, 2 - daĜēji nepiekrītu, 3 - daĜēji piekrītu, 4 - piekrītu) 

sniegt atbildes par savas institūcijas īstenoto PI programmu/kursu nodrošinājumu kā 

(1) individualizētās programmas indivīdiem un organizācijām; (2) e-mācības; (3) 

mācības tālmācības formā; (4) neformālās izglītības atzīšana un mācības eksternātā 

un (5) mobilās klases izmantošanu.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Individualizētās programmas indivīdiem

Pieaugušo izglītības programmas

organizācijām

E-mācības

Mācības tālmācības formā bez e-vides

Neformālās izglītības atzīšanas iespēju 

Mācības eksternātā

Mobilo klašu izmantošanu

nepiekrītu daĜēji nepiekrītu daĜēji piekrītu piekrītu
 

2-13. attēls. Elastības principa īstenošanas veidi PI praksē  
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Kā attēlots 2-13. attēlā, tad institūcijas uzskata, ka spēj vislabāk neformālās 

izglītības atzīšanas iespēju (34,44%), mācības eksternātā (27,78%), pieaugušo 

izglītības programmas organizācijām (22,22%). Līdzīgi tiek novērtēta e-mācību 

(piekrītu - 18,89%, daĜēji piekrītu – 25,56%) un individualizēto programmu (piekrītu 

- 16,67%, daĜēji piekrītu – 35,56%) izmantošana. Mazāk tiek atzīta mobilo klašu 

(piekrītu - 12,22%, daĜēji piekrītu – 13,33%) un mācību tālmācības formā bez e-

vides (piekrītu - 13,33%, daĜēji piekrītu – 12,22%) izmantošana 

Lai novērtētu statistisko nozīmību, tika izmantots Kruskola-Valisa tests 

(Kruskal-Wallis Test), kas salīdzina daudzas neatkarīgas izlases. Ja statistiskās 

nozīmības vērtības lielums ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv 

statistiski nozīmīga atšėirība attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti 2-

34. tabulā. 

2-34. tabula. Institūciju īstenoto programmu/kursu nodrošinājums 

Institūcijā īstenotās PI programmas/kursi 
nodrošina 

χχχχ
2 df Asymp. 

Sig. (p) 

Individualizētās programmas indivīdiem 34,707 12 ,001 
Pieaugušo izglītības programmas organizācijām 29,386 12 ,003 
E-mācības 38,890 12 ,000 
Mācības tālmācības formā bez e-vides 28,293 12 ,005 
Neformālās izglītības atzīšanas iespēju 35,902 12 ,000 
Mācības eksternātā 42,802 12 ,000 
Mobilo klašu izmantošanu 11,442 12 ,491 
Mācības darba vietā 25,817 12 ,011 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 
 

Kopīgās pazīmes Atšėirīgās pazīmes 

Mobilo klašu izmantošanu Individualizētās programmas indivīdiem 
Pieaugušo izglītības programmas organizācijām 
E-mācības 
Mācības tālmācības formā bez e-vides 
Neformālās izglītības atzīšanas iespējas 
Mācības eksternātā 

2-14. attēls. Institūciju kopīgās un atšėirīgas pazīmes attiecībā pret 
elastības principa īstenošanu 

Kā liecina dati (2-34. tabula un 2-14. attēls), tad institūcijas kā kopīgās 

pazīmes raksturo kopīgs viedoklis par mobilo klašu izmantošanu. Dažādu institūciju 

viedokĜi statistiski nozīmīgas atšėirības uzrāda jautājumos par individualizētām 

programmām indivīdiem (χ2=34,707, p=0,01), e-mācībām (χ2=38,890, p=0,03), 
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mācībām eksternātā (χ2=42,802, p=0,000), neformālās izglītības atzīšanas iespēju 

(χ2=34,179, p=0,002), par mācībām tālmācības formā bez e-vides (χ2=42,802, 

p=0,005), kā arī par PI programmām organizācijām (χ2=29,386, p=0,000). 

Par mācīšanās darba vietā tika uzdots atsevišės jautājums (39. Vai Jūsu 

institūcija nodrošina pieaugušajiem mācīšanos darba vietā?), kuru atbildot vajadzēja 

izvēlēties atbildes „Jā”, „Nē” vai „Cita atbilde”.  

Kā aptaujas dati liecināja, tad mācīšanos darba vietā nodrošina 61,11% no 

aptaujātajām institūcijām, kas arī ir statistiski nozīmīgs lielums (χ2=25,817, 

p=0,011), raksturojot institūcijas kā PI sniedzēju atšėirības. 

Lai varētu noskaidrot tendences, kā elastības princips tiek īstenots praksē, 

izmantojot individualizētās programmas indivīdiem, pieaugušo izglītības programmas 

organizācijām, e-mācības, mācības tālmācības formā bez e-vides, neformālās 

izglītības atzīšanas iespējas un mācīšanos darbavietā, tika izmantotas vidējās rangu 

vērtības. 

2-35. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Individualizētas programmas” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 54,30 
Vispārējā izglītības iestāde 9 42,67 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 63,87 
Profesionālās izglītības iestāde 7 54,00 
Privātais mācību centrs 12 67,04 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 90,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 27,92 
Valsts institūcija 2 16,00 
Pašvaldības iestāde 13 30,73 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 49,90 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 20,60 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 73,17 
Cits 1 39,00 

Skatījumā par individualizētu programmu nodrošinājumu parādās atšėirības 

starp divām grupām. Vienu grupu veido privātie mācību centri (vidējā rangu 

vērtība=67,04, sk. 2-35. tabulu) un vakara (maiĦu) vidusskolas (vidējā rangu 

vērtība=63,87), otru – augstskolas/koledžas (vidējā rangu vērtība=54,30), 

profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=54,00), kultūras iestādes 

(vidējā rangu vērtība=49,90) un vispārējās izglītības iestādes (vidējā rangu 
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vērtība=42,67). No šīm iepriekš minētajām grupām visatšėirīgākās ir PIC (vidējā 

rangu vērtība=27,92) un NVO (20,60). 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-36. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „E-mācību programmas” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 53,60 
Vispārējā izglītības iestāde 9 47,39 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 81,11 
Profesionālās izglītības iestāde 7 32,86 
Privātais mācību centrs 12 45,58 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 89,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 39,75 
Valsts institūcija 2 54,00 
Pašvaldības iestāde 13 36,04 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 40,33 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 39,70 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 28,17 
Cits 1 46,50 

E-mācību programmu nodrošinājumā atsevišėi skatāmas vakara (maiĦu) 

vidusskolas (vidējā rangu vērtība=81,11, sk. 2-36. tabulu), virs vidējās rangu 

vērtības „40”, jāatzīmē, augstskolas/koledžas (vidējā rangu vērtība=53,60), 

vispārējās izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=47,39) un privātie mācību centri 

(vidējā rangu vērtība=45,00), un kultūras iestādes (vidējā rangu vērtība=40,33). 

Profesionālās izglītības iestādes, NVO, PIC un pašvaldības iestādes ir ievērojami 

atšėirīgākas, piemēram, no vakara (maiĦu) vidusskolām. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-37. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Tālmācību programmas bez e-vides izmantošanas” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 44,30 
Vispārējā izglītības iestāde 9 61,61 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 72,13 
Profesionālās izglītības iestāde 7 39,21 
Privātais mācību centrs 12 39,92 
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Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 92,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 35,33 
Valsts institūcija 2 26,50 
Pašvaldības iestāde 13 41,50 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 43,63 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 44,30 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 38,50 
Cits 1 62,50 

Tālmācību bez e-vides izmantošanas programmu nodrošinājumā kopīgu 

grupu veido vakara (maiĦu) vidusskolas (vidējā rangu vērtība=72,13, sk. 2-37. 

tabulu) un vispārējās izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=61,61). Virs vidējās 

rangu vērtības „40”, jāatzīmē, augstskolas/koledžas un NVO (kopīga vidējā rangu 

vērtība=44,30), kultūras iestādes (vidējā rangu vērtība=43,63), un pašvaldības 

iestādes (vidējā rangu vērtība=41,50). No šīm institūcijām tendenci atšėirties, īpaši 

no vakara vidusskolām, uzrāda PIC (vidējā rangu vērtība=35,33), privātie mācību 

centri (vidējā rangu vērtība=39,92) un profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu 

vērtība=39,21). 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-38. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Mācības eksternātā” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 43,60 
Vispārējā izglītības iestāde 9 56,11 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 77,82 
Profesionālās izglītības iestāde 7 64,36 
Privātais mācību centrs 12 44,04 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 86,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 30,50 
Valsts institūcija 2 25,50 
Pašvaldības iestāde 13 40,31 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 37,03 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 33,80 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 25,50 
Cits 1 25,50 
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Mācību nodrošinājumu eksternātā virs vidējās rangu vērtības „50” uzrāda 

vakara (maiĦu) vidusskolas (vidējā rangu vērtība=77,82, sk. 2-38. tabulu), 

profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=64,36) un vispārējās izglītības 

iestādes (vidējā rangu vērtība=56,11). Vislielākās atšėirības no minētajām 

institūcijām parāda PIC (vidējā rangu vērtība=30,50), NVO (vidējā rangu 

vērtība=33,50) un kultūras iestāžu (vidējā rangu vērtība=37,03) atbildes. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-39. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Neformālās izglītības atzīšana” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 72,90 
Vispārējā izglītības iestāde 9 60,06 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 33,53 
Profesionālās izglītības iestāde 7 78,43 
Privātais mācību centrs 12 66,33 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 82,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 42,17 
Valsts institūcija 2 14,00 
Pašvaldības iestāde 13 42,19 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 43,23 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 30,00 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 73,00 
Cits 1 34,50 

Neformālās izglītības nodrošinājumā atsevišėi skatāmas profesionālās 

izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=78,43, sk. 2-39. tabulu) un 

augstskolas/koledžas (vidējā rangu vērtība=72,90). Virs vidējās rangu vērtības „60”, 

jāatzīmē privātie mācību centri (vidējā rangu vērtība=66,33) un vispārējās izglītības 

iestādes (vidējā rangu vērtība=60,06). Ievērojami atšėirīgāku tendenci savās atbildēs 

uzrāda vakara (maiĦu) vidusskolas (vidējā rangu vērtība=33,53) un NVO (vidējā 

rangu vērtība=30,00), 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 
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2-40. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Mācīšanās darba vietā” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 62,40 
Vispārējā izglītības iestāde 9 50,56 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 34,26 
Profesionālās izglītības iestāde 7 50,71 
Privātais mācību centrs 12 65,50 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 77,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 49,50 
Valsts institūcija 2 54,00 
Pašvaldības iestāde 13 45,15 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 40,20 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 58,60 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 77,00 
Cits 1 96,00 

Mācīšanās darba vietā nodrošinājumā virs vidējās rangu vērtības „50”, ir 

privātie mācību centri (vidējā rangu vērtība=65,50, sk. 2-40. tabulu), 

augstskolas/koledžas (vidējā rangu vērtība=62,40), NVO (vidējā rangu 

vērtība=58,60), profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=50,71) un 

vispārējās izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=50,06). 

Atšėirīgāku tendenci savās atbildēs uzrāda vakara (maiĦu) vidusskola (vidējā 

rangu vērtība=34,26). 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

Secinājums. Elastības principu pieaugušo izglītības praksē institūciju īsteno, 

izmantojot individualizētās programmas indivīdiem, pieaugušo izglītības programmas 

organizācijām, e-mācības, mācības tālmācības formā bez e-vides, neformālās 

izglītības atzīšanas iespējas un mācības eksternātā, kā arī mācoties darba vietā, taču 

starp institūcijām ir vērojamas statistiski nozīmīgas atšėirības šo mācību formu izvēlē.  

Skatījumā par individualizētu programmu nodrošinājumu vērojamas atšėirības 

starp divām grupām. Vienu grupu veido privātie mācību centri un vakara (maiĦu) 

vidusskolas, bet otru – augstskolas/koledžas, profesionālās izglītības iestādes un 

kultūras iestādes, vairāk ir orientētas uz šīs mācību formas attīstību. No šīm iepriekš 

minētajām grupām visatšėirīgākās ir PIC. Kā parāda pētījuma dati, tad īpaši jāatzīmē 

vakarskolu aktivitātes šajā virzienā. 



 78 

E-mācību programmu nodrošinājumā kā īpaša grupa ir minama vakara 

(maiĦu) vidusskolas, kas aktīvi ir iesaistījušās e-vides izmantošanā, tādējādi 

nodrošinot audzēkĦu mācīšanos tālmācībā. Šajā jomā līdzīgi situāciju vērtē 

augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības iestādes, privātie mācību centri un kultūras 

iespējas, kas uzskata, ka nodrošina e-mācībās. Profesionālās izglītības iestādes, NVO, 

PIC un pašvaldības iestādes ir ievērojami atšėirīgākas, sevišėi, no vakara (maiĦu) 

vidusskolām. 

Tālmācības bez e-vides izmantošanas programmu nodrošinājumā kopīgu 

grupu veido vakara (maiĦu) vidusskolas un vispārējās izglītības iestādes. Otru grupu 

pārstāv augstskolas/koledžas, NVO, kultūras iestādes un pašvaldības iestādes. No 

šīm institūcijām tendenci atšėirties, īpaši no vakara vidusskolām, uzrāda PIC, privātie 

mācību centri un profesionālās izglītības iestādes. 

Mācību nodrošinājumam eksternātā līdzvērtīgas ir vakara (maiĦu) vidusskolas, 

profesionālās izglītības iestādes un vispārējās izglītības iestādes, kuras varētu būt 

vairāk vai mazāk ar šo jomu saistītas. Vislielākās atšėirības no minētajām institūcijām 

vērojamas PIC, NVO un kultūras iestāžu darbībās. Viduspozīciju ieĦem 

augstskolas/koledžas un privātie mācību centri. 

Neformālās izglītības nodrošinājumā kā atsevišėa grupa ir profesionālās 

izglītības iestādes un augstskolas/koledžas, kas varētu liecināt par šo institūciju 

aktualitāti šajā virzienā. Privātie mācību centri un vispārējās izglītības iestādes veido 

otru grupu, kas varētu norādīt uz to, ka privātie mācību centri jau ir aktīvi NFI 

nodrošinājumā, bet vispārējās izglītības iestādes cenšas līdzvērtīgi iesaistīties šajā 

procesā.  

Mācīšanās darba vietā nodrošinājumā līdzvērtīgi ir privātie mācību centri, 

augstskolas/koledžas, NVO, profesionālās izglītības iestādes un vispārējās izglītības 

iestādes, ko varētu izskaidrot ar to, ka privātie mācību centri un NVO 

programmu/kursu nodrošinājumā ir vairāk saistīti ar uzĦēmējiem, tādējādi īstenojot 

viĦu pieprasījumu – mācīt darbiniekus uzĦēmuma darbavietā. Formālās izglītības 

iestādes vairāk vai mazāk cenšas nodrošināt sava personāla profesionālo pilnveidi, 

tādējādi sekmējot viĦu mācīšanos darba vietā. Atšėirīgāku tendenci savās atbildēs 

uzrāda vakara (maiĦu) vidusskolas. 

Mācību organizācijas veidu – mobilo klasi – institūcijas lieto vismazāk, un šajā 

jautājumā to uzskati ir identiski.  
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2.6. Pieaugušo izglītības piedāvājuma datu bāžu 
raksturojums 

Lai apzinātu un raksturotu datu bāzes par pieaugušo izglītības piedāvājumu 

(informācijas objektivitāte, atjaunošanas biežums, aptvērums u.tml.), noteiktu to 

tehniskās savietošanas iespējas, tikai veikta dokumentu (šajā gadījumā datu bāžu 

(DB) un mājas lapu) kontentanalīze. 

Pirms kontentanalīzes veikšanas bija jānoskaidro, pēc kādiem kritērijiem DB 

vajadzētu novērtēt. Pamatā tika izmantota DB definīcija (Database Evaluation: 

Criteria Review, 2012), ka „datubāze ir pēc vienotiem principiem vienuviet uzglabāts 

datu kopums par kādu objektu. Paredzēta datu uzkrāšanai, uzglabāšanai un 

apstrādei ar datoru, pieejama plašam lietotāju lokam. Datubāzē pieejamā informācija 

sakārtota tādā veidā, lai būtu viegli un ērti sameklējama pēc dažādiem meklēšanas 

kritērijiem (atslēgas vārda, alfabēta, nosaukuma, autora, u.c.)”.  

Tā kā informācija par DB vērtēšanas kritērijiem pārsvarā ir attiecināma uz to 

tehnoloăisko novērtējumu un PI tipisku datu bāžu praktiski nav, lielākā daĜa PI 

informācijas ir pieejama institūciju mājas lapās, tad kritēriju izvēlē varēja piemērot arī 

web lapu novērtēšanas kritērijus. Līdz ar vērtēšanas kritērijos tika iekĜauts 

� Autorība – Kas ir informācijas autors? Kāda ir autora 

kvalifikācija/specialitāte? Vai ir norādīta resursu veidotāju kontaktinformācija, 

e-pasts un juridiskā adrese? 

� Mērėis – Kāds ir resursu veidotāju mērėis? Kāda ir mērėauditorija?  

� Aktualitāte – Vai ir norādīta informācijas sagatavošanas, publicēšanas un 

atjaunošanas datums? Vai publikācijām ir norādīti izmantotie avoti? Vai ir 

norādīti avoti un hipersaites uz informācijas avotiem? 

� Datu bāzes saturs – Kāda informācija ir ievietota? Vai ievietotā informācija 

ir objektīva, norādot dokumentus, kuri ir apgalvojuma pamatā. Vai ir terminu 

skaidrojums. Kāda valoda ir lietota? 

� Tehnoloăiskais novērtējums. Kāds ir lapas dizains. Informācijas formāts. 

Vai ir meklēšanas iespējas? Vai var meklēt pēc atslēgas vārdiem? Vai var 

izmantot loăiskos operatorus. Vai ir pieejama palīginformācija? (Johnson, 

2009). 
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� Publiskā pieejamība – ‘Vai informācija ir brīvi pieejama vai ar ierobežotu 

piekĜuvi. Kādas ir saziĦas iespējas? 

� Reklāmpolitika – Vai reklāma ir skaidri nodalīta un saskatāma? Vai ir skaidri 

un atklāti definēta resursa reklāmpolitika? 

Nacionālā izglītības iespēju datubāze 

Interneta vietnes adrese http://www.niid.lv/ 
Autorība  
Mērėis Nacionālā izglītības iespēju datubāze 

apkopo Latvijas izglītības iestāžu 
piedāvātās izglītības iespējas, piedāvā  
Latvijas formālās un neformālās izglītības 
programmas, informāciju par izglītību & 
iespējām, e-konsultācijas. 

Mērėauditorija Visi interesenti 
Izstrādātājs VIAA Valsts izglītības attīstības aăentūra 
Tālrunis 67830831, 67358442 
E-pasts  info@niid.lv 
Fakss - 
Juridiskā adrese Nav norādīta konkrētajā vietnē, bet var 

atrast, izmantojot hipersaiti uz VIAA 
Aktualitāte  
Norādīts informācijas sagatavošanas,  
publicēšanas un atjaunošanas datums  

Ir norādīts. Ir īpaša sadaĜa „Jaunumi NIID 
datu bāzē”, kurā tiek atspoguĜota jaunākā 
pievienotā informācija. 

Ir norādīti izmantotie avoti  Norādīti 
Ir hipersaites uz citiem informācijas 
avotiem 

Ir.  

Datu bāzes saturs 
Informācija Vietne sastāv no divām daĜām – no 

datubāzes un no portāla daĜas, kas 
satur noderīgu papildus informāciju - 
rakstus par aktuāliem izglītības 
jautājumiem, karjeras izvēles testus un 
iespēju uzdot jautājumu e-konsultantam, 
Latvijas izglītības sistēmas apraksts un 
noderīgu saišu sadaĜa.  
Datu bāze aptver pieaugušo izglītības 
piedāvājumu formālajā un neformālajā 
izglītībā. 
Programmas un kursi piedāvāti aprakstot 
nosaukumus, tematus, norises vietu, 
programmas/kursa  veidu, izglītības 
veidu: formālā vai neformālā, valodu, 
izglītības ieguves formu, ilgumu, 
mācību/studiju maksu utt. 
Ievietoti izsniedzamo sertifikātu un 
apliecību paraugi.  
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NIID.LV datubāze ir savietota ar Eiropas 
Komisijas portālu PLOTEUS. Tas nozīmē, 
ka visa NIID.LV datubāzē ietvertā 
informācija ir pieejama PLOTEUS portāla 
lietotājiem, kuri meklē izglītības iespējas 
Eiropā. 

Objektivitāte Tiek nodrošināta.  
Terminu skaidrojums Ir. Ir arī jēdzienu skaidrojumi 

�  NIID.LV programmu klasifikācija - 
izglītības programmu grupas un veidi 

� Licences un akreditācija 
� Profesionālā kvalifikācija 
� Studiju veids - pilna, nepilna laika 
� Izglītības ieguves forma - klātiene, 

neklātiene 
� Izglītotāja nosaukums un iepriekšējais 

nosaukums  
Sīkāku skaidrojumu dažkārt vienkopus arī 
ieraudzīt nevar, jo saite uz NIID.LV 
datubāzē biežāk izmantoto izglītības 
terminu un jēdzienu skaidrojumu 
nedarbojas. 

Valoda Latviešu 
Tehnoloăiskais novērtējums 
Lapas dizains Lietotājam draudzīgs.  
Informācijas formāts Daudzveidīgs – ir teksti html formātā un 

dokumenti DOC, PDF formātā, ir attēli 
(PNG, JPEG), animācijas, video u.c. Ir 
speciāli veidots Karjeras tests, 
programmu/kursu pieteikuma veidlapas 

Meklēšana pēc atslēgas vārdiem Ir 
Loăisko operatoru izmantošana Ir 
Palīginformācija Ir 
Publiskā pieejamība 
Brīvi pieejams Brīvi pieejams jebkuram interesentam 
Ierobežota piekĜuve Nav 
SaziĦas iespēja Interesentiem tiek nodrošināta, iespēja 

saĦemt atgriezenisko saiti. Ir arī saite uz 
Twitter. Ar izglītību saistītai institūcijai ir 
iespēja elektroniski aizpildīt pieteikuma 
veidlapu par savas institūcijas izglītības 
piedāvājumu. 

Reklāmpolitika  
Ir reklāmas Nav 
Reklāma ir skaidri nodalīta un saskatāma  - 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 
pieaugušo izglītības datubāze 

Interneta vietnes adrese http://www.izm.gov.lv/. Informācija par PI ievietota 
atsevišėās sadaĜās:  



 82 

Reăistri un statistika�Statistika par profesionālo izglītību 
Nozaru politika �Izglītība�Mūžizglītība 
Nozaru politika �Augstākā izglītība 

Autorība  
Mērėis 1. Izglītības un zinātnes ministrija 

nodrošina tādas politikas veidošanu un 
īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, 
jaunatnes un valsts valodas jomā, kas 
veicina Latvijas iedzīvotāju – izglītotu, 
veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, 
patriotiski noskaĦotu personību – 
ilgtspējīgu labklājības pieaugumu un 
vienotu Latvijas sabiedrību. 
2. Ministrija stiprina un nodrošina 
sabiedrības informēšanu, pieĦemto 
lēmumu skaidrošanu un saikni ar 
sabiedrību, ievērojot administrēšanas 
procesa labākās tradīcijas un pārskatāmas 
valsts pārvaldes darbības pamatprincipus. 
3. Uzdevums informēt sabiedrību, skaidrot 
lēmumus un nodrošināt saikni ar 
sabiedrību attiecināms uz visiem 
ministrijas mērėa īstenošanai noteiktajiem 
darbības virzieniem (programmām). 

Mērėauditorija Visi interesenti 
Izstrādātājs VIAA (Valsts izglītības attīstības aăentūra) 
Tālrunis 67226209 
Fakss 67223905 
E-pasts  pasts@izm.gov.lv 
Juridiskā adrese VaĜĦu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija 
Aktualitāte  
Norādīts informācijas sagatavošanas,  
publicēšanas un atjaunošanas datums  

Ir norādīts  

Ir norādīti izmantotie avoti  Norādīti 
Ir hipersaites uz citiem informācijas 
avotiem 

Ir 

Datu bāzes saturs 
Informācija Reăistri un statistika  

Profesionālā izglītība 
Ir informācija Excel  tabulas veidā par 
audzēkĦu un pedagogu skaitu no 
2008./2009. m.g.–2012./2013. m.g. 
Augstākā izglītība 
Ir informācija par augstāko izglītību, kas 
pasniegta pārskata veidā no 2002.gada līdz 
2013. gadam. Pārskatā (piemēram, 2013. 
gadā) apkopota šāda informācija: 
1. Augstskolas un koledžas 
2. Studentu uzĦemšanas rezultāti 
2013./2014.akad.g. 
3. Studējošo kopskaits 2013./2014.akad.g. 
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4. Augstskolu un koledžu personāls 
5. Augstākās izglītības finansējums 
2012.gadā 
6. Augstskolu zinātniskā darbība 
7. Studentu mobilitāte 
Kā arī Excel formātā pievienots dokuments 
Studiju programmas, kurā apkopota 
statistiskā informācija par studiju 
programmām. 
Nozaru politika  
1. Mūžizglītība 
Kas ir Mūžizglītība? 
Eiropas Kvalifikāciju Ietvarstruktūra 
Mūžizglītībai (EKI) 
Ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto 
zināšanu un prasmju atzīšana 
Normatīvie dokumenti 
Finansējuma piesaiste mūžizglītībai 
Statistika 
Mūžizglītība Latvijā LOGO 
Eiropas Pieaugušo izglītības glosārija 
termini 
Projekts „Eiropas programmas īstenošana 
pieaugušo izglītības jomā” 
2. Augstākā izglītība�Augstskolu, koledžu 
un studiju programmu saraksts– saite uz 
nodibinājuma "Augstākās izglītības 
kvalitātes novērtēšanas centrs" (AIKNC) 
mājas lapu, kurā ir Latvijas augstāko 
izglītības iestāžu saraksts un informācija 
par visām studiju programmām. (Ar piebildi 
Akreditācijas informācija turpmāk IZM 
Akreditācijas procesu pēc 22.03.2013. 
organizē Izglītības un zinātnes ministrija. 
Jaunākos lēmumus var atrast IZM mājas 
lapā. Pēc 12.09.2013. AIKNC rīcībā esošie 
dokumenti tiks nodoti IZM rīcībā). 
Pedagogu profesionālā pilnveide 
Ja zinātājs interesējas par pedagogu 
tālākizglītību, tad jāizmanto sadaĜa „Saites” 
un sadaĜā „IZM padotības iestādes” 
jāsameklē hipersaite „Valsts izglītības 
satura centrs”, pedagogu tālākizglītības 
programmas/kursus var meklēt sadaĜās 
„Vispārējā izglītība”, „Interešu izglītība” un 
„Profesionālā izglītība”. Kursu sarakstu var 
skatīt kā kopējo sarakstu vai meklēt pēc 
mērėgrupām, kā arī informācija tiek 
piedāvāta MS Excel formā ar datu 
filtrēšanas un meklēšanas iespējām. Ir 
iespējams aizpildīt pieteikuma veidlapas 
elektroniski, kā arī MS Word formātā. 
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Iepriekšējos gados notikušo 
programmu/kursu saraksti ir arhivēti. 

Objektivitāte Tiek nodrošināta  
Terminu skaidrojums Ir, taču informācija nav pilnīga 
Valoda Latviešu valodā pieejama visa informācija 

un angĜu valoda vispārīgai informācijai 
Tehnoloăiskais novērtējums 
Lapas dizains Lietotājam draudzīgs. Var mainīt burtu 

izmērus. 
Informācijas formāts Daudzveidīgs – pamatā teksti html formātā 

un pievienoti dokumenti PDF, DOC, XLS 
formātā, ir attēli (JPEG) u.c. Ir 
elektroniskās veidlapas. 

Meklēšana pēc atslēgas vārdiem Ir 
Loăisko operatoru izmantošana Ir 
Palīginformācija Nav. Ir tikai meklēšanas līmeĦu (vienkāršā 

un izvērstā) piedāvājums. 
Publiskā pieejamība 
Brīvi pieejams Brīvi pieejams jebkuram interesentam. 
Ierobežota piekĜuve Ir. Atsevišėās reăistra sadaĜās. 
SaziĦas iespēja Tiek nodrošināta. Ir iespējams pieteikties 

arī uz e-izdevuma pasūtīšanu uz e-pastu. Ir 
saikne ar Twitter un Flickr. VISC vēl 
piedāvā saziĦu draugiem.lv, facebook.com, 
youtube.com 

Reklāmpolitika  
Ir reklāmas Nav 
Reklāma ir skaidri nodalīta un 
saskatāma  

- 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra mājas 
lapas sadaĜa „Mūžizglītība” 

Interneta vietnes „Mūžizglītība” adrese 
http://www.riimc.lv/lv_mu%C5%BEizglitiba,5.html. Informācija par mūžizglītību 
ievietota atsevišėās sadaĜās:  

Mūžizglītības kursu programmas 
Pieaugušo izglītības iestādes Rīgā 

Autorizēšana  
Mērėis 1. Veicināt profesionālās pilnveides 

pieejamību, piedāvājumu un attīstību 
2. Nodrošināt metodiskā atbalsta 
sniegšanu pedagogiem 
3. Attīstīt radošumu un pašizpausmi 

Mērėauditorija Visi interesenti 
Izstrādātājs  Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskais centrs.  
Mājas lapas dizains un izstrāde IT 
kompānija CORE 

Tālrunis Norādīts kontaktu sadaĜā konkrētam 
dalībniekam.  
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Fakss Nav norādīts 
E-pasts  Nav adreses, ir tikai e-pasta ikona, kuru 

iedarbinot atveras e-pasta forma bez 
adreses, uz kurieni sūtīt. Ja grib pieteikties 
uz kursiem, tad kontaktinformācija (e-
pasts, tālruĦa nr.) norādīta sadaĜā „Kursi” 

Juridiskā adrese KaĦiera iela 15, Rīga, LV – 1063, Latvija 
(jāmeklē galvenajā lapā) 

Aktualitāte  
Norādīts informācijas sagatavošanas,  
publicēšanas un atjaunošanas datums  

Nav norādīts  

Ir norādīti izmantotie avoti  Norādīti 
Ir hipersaites uz citiem informācijas 
avotiem 

Ir 

Datu bāzes saturs 
Informācija Vietnes sākumdaĜā sniegta informācija par 

mūžizglītību, sniegts skaidrojums formālai, 
neformālai un informālai izglītībai. 
Ir piedāvāta divu veidu informācija  
1. Mūžizglītības kursu programmas. Kursu 
plānojums Rīgas pilsētas iedzīvotājiem. 
Šajā sadaĜā tabulas veidā ir sniegta 
konkrētā mēneša kursu plānojums, norādot 
kursu nosaukumu, anotāciju, stundu skaitu 
ak. st., plānoto kursu norises datumu, laiku 
un vietu, kā arī maksu par kursiem. Kā 
pievienotie dokumenti MS Word formā 
pievienoti kursu plānojumi no 2011. gada 
jūnija līdz pašreizējam kalendārajam 
mēnesim. 
2. Pieaugušo izglītības iestādes Rīgā. 
Pievienots MS Excel formas dokuments 
(datu bāze) ar kursu sniedzējinstitūcijas 
nosaukumu, nozari, jomu (ko piedāvā), 
mērėauditoriju, strādājošie/ bezdarbnieki, 
norises vietu, kontaktiem (tālr., adrese, 
kontaktpersona, e-pasts, www). Excel 
dokumentā iespējams veikt informācijas 
šėirošanu, jo izveidota konkrētas 
informācijas filtrēšana 

Objektivitāte Tiek nodrošināta  
Terminu skaidrojums Izmantoti nedaudzi termini, lai paskaidrotu, 

kas ir mūžizglītība, izglītības veidi. 
Valoda Latviešu valodā visai informācijai un angĜu 

valodā - vispārīgā informācija (nepilnīga 
pāreja uz valodas maiĦu) 

Tehnoloăiskais novērtējums 
Lapas dizains Lietotājam draudzīgs. Labs risinājums ir 

kalendāra piedāvājums, ar kura palīdzību 
iespējams konkrētā mēneša datumā 
ieraudzīt piedāvāto informāciju par 
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notiekošajiem kursiem. 
Informācijas formāts Pamatā teksti html formātā un pievienoti 

dokumenti PDF, DOC, XLS formātā, ir attēli 
(JPEG) u.c. 

Meklēšana pēc atslēgas vārdiem Ir, bet nepilnīgas darbības 
Loăisko operatoru izmantošana - 
Palīginformācija Nav.  
Publiskā pieejamība 
Brīvi pieejams Brīvi pieejams jebkuram interesentam 
Maksas pakalpojums Nav 
Ierobežota piekĜuve Nav 
Reklāmpolitika  
Ir reklāmas Nav 
Reklāma ir skaidri nodalīta un 
saskatāma  

- 

Latvijas Pašvaldību mācību centrs  

Interneta vietnes adrese http://lpmc.lv/ 
Autorība  
Mērėis Kā galvenais PI uzdevums ir veikt 

pašvaldības darbinieku izglītošanu, lai 
apgūtās zināšanas un prasmes būtu 
reālas, piemērojamas ikdienas darbā un 
praktiski realizējamas, tādējādi nodrošinot 
sekmīgāk realizējamas pašvaldības 
funkcijas un iespēju iedzīvotājiem saĦemt 
kvalitatīvāku pašvaldības pakalpojumu. 
LPMC darbības pamatuzdevumi: 
� elastīgi reaăējot uz tautsaimniecības 

vajadzībām, par pasūtītāja līdzekĜiem 
paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un 
veikt pārkvalificēšanu; 

� veicināt profesionālās izglītības 
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
izveidi; 

� racionāli izmantot izglītībā iegūtos 
finansu līdzekĜus; 

� apkopot un regulāri izzināt pašvaldību 
darbinieku izglītības pieredzi un 
nepieciešamību valstī; 

� organizēt mācību palīglīdzekĜu un 
darbinieku rokasgrāmatu izstrādi un 
izdošanu; 

� organizēt pašvaldības darbinieku 
izglītības projektu izstrādi un īstenot 
tos; 

� veikt pašvaldību problēmu un izglītības 
pētījumu darbību un analizēt to; 

� rīkot seminārus, kursus, konferences, 
konsultācijas, lekcijas un citus 
papildizglītības pasākumus. 
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Mērėauditorija Visi interesenti 
Izstrādātājs Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMC) 
Tālrunis 67551217, 67545278, 67545281 
Fakss 67552252 
E-pasts  lpmc@lpmc 
Juridiskā adrese Biėernieku iela 4, Rīga, LV-1039 
Aktualitāte  
Norādīts informācijas sagatavošanas,  
publicēšanas un atjaunošanas datums  

Nav norādīts 

Ir norādīti izmantotie avoti  Norādīti 
Ir hipersaites uz citiem informācijas 
avotiem 

Ir 

Datu bāzes saturs 
Informācija LPMC īsteno 

1. Akreditētas izglītības programmas 
2. Mūžizglītības neformālās izglītības 
programmas. 
3. Mācību kursus bezdarbniekiem un darba 
meklētājiem un darba riskam pakĜautiem. 

Objektivitāte Tiek nodrošināta  
Terminu skaidrojums - 
Valoda Latviešu valodā pieejama visa informācija 

un angĜu valoda vispārīgā informācija un 
informācija par starptautiskiem projektiem 
Nordplus, Latvia-Swiss Programme, 
Nordplus - GREEN-ICON, European Social 
Fund Project, Project History, kā arī 
projekta "Awareness raising on 
environmentally sound use of interior 
materials and construction (GREENICON)" 
(July 2010 - August 2012) rokasgrāmata. 

Tehnoloăiskais novērtējums 
Lapas dizains Izmantots 360° panorāmas virtuālās tūres 

piedāvājums iepazīties ar Mācību centra 
telpām. Labi noformēts kalendārs (sadaĜa 
„Kursi un semināri”), kurā var atrast 
informāciju par kursu norises laiku.  

Informācijas formāts Daudzveidīgs – pamatā teksti html formātā 
un pievienoti dokumenti PDF formātā, ir 
attēli (JPEG) u.c. Ir elektroniskās veidlapas 
un anketas. 

Meklēšana pēc atslēgas vārdiem - 
Loăisko operatoru izmantošana - 
Palīginformācija - 
Publiskā pieejamība 
Brīvi pieejams Brīvi pieejams jebkuram interesentam 
Ierobežota piekĜuve - 
SaziĦas iespēja Izveidotas elektroniskās dalībnieku 

pieteikšanās anketas un kursa novērtējuma 
anketas klausītājiem. 

Reklāmpolitika Ir reklāmas Nav 
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Reklāma ir skaidri nodalīta un 
saskatāma  

- 

Zemgales reăiona Kompetenču attīstības centrs 

Interneta vietnes adrese http://www.zrkac.lv/ 
Autorība  
Mērėis Jelgavas pilsētas un Zemgales reăiona 

iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša 
kvalitatīva mūžizglītības piedāvājuma 
nodrošināšana 
Darbības virzieni 
1. Cilvēkkapitāla attīstība: Cilvēku spējas 
ražīgai, ekonomiski aktīvai darbībai, viĦu 
zināšanas, prasme un pieredze 
2. Zināšanu ekonomikas attīstība: 
Ekonomika, kuras attīstība balstās uz 
cilvēku intelektuālā potenciāla 
izmantošanu 
3. Informācijas sabiedrības attīstība: 
Sabiedrība, kura prot, var un spēj iegūt 
informāciju, saistīt to ar esošajām 
zināšanām un jauniegūtās zināšanas 
izmantot labklājības celšanai 

Mērėauditorija Visi interesenti 
Izstrādātājs Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMC) 
Tālrunis 63082101 
Fakss 63007033 
E-pasts  birojs@zrkac.jelgava.lv 
Juridiskā adrese Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001 
Aktualitāte  
Norādīts informācijas sagatavošanas,  
publicēšanas un atjaunošanas datums  

DaĜēji. Informācijas publicēšanas laiks ir 
skatāms iepirkumu sadaĜā un kursu 
sarakstā. 

Ir norādīti izmantotie avoti  Norādīti 
Ir hipersaites uz citiem informācijas 
avotiem 

Ir 

Datu bāzes saturs 
Informācija Kursu piedāvājums pasniegts divos veidos 

– pēc apgūstamās kompetences un pēc 
mērėgrupām. 
Kompetences 
� Valodu kompetence 
� Informācijas un komunikācijas 

tehnoloăiju kompetence 
� Pedagogu profesionālā kompetence 
� UzĦēmējdarbības kompetence 
� InženierzinātĦu kompetence 
� Citas kompetences 
Piedāvājums mērėgrupām: 
� UzĦēmējiem 
� Metālapstrādes darbiniekiem 
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� Darba meklētājiem 
� Pedagogiem 
� Jauniešiem 
� Vecākiem 
� Senioriem 
� E-sabiedrībai 
ZRKAC piedāvā arī tādus pakalpojumus kā 
konsultācijas, telpu īrēšanu, inventāra 
nomu utt. 

Objektivitāte Tiek nodrošināta  
Terminu skaidrojums - 
Valoda Latviešu valodā pieejama visa informācija 

un angĜu valoda vispārīgā informācija 
Tehnoloăiskais novērtējums 
Lapas dizains Lietotājam ērtā veidā. Ir kalendārs, kurā 

var atrast informāciju par kursu norises 
laiku.  

Informācijas formāts Daudzveidīgs – pamatā teksti html formātā 
un pievienoti dokumenti PDF formātā, ir 
attēli (JPEG), animēti attēli u.c. Ir 
elektroniskas veidlapas, lai pieteiktos 
programmām/kursiem 

Meklēšana pēc atslēgas vārdiem - 
Loăisko operatoru izmantošana - 
Palīginformācija - 
Publiskā pieejamība 
Brīvi pieejams Brīvi pieejams jebkuram interesentam 
Ierobežota piekĜuve - 
SaziĦas iespēja Izveidotas elektroniskās dalībnieku 

pieteikšanās anketas un kursa novērtējuma 
anketas klausītājiem. Elektroniskā testa 
veidā iespējams sev noteikt arī valodas 
apguves līmeni. 

Reklāmpolitika  
Ir reklāmas Nav 
Reklāma ir skaidri nodalīta un 
saskatāma  

- 

Secinājumi. No aplūkotajām interneta vietnēm par Latvijas teritoriju 

visaptverošāko pieaugušo izglītības datu bāzi var uzskatīt NIID.lv veidoto datu bāzi, 

kura aptver formālo un neformālo izglītības piedāvājumu. Pārējās interneta vietnes 

piedāvā pieaugušo izglītības pakalpojumus gan visā Latvijas teritorijā (IZM un LPMC 

lapas), gan reăionālā (ZRKAC) un apdzīvotās vietas lielas pilsētas (RIIMC) skatījumā. 

Visām interneta vietnēm sākumlapā vienmēr ir piedāvāta vispārīga informācija 

un aktuālie notikumi. Lielākai daĜai vispārīgā informācija ir arī angĜu valodā. Ja mājas 

lapā ir kalendārs, tad tiek sniegta informācija arī par notiekošiem kursiem (izĦēmums 
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IZM un NIID, jo DB ir cita funkcija). NIID datu bāzē ir arī sadaĜa „Jaunumi NIID datu 

bāzē”, kur iespējams uzzināt par jaunākajām pievienotājām programmām/kursiem. 

Pārsvarā visas interneta vietnes informāciju pieaugušo izglītības 

programmām/kursiem piedāvā apskatīt kā izveidotu sarakstu ar hipersaiti uz 

konkrētu kursu, piedāvājot uzzināt kursa saturu, sniedzējinstitūcijas nosaukumu, 

lektoru/us, piedāvājuma mērėauditoriju, norises vietu, kontaktinformāciju. 

Praktiski visas institūcijas cenšas nodrošināt atgriezenisko saiti ar lietotāju, 

piedāvājot sākumlapā kontaktinformāciju un iespēju sazināties pa e-pastu. NIID DB ir 

iespēja saĦemt arī e-konsultāciju. Gandrīz visām ir izveidotas vai nu elektroniskās 

dalībnieku pieteikšanās veidlapas, vai arī veidlapas MS Word formātā. Dažas 

institūcijas (LPMC, ZRKAC) sniedz arī elektroniskās kursa novērtējuma anketas 

klausītājiem. Citās institūciju mājas lapās elektroniskā testa veidā iespējams pašam 

klausītājam noteikt, piemēram, svešvalodu (angĜu un vācu valodas) apguves līmeni 

(ZRKAC). Tas nozīmē, ka organizācijās ir sava programmu/kursu klausītāju datubāze, 

kas noder turpmākai saziĦai ar dalībniekiem. 

DaĜa institūcija nodrošina savu publicitāti arī sociālajās grupās Twitter 

(visbiežāk), Flickr, draugiem.lv, facebook.com un youtube.com u.c. 

Kaut arī datu bāzēs ir lietoti dažāda formāta materiāli, kurus mehāniski būtu 

grūti apvienot, tomēr pastāv iespēja izmantot kopīgas datu bāzes veidošanā.  

Kopumā jāatzīst, ka informācija par PI iespējām ir ārkārtīgi sadrumstalota un 

tieši informācijas trūkums, iespējams, arī kavē izglītības pieejamību, kā arī rada 

šėēršĜus pieaugušo izglītības sniedzēju sadarbībai pašvaldību un reăionu līmenī.  

2.7.  ŠėēršĜi, kas pieaugušo izglītības institūcijām kavē 
īstenot un attīstīt piedāvājumu 

ŠėēršĜi, kas PI institūcijām kavē īstenot un attīstīt piedāvājumu, ir skatīti 

institucionālo, situatīvo, dispozicionālo un akadēmisko faktoru kontekstā, 

pamatojoties uz vairāku autoru atziĦām (Cross, 1981; Fagan, 1991, MacKeracher et 

al, 2006, Potter & Ferguson, 2003). Šo atziĦu apkopojums skatāms 2-15. attēlā. 

Institucionālie kavēkĜi ir attiecināmi uz institūciju īstenoto mācību procesu – kādas ir 

institūcijas finanses, kā tā ir nodrošināta ar mācību resursiem un tiek organizēts 

mācīšanās process. Situatīvos faktorus raksturo dalībnieka dzīves gaitā radušās 

situācijas, kas nosaka viĦa iespēju piekĜūt mācībām. Dispozicionālie faktori ir saistīti 
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ar cilvēka personisko attieksmi, nosakot viĦa gatavību iesaistīties izglītošanās 

procesā, akadēmiskie faktori savukārt attiecas uz cilvēka prasmēm, kuras viĦam ir 

nepieciešamas, lai varētu mācīties. 

 

2-15. attēls. ŠėēršĜu veidi  
(Cross, 1981; Fagan, 1991, MacKeracher et al, 2006, Potter & Ferguson, 2003) 

Lai noteiktu šėēršĜus, kuri pieaugušo izglītības institūcijām kavē īstenot un 

attīstīt piedāvājumu un sagatavotu priekšlikumus to novēršanai, bija uzdoti vairāki 

jautājumi. Institūcijas atbildēja uz slēgto vairākizvēĜu jautājumu (35.) Kādi faktori, 

Jūsuprāt, traucē pieaugušajiem izglītoties? Līdzīgs slēgtais vairākizvēĜu (ar tādiem 

pašiem atbilžu variantiem) jautājums bija uzdots arī dalībniekiem (21.) Atzīmējiet 

faktorus, kas, Jūsuprāt, traucē piedalīties pieaugušo izglītībā! Lai noskaidrotu, kādu 

atbalstu institūcijas saĦem, tika uzdots 24. jautājums „Jūsu institūcijai kā pieaugušo 

izglītības pakalpojumu sniedzējai ir atbalsts..”, uz kuru respondentam vajadzēja 4-

punktu Likerta skalā (1 - nepiekrītu, 2 - daĜēji nepiekrītu, 3 - daĜēji piekrītu, 4 - 

piekrītu) sniegt atbildes par piedāvātajām atbalsta iespējām.  

Institūciju un dalībnieku viedokĜi par faktoriem, kas traucē piedalīties PI 

Kā liecina dati 2-41. tabulā un 2-15. attēlā, tad institūciju un dalībnieku 

uzskati par tādiem kavējošiem faktoriem kā „Nevar piedalīties, jo neatbilst izglītības 

programmā noteiktajiem priekšnoteikumiem”, „Mācības netiek piedāvātas 

sasniedzamā attālumā”, „Nav informācijas par pieaugušo izglītības iespējām”, „Nav 
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piedāvāts piemērots izglītības vai mācību pasākums” un „Ir neprofesionāli pieaugušo 

izglītotāji” procentuāli (<10%) būtiski neatšėiras. Tajā pašā laikā 10-50% ietvaros ir 

atšėirīgi viedokĜi tādu faktoru kā „Nav laika ăimenes apstākĜu dēĜ”, „Trūkst darba 

devēja atbalsta”, „Ir nepareizs priekšstats par īstenoto izglītības programmu”, „Nav 

pieejams dators vai internets, lai iesaistītos tālmācībai e-vidē”, „Ir veselības 

problēmas”, „Uzskata, ka ir par vecu, lai mācītos” un „Ir citi personīgi iemesli” 

interpretācijā. 

2-41. tabula. Institūciju un dalībnieku viedokĜi par faktoriem,  
kas traucē piedalīties pieaugušo izglītībā 

Atbilžu varianti Institūcijas  Dalībnieki 

Mācības ir pārāk dārgas, tāpēc daudzi nevar atĜauties 47,96 56,45 
Nav laika ăimenes apstākĜu dēĜ 50,00 22,04 
Mācības nevar savienot ar darba grafiku 73,47 46,77 
Trūkst darba devēja atbalsta 44,90 25,81 
Mācības netiek piedāvātas sasniedzamā attālumā 29,59 37,63 
Nevar piedalīties, jo neatbilst izglītības programmā 
noteiktajiem priekšnoteikumiem 

16,33 12,37 

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

24,49 1,08 

Nav piedāvāts piemērots izglītības vai mācību pasākums 14,29 27,42 
Ir veselības problēmas 13,27 3,76 
Uzskata, ka ir par vecu, lai mācītos 36,73 1,61 
Neuzskata izglītošanos par nepieciešamību 53,06 2,69 
Neapzinās savas izglītības vajadzības 59,18 4,30 
Ir nepareizs priekšstats par īstenoto izglītības programmu 16,33 7,53 
Ir neprofesionāli pieaugušo izglītotāji 8,16 9,14 
Nav informācijas par pieaugušo izglītības iespējām 16,33 16,13 
Ir citi personīgi iemesli 23,47 9,14 
Cits 3,06 8,60 

 (%) (%) 

 

Kopīgie viedokĜi Atšėirīgie viedokĜi 

Mācības ir pārāk dārgas, tāpēc daudzi nevar 
atĜauties  
Mācības nevar savienot ar darba grafiku 
Nevar piedalīties, jo neatbilst izglītības 
programmā noteiktajiem priekšnoteikumiem 
Mācības netiek piedāvātas sasniedzamā 
attālumā 
Nav informācijas par pieaugušo izglītības 
iespējām 
Ir neprofesionāli pieaugušo izglītotāji 

Neuzskata izglītošanos par nepieciešamību 
Neapzinās savas izglītības vajadzības 
Nav laika ăimenes apstākĜu dēĜ 
Trūkst darba devēja atbalsta 
Ir nepareizs priekšstats par īstenoto izglītības 
programmu  
Nav pieejams dators vai internets, lai 
iesaistītos tālmācībai e-vidē 
Ir veselības problēmas 
Uzskata, ka ir par vecu, lai mācītos 
Ir citi personīgi iemesli 

2-16. attēls. Institūciju un dalībnieku kopīgie un atšėirīgie viedokĜi  
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Arī CSB apsekojuma dati (2013) par 2011. gadu kā galvenos faktorus, kas 

kavē pieaugušiem piedalīties PI, atklāj šādus šėēršĜus: „Mācības ir pārāk dārgas, 

tāpēc daudzi nevar atĜauties (53,3%)”, „Mācības nevar savienot ar darba grafiku 

(35%)”, „Nav laika ăimenes apstākĜu dēĜ ( 30,8%)”, „Nav piedāvāts piemērots 

izglītības vai mācību pasākums (28,0%)” un „Mācības netiek piedāvātas sasniedzamā 

attālumā (22,6%)”. 

Institūciju kopīgie un atšėirīgie viedokĜi par faktoriem, kas traucē 

piedalīties PI 

Lai novērtētu statistisko nozīmību kopīgo un atšėirīgo viedokĜu noskaidrošanā 

starp institūcijām, tika izmantots Kruskola-Valisa tests (Kruskal-Wallis Test), kas 

salīdzina daudzas neatkarīgas izlases. Ja statistiskās nozīmības vērtības lielums ir 

mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv statistiski nozīmīga atšėirība 

attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti 2-42. tabulā. 

2-42. tabula. Institūciju īstenoto programmu/kursu nodrošinājums 

Institūcijā īstenotās PI programmas/kursi 
nodrošina 

χχχχ
2 df Asymp. 

Sig. (p) 

Mācības ir pārāk dārgas, tāpēc daudzi nevar 
atĜauties 

19,650 12 ,074 

Nav laika ăimenes apstākĜu dēĜ 20,459 12 ,059 
Mācības nevar savienot ar darba grafiku 13,283 12 ,349 
Trūkst darba devēja atbalsta 28,646 12 ,004 
Mācības netiek piedāvātas sasniedzamā attālumā 17,334 12 ,137 
Nevar piedalīties, jo neatbilst izglītības programmā 
noteiktajiem priekšnoteikumiem 

17,628 12 ,127 

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

33,154 12 ,001 

Nav piedāvāts piemērots izglītības vai mācību 
pasākums 

17,663 12 ,126 

Ir veselības problēmas 26,056 12 ,011 
Uzskata, ka ir par vecu, lai mācītos 15,268 12 ,227 
Neuzskata izglītošanos par nepieciešamību 12,690 12 ,392 
Neapzinās savas izglītības vajadzības 15,398 12 ,220 
Ir nepareizs priekšstats par īstenoto izglītības 
programmu 

17,177 12 ,143 

Ir neprofesionāli pieaugušo izglītotāji 20,305 12 ,062 
Nav informācijas par pieaugušo izglītības iespējām 7,332 12 ,835 

Ir citi personīgi iemesli 23,938 12 ,021 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 
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Dažādu institūciju viedokĜi statistiski nozīmīgas atšėirības (2-42. tabula un 2-

17. attēls) uzrāda tādos kavējošos faktoros kā „Trūkst darba devēja atbalsta” 

(χ2=28,646, p=0,04), „Nav pieejams dators vai internets, lai iesaistītos tālmācībai e-

vidē” (χ2=33,154, p=0,01), „Ir veselības problēmas” (χ2=26,056, p=0,11) un „Cits” 

un (χ2=23,938, p=0,021). Ar citu atbildi pārsvarā tiek saprasts „Zemi ienākumi, 

tāpēc nevar atlicināt mācībām”, Trūkst līdzekĜu, atrod darbu un nevar savienot ar 

darbu mācībām”, „Klientu zems motivācijas līmenis, dažādas atkarības problēmas, 

nav atbalsta personu, kuras varētu palīdzēt pieskatīt vecāka prombūtnē bērnus, kā 

arī latviešu valodas zināšanu trūkums, grūtības nokĜūt uz kursu vietu (trūkst naudas 

ceĜam). Varētu būt grūtības arī klientiem izsekot mācību saturam, netiek līdzi citiem 

grupas dalībniekiem” un kā viens visbiežākajiem iemesliem tiek minēta izbraukšana 

no valsts „Aizbrauc no Latvijas kopā ar ăimeni, dodas uz ārzemēm pelnīt naudu”. 

Kopīgās pazīmes Atšėirīgās pazīmes 

Mācības ir pārāk dārgas, tāpēc daudzi nevar 
atĜauties  
Nav laika ăimenes apstākĜu dēĜ 
Mācības nevar savienot ar darba grafiku 
Mācības netiek piedāvātas sasniedzamā 
attālumā 
Nevar piedalīties, jo neatbilst izglītības 
programmā noteiktajiem priekšnoteikumiem 
Nav piedāvāts piemērots izglītības vai mācību 
pasākums 
Uzskata, ka ir par vecu, lai mācītos 
Neuzskata izglītošanos par nepieciešamību 
Neapzinās savas izglītības vajadzības 
Ir neprofesionāli pieaugušo izglītotāji  
Ir nepareizs priekšstats par īstenoto izglītības 
programmu 
Nav informācijas par pieaugušo izglītības 
iespējām 
Ir citi personīgi iemesli 

Trūkst darba devēja atbalsta 
Nav pieejams dators vai internets, lai 
iesaistītos tālmācībai e-vidē 
Ir veselības problēmas 
 

2-17. attēls. Institūciju kopīgās un atšėirīgas pazīmes faktoriem,  
kas kavē PI īstenošanu 

Lai noskaidrotu tendences, kāds ir atsevišėu institūciju viedoklis par 

faktoriem: darba devēju atbalsts, datora nepieejamība, veselības problēmas un citi 

faktori, kas traucē piedalīties pieaugušo izglītībā, tika izmantotas vidējās rangu 

vērtības. 
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2-43. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Darba devēja atbalsta trūkums” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 47,10 
Vispārējā izglītības iestāde 9 32,94 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 71,34 
Profesionālās izglītības iestāde 7 48,50 
Privātais mācību centrs 12 52,00 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 76,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 43,83 
Valsts institūcija 2 27,50 
Pašvaldības iestāde 13 35,04 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 47,10 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 47,10 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 60,17 
Cits 1 27,50 

Kā parādīts 2-43. tabulā, tad krasi atšėiras vakara (maiĦu) vidusskolas (vidējā 

rangu vērtība=71,34), otru lielāko grupu veido – privātie mācību centri (vidējā rangu 

vērtība=52,00), profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=48,50), ar 

līdzvērtīgu vidējo rangu vērtību „47,10” grupējas augstskolas/koledžas, kultūras 

iestādes un NVO, nedaudz zemāk ierindojas PIC (vidējā rangu vērtība=43,83). 

Kopumā var teikt, ka vislielākā atšėirība vērojama vakara vidusskolu un vispārējo 

mācību iestāžu un pašvaldības iestāžu atbildēs. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-44. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Datora un interneta nepieejamība” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 37,50 
Vispārējā izglītības iestāde 9 48,39 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 68,45 
Profesionālās izglītības iestāde 7 51,50 
Privātais mācību centrs 12 37,50 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 37,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 37,50 
Valsts institūcija 2 37,50 
Pašvaldības iestāde 13 41,27 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 57,10 
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Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 37,50 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 37,50 
Cits 1 86,50 

Skatījumā par datora un interneta nodrošinājuma nepieejamību e-mācību 

aspektā var izšėirt vakara (maiĦu) vidusskolas (vidējā rangu vērtība=68,45, sk. 2-44. 

tabulu), tai tuvāk pēc vidējās rangu vērtības ir kultūras iestādes (vidējā rangu 

vērtība=57,10) un profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=51,50). 

Tendenci grupēties var vērot arī starp vispārējās izglītības iestādēm (vidējā rangu 

vērtība=48,39) un pašvaldības iestādēm (vidējā rangu vērtība=41,27). Vislielākās 

atšėirībās vērojamas vakara (maiĦu) vidusskolu un pārējo institūciju: 

augstskolas/koledžas, privātie mācību centri, PIC un NVO starpā. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-45. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Ir veselības problēmas” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 62,60 
Vispārējā izglītības iestāde 9 43,00 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 61,05 
Profesionālās izglītības iestāde 7 43,00 
Privātais mācību centrs 12 43,00 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 43,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 43,00 
Valsts institūcija 2 43,00 
Pašvaldības iestāde 13 50,54 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 46,27 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 43,00 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 43,00 
Cits 1 92,00 

Apzinot faktoru „Ir veselības problēmas”, redzams, ka atšėirības vērojamas 

starp trim grupām. Vienu grupu veido augstskolas/koledžas (vidējā rangu 

vērtība=62,60, sk. 2-45. tabulu) un vakara (maiĦu) vidusskolas (vidējā rangu 

vērtība=61,05), otru – pašvaldības iestādes (vidējā rangu vērtība=50,54) un kultūras 

iestādes (vidējā rangu vērtība=46,27). Kā dati liecina, tad visbūtiskākās atšėirības 

šajā jautājumā ir starp augstskolām/koledžām, vakara (maiĦu) vidusskolām un 
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vispārējām izglītības iestādēm, profesionālajām izglītības iestādēm, privātajiem 

mācību centriem, PIC un NVO. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-46. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Ir citi personīgi iemesli” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 48,00 
Vispārējā izglītības iestāde 9 48,00 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 48,00 
Profesionālās izglītības iestāde 7 55,00 
Privātais mācību centrs 12 48,00 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 48,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 56,17 
Valsts institūcija 2 72,50 
Pašvaldības iestāde 13 48,00 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 48,00 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 48,00 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 48,00 
Cits 1 48,00 

Skatījumā par citu personīgu iemeslu ietekmi parādās atšėirības starp divām 

grupām. Vienu grupu veido PIC (vidējā rangu vērtība=56,17, sk. 2-46. tabulu) un 

profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu vērtība=55,00). Otrajā grupā ir visas 

pārējās institūcijas. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

Institūciju viedokĜi par atbalsta saĦemšanu 

Kā parāda 2-18. attēlā apkopotā informācija, tad institūcijas PI īstenošanā 

vislielāko atbalstu saĦem no iedzīvotājiem (piekrītu – 30,60%, daĜēji piekrītu – 

46,90%) un medijiem (piekrītu – 19,40%, daĜēji piekrītu – 40,80%). Vismazākais 

atbalsts tiek saĦemts no politiėiem (piekrītu – 7,10%, daĜēji piekrītu – 39,80%), nav 

sadarbības ar valsts amatpersonām un politiėiem (piekrītu – 5,10%, daĜēji piekrītu – 

30,60%), kā arī praktiski nav zinātniski metodiskā nodrošinājuma (piekrītu – 8,20%, 

daĜēji piekrītu – 21,40%). 

Institūcijām PI ir finansējums (piekrītu – 17,30%, daĜēji piekrītu – 32,70%), 

valsts - (piekrītu – 14,30%, daĜēji piekrītu – 26,50%), no fondiem un citiem avotiem 
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(piekrītu – 11,20%, daĜēji piekrītu – 38,80%), pašvaldības (piekrītu – 18,40%, daĜēji 

piekrītu – 24,50%), darba devēja (piekrītu – 10,20%, daĜēji piekrītu – 23,50%) un 

pašu dalībnieku (piekrītu – 17,30%, daĜēji piekrītu – 23,50%). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Iedzīvotāju atbalsts

Mediju atbalsts

Darba devēju atbalsts

Zinātniski metodiskais atbalsts

Politiėu atbalsts

Sadarbība ar amatpersonām PI un politiėiem

Finansiālais atbalsts (fondi, u.c. avoti)

Pašvaldības finansējums PI programmām

Darba devēju finansējums PI programmām

Finansējums izglītībai

Izglītojamo finansējums PI programmām

Valsts finansējums PI programmām

nepiekrītu daĜēji nepiekrītu daĜēji piekrītu piekrītu
 

2-18. attēls. PI programmu/kursu īstenošanas atbalsts 

Lai novērtētu statistisko nozīmību, tika izmantots Kruskola-Valisa tests 

(Kruskal-Wallis Test), kas salīdzina daudzas neatkarīgas izlases. Ja statistiskās 

nozīmības vērtības lielums ir mazāks par 0,05, tad starp pētāmajām grupām pastāv 

statistiski nozīmīga atšėirība attiecībā pret pētāmo lielumu. Testa rezultāti parādīti 2-

47. tabulā. 

2-47. tabula. Atbalsts PI programmu/kursu īstenošanā 

Institūcijām ir χχχχ
2 df Asymp. 

Sig. (p) 

Politiėu atbalsts 38,322 12 ,000 

Iedzīvotāju atbalsts 27,656 12 ,006 

Mediju atbalsts 34,421 12 ,001 

Finansējums izglītībai 19,091 12 ,086 

Finansiālais atbalsts (fondi, u.c. avoti) 15,189 12 ,231 

Valsts finansējums PI programmām 34,458 12 ,001 

Pašvaldības finansējums PI programmām 30,574 12 ,002 

Darba devēja finansējums PI programmām 31,910 12 ,001 

Izglītojamo finansējums PI programmām 32,063 12 ,001 

Sadarbība ar amatpersonām PI un politiėiem 33,402 12 ,001 
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Institūcijām ir χχχχ
2 df Asymp. 

Sig. (p) 

Darba devēju atbalsts 18,516 12 ,101 

Zinātniski metodiskais atbalsts 6,923 12 ,863 

a. Kruskal Wallis Test. b. Grouping Variable: 6. Kāds ir Jūsu institūcijas kā pieaugušo izglītības 
pakalpojumu sniedzējas statuss? 
 

Kopīgie viedokĜi Atšėirīgie viedokĜi 

Finansējums izglītībai 
Finansiālais atbalsts (fondi, u.c. avoti) 
Darba devēju atbalsts 
Zinātniski metodiskais atbalsts 

Politiėu atbalsts 
Iedzīvotāju atbalsts 
Mediju atbalsts 
Valsts finansējums PI programmām 
Pašvaldības finansējums PI programmām 
Darba devēja finansējums PI programmām 
Izglītojamo finansējums PI programmām 
Sadarbība ar amatpersonām PI un politiėiem 

2-19. attēls. Institūciju kopīgie un atšėirīgie viedokĜi par atbalstu PI 

Kā liecina dati 2-47. tabulā un 2-19. attēlā, tad institūcijām ir kopīgs viedoklis 

par finansējumu izglītībai un atbalstu, ko var saĦem no dažādiem fondiem un citiem 

avotiem, kā arī par darba devēju atbalstu un zinātniski metodisko nodrošinājumu. 

Atšėirīgi uzskati institūciju starpā ir par politiėu, mediju un iedzīvotāju atbalstu, kā arī 

par sadarbību ar valsts amatpersonām un politiėiem. Tāpat arī atšėiras viedokĜi par 

valsts, pašvaldību, darba devēju un dalībnieku finansējumu PI programmu/kursu 

īstenošanai. 

Lai varētu noskaidrot tendences, kādi ir atsevišėu institūciju uzskati par 

minēto atbalsta un finansējuma nodrošinājumu, tika izmantotas vidējās rangu 

vērtības. 

2-48. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Politiėu atbalsts” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 56,10 
Vispārējā izglītības iestāde 9 45,72 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 45,71 
Profesionālās izglītības iestāde 7 45,29 
Privātais mācību centrs 12 21,67 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 19,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 71,42 
Valsts institūcija 2 19,50 
Pašvaldības iestāde 13 75,54 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 15 52,50 
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Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

mākslas skolas u.c.) 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 50,30 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 36,83 
Cits 1 95,00 

Kā liecina vidējās rangu vērtības (2-48. tabula) parādās atšėirības starp 

vairākām grupām. Vienu grupu veido PIC (vidējā rangu vērtība=71,42) un 

pašvaldības iestādes (vidējā rangu vērtība=75,54). Otrajā grupā (vidēja rangu 

vērtība no „45,29” līdz „56,10” ir formālās izglītības sniedzējas –  

augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības iestādes, vakara vidusskolas un 

profesionālās izglītības iestādes, kā arī kultūras iestādes un NVO. Krasi atšėirīgs ir 

privāto mācību centra viedoklis (vidējā rangu vērtība=21,67).  

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-49. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Sadarbība ar 
amatpersonām PI un politiėiem” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 73,60 
Vispārējā izglītības iestāde 9 60,61 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 43,87 
Profesionālās izglītības iestāde 7 59,50 
Privātais mācību centrs 12 25,13 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 22,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 69,17 
Valsts institūcija 2 22,50 
Pašvaldības iestāde 13 68,81 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 43,73 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 40,00 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 43,50 
Cits 1 22,50 

Par sadarbību ar valsts amatpersonām un politiėiem līdzvērtīgu grupu veido 

(vidējā rangu vērtība=59,50-73,60, sk. 2-49. tabulu) augstskolas/koledžas, PIC, 

pašvaldības iestādes, vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības 

iestādes. Otru līdzīgu grupu veido vakara vidusskolas (vidējā rangu vērtība=43,87), 

kultūras iestādes (vidējā rangu vērtība=43,73) un NVO (vidējā rangu vērtība=40,00). 

No šīm grupām atšėiras privātie mācību centri (vidējā rangu vērtība=25,13). 
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Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-50. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Iedzīvotāju atbalsts” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 40,10 
Vispārējā izglītības iestāde 9 53,94 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 35,82 
Profesionālās izglītības iestāde 7 50,93 
Privātais mācību centrs 12 45,50 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 7,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 58,17 
Valsts institūcija 2 7,50 
Pašvaldības iestāde 13 47,19 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 71,57 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 60,70 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 45,50 
Cits 1 83,50 

Par kategorijas „Iedzīvotāju atbalsts” kopīgu grupu (ar vidējo rangu vērtību 

„60-71,57”, sk. 2-50. tabulu) veido kultūras iestādes un NVO. Otru, gandrīz 

līdzvērtīgu grupu, tikai ar nedaudz zemāku vidējo rangu vērtību, veido PIC un 

vispārējās izglītības iestādes. No šīm grupām atšėirīgāka ir vakara (maiĦu) vidusskola 

(vidējā rangu vērtība=35,82). 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-51. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Mediju atbalsts” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 41,10 
Vispārējā izglītības iestāde 9 39,89 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 43,82 
Profesionālās izglītības iestāde 7 48,07 
Privātais mācību centrs 12 29,13 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 12,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 47,08 
Valsts institūcija 2 12,50 
Pašvaldības iestāde 13 67,23 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 71,43 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 61,90 
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Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 34,67 
Cits 1 89,00 

Par mediju atbalstu kopīgs viedoklis ir kultūras iestādēm, pašvaldības 

iestādēm un NVO (vidējā rangu vērtība=61,90-71,43, sk. 2-51. tabulu). Pārējās 

institūcijas (augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības iestādes, vakara vidusskolas, 

profesionālās izglītības iestādes un PIC) veido otru kopīgu grupu. No šīm grupām 

atšėiras privātie mācību centri (vidējā rangu vērtība=29,13). 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-52. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai „Valsts finansējums PI” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 
(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 67,30 
Vispārējā izglītības iestāde 9 49,44 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 72,55 
Profesionālās izglītības iestāde 7 50,21 
Privātais mācību centrs 12 27,79 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 22,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 44,75 
Valsts institūcija 2 56,75 
Pašvaldības iestāde 13 36,96 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 51,67 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 22,00 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 55,00 
Cits 1 71,50 

Vienisprātis par valsts finansējumu PI programmu/kursu īstenošanā (2-52. 

tabula) ir vakara vidusskolas (vidējā rangu vērtība=72,55) un augstskolas/koledžas  

(vidējā rangu vērtība=67,30). Pārējās institūcijas, izĦemot NVO (vidējā rangu 

vērtība=22,00) un privātos mācību centrus  (vidējā rangu vērtība=27,79), veido otru 

līdzvērtīgu grupu. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 
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2-53. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Pašvaldības finansējums PI” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 32,70 
Vispārējā izglītības iestāde 9 63,72 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 60,76 
Profesionālās izglītības iestāde 7 33,50 
Privātais mācību centrs 12 27,17 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 68,50 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 41,83 
Valsts institūcija 2 21,50 
Pašvaldības iestāde 13 69,50 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 51,37 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 40,30 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 46,50 
Cits 1 21,50 

Par pašvaldības finansējumu (2-53. tabula) kopīgu viedokli pauž pašvaldības 

iestādes  (vidējā rangu vērtība=69,50), vispārējās izglītības iestādes  (vidējā rangu 

vērtība=63,72), vakara vidusskolas (vidējā rangu vērtība=60,76), un kultūras 

iestādes  (vidējā rangu vērtība=51,37). Otru grupu veido PIC, NVO (vidējā rangu 

vērtība=40,30-41,83), trešo – privātie mācību centri, augstskolas/koledžas un 

profesionālās izglītības iestādes. 

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-54. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Darba devēja finansējums PI” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 37,80 
Vispārējā izglītības iestāde 9 37,06 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 37,45 
Profesionālās izglītības iestāde 7 49,00 
Privātais mācību centrs 12 70,25 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 77,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 38,83 
Valsts institūcija 2 52,50 
Pašvaldības iestāde 13 44,31 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 47,60 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 77,00 
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Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 88,00 
Cits 1 77,00 

Attiecībā pret darba devēja finansējumu (2-54. tabula) kopīgs viedoklis ir NVO 

(vidējā rangu vērtība=77,000 un privātajiem mācību centriem (vidējā rangu 

vērtība=70,25). Nedaudz atšėirīgāks – kultūras (vidējā rangu vērtība=47,60) un 

pašvaldības (vidējā rangu vērtība= 44,31) iestādēm, bet vēl atšėirīgāki uzskati ir 

augstskolām/koledžām, vispārējās izglītības iestādēm, vakara vidusskolām un PIC.  

Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

2-55. tabula. Vidējās rangu vērtības kategorijai  
„Dalībnieka finansējums PI” 

Institūcijas statuss Atbilžu 
biežums 

Vidējā rangu vērtība 

(Mean rank) 

Augstskola vai koledža 5 78,20 
Vispārējā izglītības iestāde 9 39,11 
Vakara (maiĦu) vidusskola 19 34,16 
Profesionālās izglītības iestāde 7 64,86 
Privātais mācību centrs 12 70,42 
Profesionālās izglītības kompetences centrs 1 90,00 
Pašvaldības pieaugušo izglītības centrs 6 62,17 
Valsts institūcija 2 22,00 
Pašvaldības iestāde 13 50,23 
Kultūras iestāde (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, 
mākslas skolas u.c.) 

15 38,73 

Nevalstiskā organizācija (biedrība, politiska partija) 5 47,00 
UzĦēmums (komercsabiedrība) 3 54,00 
Cits 1 22,00 

Skatījumā par dalībnieka pašfinansējumu PI (2-55. tabula) vienlīdz 

pārliecinātas ir augstskolas/koledžas (vidējā rangu vērtība=78,20), privātie mācību 

centri (vidējā rangu vērtība=70,42), profesionālās izglītības iestādes (vidējā rangu 

vērtība=94,86) un PIC (vidējā rangu vērtība=62,17). Otrā grupā ir pašvaldības 

iestādes (vidējā rangu vērtība=50,23) un NVO (vidējā rangu vērtība=47,00). 

Atšėirīgāks viedoklis ir vispārējās izglītības iestādēm (vidējā rangu vērtība=39,11), 

kultūras iestādēm (vidējā rangu vērtība=38,73) un vakara vidusskolām (vidējā rangu 

vērtība=34,16). 
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Vidējā rangu vērtība netiek Ħemta vērā PKIC, valsts institūciju, uzĦēmumu un 

atbildē „Cits”, jo respondentu skaits ir neliels un nav statistiski attiecināms. 

Secinājumi. Faktori, kas pieaugušo izglītības institūcijām kavē īstenot un 

attīstīt piedāvājumu, tika skatīti, vērtējot tos indivīda, institūcijas/pašvaldības un 

valsts līmenī, kā arī analizējot sīkāk kā institucionālos, situatīvos, dispozicionālos un 

akadēmiskos.  

Vērtējot indivīda līmenī, dalībnieka skatījumā kā galvenie traucēkĜi ir 

uzskatāmi institucionālie faktori (mācības ir pārāk dārgas, trūkst darba devēja 

atbalsta, nav piedāvāts piemērots izglītības vai mācību pasākums), situatīvie faktori 

(nav laika ăimenes apstākĜu dēĜ, nevar apvienot darbu ar mācībām, mācības netiek 

piedāvātas sasniedzamā attālumā un nav informācijas par pieaugušo izglītības 

iespējām) un akadēmiskais faktors - nevar piedalīties, jo neatbilst izglītības 

programmā noteiktajiem priekšnoteikumiem. Pretējs viedoklis par šėēršĜiem, kuri 

kavē dalībnieku iesaistīties PI, ir institūcijām, kuras pārsvarā norāda dispozicionālos 

faktorus, t.i. dalībnieks neapzinās savas izglītības vajadzības, neuzskata izglītošanos 

par nepieciešamību, viĦam ir nepareizs priekšstats par īstenoto izglītības programmu 

vai arī uzskata, ka ir par vecu, lai mācītos un viĦam ir veselības problēmas.  

Sīkāk analizējot institūciju uzskatus, tika noskaidrots, ka kopīgi viedokĜi 

institūcijām ir uzskatos par dažiem institucionālajiem faktoriem: mācības ir pārāk 

dārgas, tāpēc daudzi nevar atĜauties, mācības netiek piedāvātas sasniedzamā 

attālumā, ir neprofesionāli pieaugušo izglītotāji un situatīviem faktoriem: mācības 

nevar savienot ar darba grafiku un dalībniekam nav informācijas par pieaugušo 

izglītības iespējām, kā arī citi personīgi iemesli: cilvēka dzīvē ir notikušas pārmaiĦas – 

bijis bezdarbnieks, atradis darbu, mainījis darba vai izbraucis no valsts, kā arī par 

akadēmiskajiem faktoriem: nevar piedalīties, jo neatbilst izglītības programmā 

noteiktajiem priekšnoteikumiem. Atšėirības ir vērojamas viedokĜos par darba devēja 

atbalstu, datora vai interneta pieejamību un cilvēka veselības problēmām. 

Skatījumā par darba devēja atbalstu vislielākā atšėirība ir vērojama vakara 

vidusskolu un vispārējo mācību iestāžu, pašvaldības iestāžu uzskatos. Vidusspozīcijās 

atrodas privātie mācību centri, profesionālās izglītības iestādes, augstskolas/koledžas, 

kultūras iestādes un NVO, PIC. 

Attiecībā par datora un interneta nodrošinājuma nepieejamību e-mācību 

aspektā grupējas vakara (maiĦu) vidusskolas, kultūras iestādes un profesionālās 
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izglītības iestādes. Līdzīgu ainu var vērot arī starp vispārējās izglītības iestādēm un 

pašvaldības iestādēm. Vislielākās atšėirībās vērojamas vakara (maiĦu) vidusskolu un 

pārējo institūciju: augstskolas/koledžas, privātie mācību centri, PIC un NVO starpā. 

Faktora „Ir veselības problēmas” interpretācijā atšėirības vērojamas starp trim 

grupām. Vienu grupu veido augstskolas/koledžas un vakara (maiĦu) vidusskolas, otru 

– pašvaldības iestādes un kultūras iestādes. Visbūtiskākās atšėirības šajā jautājumā ir 

starp augstskolām/koledžām, vakara (maiĦu) vidusskolām un vispārējām izglītības 

iestādēm, profesionālajām izglītības iestādēm, privātajiem mācību centriem, PIC, 

NVO. 

Skatījumā par citu personīgu iemeslu ietekmi parādās atšėirības starp divām 

grupām. Kopīgu grupu veido PIC un profesionālās izglītības iestādes. Otrajā grupā ir 

visas pārējās institūcijas: augstskolas vai koledžas, vispārējās izglītības iestādes, 

vakara (maiĦu) vidusskolas, privātie mācību centri, pašvaldības iestādes, kultūras 

iestādes (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, mākslas skolas u.c.) un nevalstiskās 

organizācijas. 

Institūcijas PI īstenošanā vislielāko atbalstu saĦem no iedzīvotājiem un 

medijiem. Vismazākais atbalsts tiek saĦemts no politiėiem, kā arī nav sadarbības ar 

valsts amatpersonām un politiėiem (īpaši privātajiem mācību centriem), kā arī 

praktiski nav zinātniski metodiskā nodrošinājuma. Sīkāk analizējot nosacījumus par 

atbalstu PI programmu/kursu īstenošanā, tika noskaidrots, ka institūcijām ir vienots 

viedoklis par finansējumu izglītībai vispār un atbalstu, ko var saĦem no dažādiem 

fondiem un citiem avotiem, kā arī par darba devēju atbalstu un zinātniski metodisko 

nodrošinājumu. Atšėirīgi uzskati institūciju starpā ir par politiėu, mediju un 

iedzīvotāju atbalstu, kā arī par sadarbību ar valsts amatpersonām un politiėiem. 

Tāpat arī atšėiras viedokĜi par valsts, pašvaldību, darba devēju un dalībnieku 

finansējumu PI programmu/kursu īstenošanai. Vairums no šīm atšėirībām ir saistītas 

ar konkrēto institūcijas statusu. 
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3. Secinājumi un ieteikumi 

Secinājumi 

Secinājumi izstrādāti, pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem. 

1. Noskaidrojot institūciju viedokli par PI piedāvājumu, tika secināts, ka 

a) pēc izglītības veidiem 

� Institūciju PI programmu/kursu piedāvājums vislielākais ir neformālajā un 

formālajā izglītībā, kas liecina par institūciju daudzveidīgajām atšėirībām 

dažādu mācību aktivitāšu īstenošanā atkarībā no institūcijas statusa.  

� Attiecībā uz formālās izglītību sniegšanu ir atšėirības starp grupām: vakara 

maiĦu vidusskolas, augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības iestādes, 

profesionālās izglītības iestādes un privātie mācību centri, profesionālās 

izglītības iestādes, pašvaldības iestādes, kultūras iestādes un PIC, NVO, 

tādējādi raksturojot institūciju atšėirīgos darbības veidus. 

� Neformālās izglītības īstenošanā vienu grupu veido privātie mācību centri un 

NVO, otru - pašvaldības iestādes, kultūras iestādes un vakara (maiĦu) 

vidusskolas, bet trešo augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības iestādes, 

profesionālās izglītības iestādes un PIC. Šo sadalījumu var izskaidrot ar to, ka 

daĜa institūciju nav konkrēti saistītas ar neformālās izglītības sniegšanu 

(piemēram, pašvaldības iestādes, kultūras iestādes un mazāk vakara (maiĦu) 

vidusskolas, kuras neformālās izglītības sniegšanu, iespējams, sāk tikai 

attīstīt), bet privātie mācītu centri vairāk ir saistīti ar NFI pakalpojumiem, kā 

arī NVO orientējas gan uz NFI, gan – INFI. Augstskolu/koledžu, profesionālo 

izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu atrašanos vienā grupā ir 

izskaidrojama ar to, ka paralēli formālai izglītības sniedz arī izglītības 

pakalpojumus neformālajā izglītībā. Kā īpaša grupa šajā sakarībā ir 

atzīmējamas vispārējās izglītības iestādes, kuras var uzskatīt par 

jaunpienācēju PI īstenošanā. PIC un privātie mācību centri, savukārt, ir vieni 

no galvenajiem neformālās izglītības sniedzējiem, nodrošinot papildu 

kvalifikācijas iegūšanu vai pārkvalificēšanos, kvalifikācijas paaugstināšanu 

dalībnieka jau esošajā profesijā un profesionālo kompetenču pilnveidošanu 

dalībnieka citā izglītības jomā. 



 108 

� Kopumā var secināt, ka skaidri saskatāmas dažādu institūciju darbības jomas: 

formālās izglītības pakalpojumi vairāk saistīti ar formālajām mācību iestādēm, 

tādas programmas kā kvalifikācijas paaugstināšana dalībnieka jau esošajā 

profesijā vai profesionālo kompetenču pilnveidošana dalībnieka citā izglītības 

jomā ir saistīti ar NFI pakalpojumu sniedzējinstitūcijām, kā arī institūcijas 

statuss nosaka, kādu izglītības pakalpojuma veidu tā sniedz. Viennozīmīgi var 

teikt, ka praktiski visas institūcijas, neatkarīgi no to darbības jomas, ir 

fokusējušās uz tādu izglītības programmu nodrošinājumu, kas sekmē indivīda 

vispārējo prasmju attīstību un viĦa personīgo pilnveidi. 

� Informālās izglītības attiecināšana uz savu darbību varētu atklāt institūciju 

kopīgo tendenci šī izglītības veida vienotas izpratnes veidošanā. Sevi ar 

darbošanos informālajā izglītībā vairāk saista vispārējās izglītības iestādes, 

profesionālās izglītības iestādes, profesionālās izglītības kompetences centrs, 

pašvaldības iestādes un kultūras iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas. 

b) pēc mērėgrupām 

� PI iesaistīto mērėgrupu daudzveidība ir ārkārtīgi plaša un tiek nodrošināta 

izglītošanās iespēja, kas ir attiecināma uz Mūžizglītības politikas 

pamatnostādnēs 2007.-2013. gadam noteiktajam, ka dažādām mērėgrupām ir 

dažādas izglītības vajadzības un dažādas iespējas to iegūt. Atbilstīgi šīm 

pamatnostādnēm galveno sociāli jutīgo mērėgrupu: bezdarbnieku, 

maznodrošināto iedzīvotāju laukos, pirmspensijas vecuma cilvēki, 

mājsaimniecēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, cilvēkiem ieslodzījuma 

vietās un trešo valstu valsts piederīgiem – izglītībai tiek pievērsta institūciju 

uzmanība. Iespējams, šāda nostādne varētu būt saistīta ar valsts finansējuma 

sadales prioritātēm, ka galvenie valsts finansējuma saĦēmēji pārsvarā ir 

bezdarbnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakĜautās iedzīvotāju 

grupas. Tātad var uzskatīt, ka pēdējo gadu laikā nav mainījusies valsts 

politikas stratēăija un institūcijas to īsteno savā darbības praksē. 

� Atšėirības vērojamas institūciju izpratnē par tādām mērėgrupām kā privāto 

uzĦēmumu (komercsabiedrību) darbinieki un pašnodarbinātie, kuru izglītības 

līmeĦa celšanā darba devējs, iespējams, ir mazāk ieinteresēts un kuri paši 

acīmredzot nevar atĜauties izglītoties. Par šo grupu vairāk interesējas privātie 

mācību centri un NVO, bet vismazāk šī grupa šėiet nozīmīga kultūras 

iestādēm un pašvaldību iestādēm. 
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� Aktuāla vēl arvien ir viena no sociālās atstumtības riskam pakĜautajām 

iedzīvotāju grupām - cilvēki bez pamatizglītības un ar zemu pamatprasmju 

līmeni, kurai vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Šī mērėgrupa ir aktuālāka 

vakara (maiĦu) vidusskolām, profesionālās izglītības iestādēm un PIC. Tā kā 

veiktajā pētījumā pārsvarā iesaistījās cilvēki ar augstāko izglītību, tad var 

uzskatīt, ka nav visaptverošas informācijas par cilvēkiem ar zemām 

pamatprasmēm un perspektīvā vajadzētu domāt, kā apzināt šīs mērėgrupas 

vajadzības un kā PI iesaistīt konkrēti šos cilvēkus. 

� Specifiska grupa ir cilvēki ieslodzījuma vietās, kuri kā atšėirīga, iespējams, 

parādās tikai tāpēc, ka dažas institūcijas (vispārējās izglītības iestādes, vakara 

(maiĦu) vidusskolām un PIC) ir tieši saistītas ar šo personu izglītošanu, taču 

tas varētu arī nozīmēt, ka šai mērėgrupai ir nepieciešams pievērst vairāk 

uzmanības. 

� Kā īpaša mērėgrupa ir jāatzīmē pieaugušo izglītotāji, par kuru ir interese 

augstskolām/koledžām, NVO, vispārējām izglītības iestādēm, profesionālās 

izglītības iestādēm, privātajiem mācību centriem un kultūras iestādēm, kas 

varētu liecināt par to, ka pieaugušo izglītotāji ir gan šo institūciju darbinieki 

vai sadarbības kolēăi PI. Šī mērėgrupa nav minēta 2007.-2013. gada 

Mūžizglītības pamatnostādnēs, bet par to vajadzētu domāt nākotnē kā par 

vienu no kvalitatīvas PI nosacījumiem. Pieaugušo izglītotāja profesionālā 

pilnveide ir arī aktualizēta ES izaugsmes stratēăijā „Eiropa 2020”. 

� Uzmanības vērta ir nestrādājošo pensionāru mērėgrupa, kuru kā nozīmīgu 

atbalsta PIC, kultūras iestādes un vispārējās izglītības iestādes, kas varētu būt 

saistīts ar šīs mērėgrupas aktīvu iesaistīšanos neformālajā un informālajā 

izglītībā. Būtu ieteicams par šo mērėgrupu domāt kā vienu no aktīvākajiem 

„spēlētājiem” starppaaudžu savstarpējās mācīšanās aspektā. 

� Lielāka uzmanība ir jāpievērš jauniešiem kā mērėgrupai, jo, ja viĦi neiegūst 

pamatizglītību, tad ir jādomā par alternatīvu iespēju turpmākās izglītības 

turpināšanai un profesijas ieguvei, lai šī grupa nepievienotos sociālās 

atstumtības riskam pakĜautajiem iedzīvotājiem, jo nākotnē darba tirgū aizvien 

mazāk būs pieprasīti cilvēki ar zemām pamatzināšanām. 

c) pēc pieaugušajiem piedāvāto programmu skaita un tā dinamikas 
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� Institūcijas piedāvā plaša spektra programmu/kursu klāstu. To piedāvājuma 

dinamika atbilst Izglītības likuma 46. pantā noteiktajam, ka pieaugušo 

izglītības programmas nosaka šīs izglītības saturu un to atbilstību valsts un 

darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm, un šīs programmas 

pieaugušajiem ir tiesības apgūt visa mūža garumā neatkarīgi no iepriekš 

iegūtās izglītības, ka katrā no pieaugušo izglītības veidiem var piedāvāt 

formālās un neformālās izglītības programmas. Tas nozīmē, ka PI īstenošanā 

iesaistītās institūcijas gandrīz visas cenšas piedāvāt pēc iespējas 

daudzveidīgas programmas/kursus atkarībā no savām iespējam, taču 

iespējams, programmu/kursu pārklājums varētu būt nevienmērīgs un 

sadrumstalots, ja nav savstarpējās koordinācijas. 

� Institūcijas pārsvarā orientējas uz neformālās izglītības programmu/kursu 

piedāvājumu, kas ir arī viens no galvenajiem prasmju piedāvājuma izmaiĦas 

noteicošiem faktoriem līdz 2030. gadam Latvijā izglītības sistēmas attīstībā. 

Programmu un kursu piedāvājumā dominē informācijas tehnoloăiju apguve 

dažādos līmeĦos. Kā parasti populāra ir svešvalodu mācīšanās. Ir daudzpusīgs 

piedāvājums pieaugušo individuālo interešu mācīšanās vajadzību 

nodrošināšanai un profesionālo kompetenču pilnveidei.  

� Tiek pilnveidotas formālās izglītības programmas, meklēti jauni veidi to 

īstenošanā, piemēram, aktuāla ir kĜuvusi vakara (maiĦu) vidusskolu 

neklātienes un tālmācības programmu veidošana.  

d) pēc īstenoto programmu skaita un tā dinamikas  

� Vairāk nekā pusei institūciju īstenoto programmu/kursu skaits un apjoms ir 

palicis nemainīgs vai palielinājies, tātad īstenoto PI programmu/kursu 

dinamika laika periodā no 2011. gada līdz 2013. gadam ir vairāk pozitīva nekā 

negatīva.  

e) pēc mācību dalībnieku skaita  

� Institūciju uzskati par PI dalībnieku piedalīšanos vienā, divās un trijās 

aktivitātēs praktiski ir tuvi LR Centrālās statistikas pārvaldes publikācijā 

„Apsekojuma „Pieaugušo izglītība” rezultāti” (2013) apkopotai informācijai, 

iegūta 2011. gadā, aptaujājot iedzīvotājus vecumā no 25 līdz 64 gadiem, par 

Latvijas iedzīvotāju izglītošanos formālajā, neformālajā un informālajā 
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izglītībā. Procentuāli līdzīgi (ar CSB 2011. gada datiem) ir novērtēta dalībnieku 

piedalīšanās četrās un vairāk mācību aktivitātēs. 

� Atšėirības ir mācību aktivitāšu skaita novērtēšanā starp aptaujātajiem 

dalībniekiem un institūcijām attiecībā pret piedalīšanos četrās un vairāk 

mācību aktivitātītēs un piedalīšanos vienā mācību aktivitātē. Tas varētu būt 

izskaidrojams ar to, ka procentuāli aptaujātie dalībnieki sastāda 84,95% 

cilvēku ar augstāko izglītību, kuri ir aktīvākie kursu apmeklētāji. Institūcijas 

vairāk orientējas uz konkrētas programmas/kursu piedāvājumu, tādējādi 

piesaistot dalībnieku. Savukārt, dalībnieki vairāk izmanto daudzveidīgāku 

programmu/kursu piedāvājumu, jo cenšas iesaistīties 3-4 un vairāk 

aktivitātēs. Zināmā mērā šāda viedokĜu nesakritība varētu netieši norādīt uz 

piedāvājuma un pieprasījuma nesaskaĦotību, tādējādi institūcijām būtu 

ieteicams apsvērt programmu/kursu daudzveidības palielināšanu, nevis 

orientēties tikai uz viena veida programmu/kursu īstenošanu. Faktiski šis 

jautājums katrai institūcijai jārisina individuāli, ko arī parāda atšėirības 

institūciju atbildēs. Vienu institūciju grupu, kurai ir līdzīgi viedokĜi par 

dalībnieku piedalīšanos mācību aktivitātēs pēc to skaita, pārstāv privātie 

mācību centri un NVO. Otru grupu veido augstskolas/koledžas, PIC, 

pašvaldības iestādes, kultūras iestādes, vakara (maiĦu) vidusskolas un 

profesionālās izglītības iestādes. Trešo grupu pārstāv vispārējās izglītības 

iestādes. Tātad var atzīmēt, ka atšėirīgākie viedokĜi par dalībnieku 

piedalīšanos mācību aktivitātēs pēc to skaita ir pirmajai (privātie mācību 

centri un NVO) un trešajai (vispārējās izglītības iestādes) grupai, kas varētu 

būt izskaidrojams ar to, ka vispārējās izglītības iestādes ir tikai nesen sākušas 

piedalīties PI aktivitātēs. 

2. Noskaidrojot institūciju viedokli par programmu/kursu piedāvājumu, 

tika secināts, ka 

a) dažādu mācību vajadzību (profesijas ieguvi, papildu kvalifikāciju vai 

pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu, kompetenču paplašināšanu un 

personības pilnveidi) apmierināšanai 

� Pēc PI programmu/kursu īstenošanas dažādu mācību vajadzību 

apmierināšanai kā kopīgais visu institūciju darbībā viennozīmīgs ir 

piedāvājums, kas virzīts uz personības pilnveides un vispārējo zināšanu un 

prasmju apguves aspektiem. Pārējās programmu/kursu piedāvājuma jomas, 
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kas saistītas ar profesijas iegūšanu, pārkvalificēšanos, papildu kvalifikācijas 

iegūšanu vai kvalifikācijas paaugstināšanu, atšėiras un ir saistītas ar katras 

konkrētas institūcijas darbības specifiku. 

� Pēc institūciju īstenoto programmu/kursu nodrošinājums profesijas iegūšanai 

institūciju starpā var izšėirt trīs grupas. Pirmā grupa, kura sevi saista ar 

profesijas iegūšanas nodrošinājumu ir augstskolas/koledžas un profesionālās 

izglītības iestādes, kas zināmā mērā arī atklāj šo institūciju darbības virzienus. 

Otrā grupa veidojas no privātajiem mācību centriem un vakara (maiĦu) 

vidusskolām, kurām nav raksturīga programmu īstenošana saistībā ar 

profesijas iegūšanu. Tātad lielākās atšėirības ir starp augstskolām/koledžām, 

profesionālajām izglītības iestādēm, kuras īsteno formālo izglītību, un trešo 

grupu: PIC, kultūras iestādēm, pašvaldības iestādēm, NVO un vispārējās 

izglītības iestādēm, kuru programmas nav orientētas uz profesijas iegūšanu. 

� Skatījumā par īstenoto programmu/kursu nodrošinājumu papildu kvalifikācijas 

iegūšanai vai pārkvalificēšanai ir atšėirīgas starp grupu (augstskolas/koledžas, 

profesionālās izglītības iestādes un NVO, privātie mācību centri), kas praktiski 

īsteno šīs programmas un pašvaldības iestādēm, kultūras iestādēm un 

vispārējās izglītības iestādēm, kuras šīs programmas nerealizē 

� Programmu/kursu īstenošanā, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu 

dalībnieka jau esošajā profesijā, līdzīgu grupu veido augstskolas/koledžas un 

profesionālās izglītības iestādes, kuru formālās izglītības piedāvājums ir 

saistīts ar kvalifikācijas iegūšanu, otru - NVO un privātie mācību centri. No 

iepriekš minētajām institūcijām atšėirīgu grupu veido vispārējās izglītības 

iestādes un vakara (maiĦu) vidusskolas, kuras nepiedāvā šādas programmas. 

� Par programmu/kursu īstenošanu profesionālo kompetenču pilnveidošanai 

dalībnieka citā izglītības jomā līdzīgu grupu veido profesionālās izglītības 

iestādes un NVO. Otru grupu veido augstskolas/koledžas un privātie mācību 

centri, - tātad iestādes, kuru darbības profils ir saistīts ar šo jomu. No šīm 

grupām atšėirīgas ir vispārējās izglītības iestādes, kuras tiešā veidā nav 

saistītas profesionālo kompetenču pilnveidošanu. 

b) par savstarpējās komplektācijas iespējām, lai nodrošinātu izglītības nepārtrauktību 

(modulārā principa realizācija) 
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� Vairumam institūciju nav skaidra priekšstata, ko nozīmē modulārais princips, 

nevienā atbildē nav minēts „modulis, modulārs”. Formālajā izglītībā tas tiek 

saistīts ar izglītības nepārtrauktību kā pakāpenisku pāreju no zemāka kursa uz 

augstāku, no viena izglītības līmeĦa uz otru, taču netiek minēts, ka kursu 

programmas varētu īstenot moduĜu veidā, kaut gan augstākajā izglītībā tas 

jau notiek. Tiek atzīmēta arī apgūta kursa atzīšana, bet ne profesionālās 

pieredzes pielīdzināšana. Neformālajā izglītībā šis princips darbojas pārsvarā 

kā pāreja no viena izvēlēta mācību kursa apguves uz citu, no viena līmeĦa 

kursa uz augstāku (piemēram, valodas un IKT prasmju apguvē).  

c) par atbilstība Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020 izvirzīto prioritāšu un 

uzdevumu īstenošanai 

� Par NAP2020 nostādĦu īstenošanu nedaudz vairāk kā vienai trešdaĜai 

institūcijām ir pozitīvs viedoklis. Šīs institūcijas demonstrē savas lomas 

apzināšanos NAP rīcības virzienā „Kompetenču attīstība”, attiecinot uz 

nepieciešamo kompetenču, piemēram, informācijas un komunikācijas 

tehnoloăiju pārzināšana un lietošanas prasmes, saziĦas un sadarbības 

prasmes, valodas, uzĦēmējspējas pilnveidi. Šajā rīcības virzienā ir 

attiecināmas atziĦas par pieeju nodarbībām ārpus formālās izglītības, lai 

paplašinātu pieredzi un par profesionālās izglītības uzlabošanu, lai veicinātu 

nodarbinātības iespējas. Tiek minēta arī bezdarbnieku un strādājošo iesaiste 

pieaugušo izglītībā, lai sasniegtu ieguldījumu personības pašrealizācijai. Tiek 

uzsvērta inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana, iekĜaujot mācību 

programmā profesionālās izglītības prakses vietas sadarbībā ar nozaru 

uzĦēmējiem, digitālās mācību vides attīstīšana. Ir norādīta iekĜaujošas 

izglītības attīstība – atbalsta personāla, tai skaitā pedagogu palīgu, 

nodrošināšana un mācību materiāla speciālajai izglītībai izveide, kā arī 

akcentēta pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide, specificējot 

profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences pilnveidi atbilstoši 

darba tirgus tendencēm un profesionālās izglītības iestāžu (t.sk. pedagogu) 

kapacitātes stiprināšana pieaugušo izglītībā.  

� Rīcības virzienā "Cienīgs darbs" minēti rīcības uzdevumi, kas saistīti ar 

izglītošanos: atbalstīt komersantu un nodarbināto izglītošanu, jauniešu pēc 

profesionālās un/vai augstākās izglītības pabeigšanas integrācija darba tirgū, 

t.sk. uzĦēmējdarbības uzsākšana un atbalsta pasākumi jauniešiem – 
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bezdarbniekiem pirmās darba pieredzes iegūšanai. Ir norādītā sociālās 

atstumtības riskam pakĜauto iedzīvotāju un bezdarbnieku konkurētspējas 

veicināšana, nodrošinot aktuālu motivācijas, prasmju uzlabošanas un 

kompetenču celšanas, izglītības pakalpojumu pieejamību. Minēta sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas formu daudzveidošanas nepieciešamība. 

� Rīcības virzienā "Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reăionos – teritoriju 

potenciāla izmantošana" minēta PI izglītības attīstība kā konkurētspējas 

paaugstināšanas līdzeklis un sadarbību (kopēji projekti ne tikai vietējā, bet arī 

pārrobežu līmenī) veicinošs faktors. 

� Rīcības virzienā "Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana" 

norādīta personības vides apziĦas veidošana, lai veicinātu dabas resursu 

ilgtspējīga izmantošanu. 

3. Novērtējot PI institūciju pieprasījumu (indivīdu un organizāciju līmenī) 

un tā attiecības ar piedāvājumu, tika secināts 

� Apmēram puse institūciju uzskata, ka viĦu piedāvājums kopumā nodrošina 

pieprasījumu pēc programmām/kursiem. Taču institūciju programmu/kursu 

piedāvājums ir Ĝoti cieši saistīts ar valsts finansu nodrošinājumu.  

� Analizējot piedāvājuma attiecības ar pieprasījumu sīkāk, iezīmējas problēmas, 

kas saistītas ar piedāvājuma nodrošinājumu indivīda, institūcijas, pašvaldības 

un valsts līmenī. 

� Kā atzīst paši dalībnieki, tad indivīda jeb mikrolīmenī galvenā nozīme ir viĦa 

izpratnei par mūžizglītību, attieksmei pret sevi kā personības pilnveidošanu. 

Nenoliedzami mācīšanās situāciju ietekmē arī sociāldemogrāfiskais aspekts. 

� Institūciju jeb mezolīmenī pilnībā iezīmējas piedāvājuma veidi, mācību 

personāla kvalitāte un mācību organizācijas formas, kas ir Ĝoti aktuālas 

pašreizējā pieaugušo izglītības kontekstā, lai noturētu un attīstītu 

piedāvājumu nākotnē. Institūcijas tiek cieši saistītas ar pašvaldībām kā 

finansu un mērėgrupu nodrošinātājām. Nepietiekama ir institūciju izpratne 

par saikni ar darba devēju.  

� Valsts jeb makrolīmenī vērojama tendence atzīt, ka kaut arī Latvijā ir 

izstrādāta mūžizglītības politika, tomēr tās īstenošana netiek nodrošināta ne 

strukturālā, ne finansiālā līmenī.  
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4. Nosakot pieaugušo izglītības pieejamību, tika secināts, ka PI pieejamība 

tiek nodrošināta 

� teritoriālā (novadu, pilsētas un lauku teritorijas) ziĦā, vienīgi jautājumā par 

pašvaldības teritoriju ir atšėirības. Iespējams, ka varēja rasties zināmas 

neskaidrības jautājuma atbildēšana, jo pašvaldības teritoriju varēja attiecināt 

gan uz pilsētas, gan uz lauku teritoriju. Taču atšėirību interpretācijā 

saskatāmas vairākas tendences - vakara (maiĦu) vidusskolas, profesionālās 

izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes un augstskolas/koledžas 

uzskata, ka pieejamība pēc pašvaldības teritorijas pilnībā netiek nodrošināta, 

arī pašvaldības iestādes un privātie mācību centri atzīst, ka šis nodrošinājums 

varētu būt problēma. Vismazāk problēmu saskata kultūras iestādes un NVO. 

Tātad viennozīmīgi var apgalvot, ka pieejamība pieaugušo izglītībai pašvaldību 

teritorijas nodrošinājuma aspektā ne vienmēr ir iespējama. 

� saturiskā. Ne visas institūcijas uzskata, ka mācību vajadzības saturiskajā 

aspektā tiek nodrošināta. Visatšėirīgākās tendences vērojamas NVO, 

profesionālo izglītības iestāžu, privāto mācību centru un kultūras iestāžu 

vērtējumā. Savukārt, (maiĦu) vidusskolu, augstskolu/koledžu un PIC, kā arī 

vispārējo izglītības iestāžu un pašvaldības iestāžu viedokĜi atšėiras ievērojami 

mazāk no NVO, profesionālo izglītības iestāžu un privāto mācību centru 

uzskatiem. 

� finansiālā. Institūcijas uzskata, ka cilvēku finansiālās iespējas tiek 

nodrošinātas. 

� mērėgrupu. Lielākā daĜa institūciju ir pārliecinātas, ka mērėgrupu vajadzības 

tiek nodrošinātas. ViedokĜi atšėiras jautājumos par neformālās izglītības 

atzīšanas iespēju un mācīšanos eksternātā nodrošināšanu. 

5. Nosakot, kā pieaugušo izglītības praksē tiek īstenots elastības princips, 

tika secināts, ka 

� Elastības principu pieaugušo izglītības praksē institūciju īsteno, izmantojot 

individualizētās programmas indivīdiem, pieaugušo izglītības programmas 

organizācijām, e-mācības, mācības tālmācības formā bez e-vides, neformālās 

izglītības atzīšanas iespējas un mācības eksternātā, kā arī mācoties darba 

vietā, taču starp institūcijām ir vērojamas atšėirības šo mācību formu izvēlē.  
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� Individualizētu programmu nodrošinājumā vērojamas atšėirības starp divām 

grupām. Vienu grupu veido privātie mācību centri un vakara (maiĦu) 

vidusskolas, bet otru – augstskolas/koledžas, profesionālās izglītības iestādes 

un kultūras iestādes, kuras vairāk ir orientētas uz šīs mācību formas attīstību. 

No šīm iepriekš minētajām grupām visatšėirīgākās ir PIC. Īpaši jāatzīmē 

vakarskolu aktivitātes šajā virzienā. 

� E-mācību programmu nodrošinājumā kā īpaša grupa ir minama vakara 

(maiĦu) vidusskolas, kas aktīvi ir iesaistījušās e-vides izmantošanā, tādējādi 

nodrošinot audzēkĦu mācīšanos tālmācībā. Šajā jomā līdzīgi situāciju vērtē 

augstskolas/koledžas, vispārējās izglītības iestādes, privātie mācību centri un 

kultūras iespējas, kas uzskata, ka nodrošina e-mācībās. Profesionālās 

izglītības iestādes, NVO, PIC un pašvaldības iestādes ir ievērojami 

atšėirīgākas, sevišėi, no vakara (maiĦu) vidusskolām. 

� Tālmācības bez e-vides izmantošanas programmu nodrošinājumā kopīgu 

grupu veido vakara (maiĦu) vidusskolas un vispārējās izglītības iestādes. Otru 

grupu pārstāv augstskolas/koledžas, NVO, kultūras iestādes un pašvaldības 

iestādes. No šīm institūcijām tendenci atšėirties, īpaši no vakara vidusskolām, 

uzrāda PIC, privātie mācību centri un profesionālās izglītības iestādes. 

� Mācību nodrošinājumam eksternātā līdzvērtīgas ir vakara (maiĦu) vidusskolas, 

profesionālās izglītības iestādes un vispārējās izglītības iestādes, kuras varētu 

būt vairāk vai mazāk ar šo jomu saistītas. Vislielākās atšėirības no minētajām 

institūcijām vērojamas PIC, NVO un kultūras iestāžu darbībās, kuras pārsvarā 

īsteno programmas/kursus klātienē. Viduspozīciju ieĦem augstskolas/koledžas 

un privātie mācību centri. 

� Neformālās izglītības nodrošinājumā kā atsevišėa grupa ir profesionālās 

izglītības iestādes un augstskolas/koledžas, kas varētu liecināt par šo 

institūciju aktualitāti šajā virzienā. Privātie mācību centri un vispārējās 

izglītības iestādes veido otru grupu, kas varētu norādīt uz to, ka privātie 

mācību centri jau ir aktīvi NFI nodrošinājumā, bet vispārējās izglītības 

iestādes cenšas līdzvērtīgi iesaistīties šajā procesā.  

� Mācīšanās darba vietā nodrošinājumā līdzvērtīgi ir privātie mācību centri, 

augstskolas/koledžas, NVO, profesionālās izglītības iestādes un vispārējās 

izglītības iestādes, ko varētu izskaidrot ar to, ka privātie mācību centri un NVO 
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programmu/kursu nodrošinājumā ir vairāk saistīti ar uzĦēmējiem, tādējādi 

īstenojot viĦu pieprasījumu – mācīt darbiniekus uzĦēmuma darbavietā. 

Formālās izglītības iestādes vairāk vai mazāk cenšas nodrošināt sava 

personāla profesionālo pilnveidi, tādējādi sekmējot viĦu mācīšanos darba 

vietā. Atšėirīgāku tendenci uzrāda vakara (maiĦu) vidusskolas. 

� Mācību organizācijas veidu – mobilo klasi – institūcijas lieto vismazāk, un šajā 

jautājumā to uzskati ir identiski. 

6. Apzinot un raksturojot datu bāzes par pieaugušo izglītības piedāvājumu, 

tika secināts, ka 

� No aplūkotajām interneta vietnēm par Latvijas teritoriju visaptverošāko 

pieaugušo izglītības datu bāzi var uzskatīt NIID.lv veidoto datu bāzi, kura 

aptver formālo un neformālo izglītības piedāvājumu. Pārējās interneta vietnes 

piedāvā pieaugušo izglītības pakalpojumus gan visā Latvijas teritorijā (IZM un 

LPMC lapas), gan reăionālā (ZRKAC) un apdzīvotās vietas lielas pilsētas 

(RIIMC) skatījumā. 

� Visām interneta vietnēm sākumlapā vienmēr ir piedāvāta vispārīga informācija 

un aktuālie notikumi. Lielākai daĜai vispārīgā informācija ir arī angĜu valodā. Ja 

mājas lapā ir kalendārs, tad tiek sniegta informācija arī par notiekošiem 

kursiem (izĦēmums IZM un NIID, jo DB ir cita funkcija). NIID datu bāzē ir arī 

sadaĜa „Jaunumi NIID datu bāzē”, kur iespējams uzzināt par jaunākajām 

pievienotājām programmām/kursiem. 

� Pārsvarā visas interneta vietnes informāciju pieaugušo izglītības 

programmām/kursiem piedāvā apskatīt kā izveidotu sarakstu ar hipersaiti uz 

konkrētu kursu, piedāvājot uzzināt kursa saturu, sniedzējinstitūcijas 

nosaukumu, lektoru/us, piedāvājuma mērėauditoriju, norises vietu, 

kontaktinformāciju. 

� Praktiski visas institūcijas cenšas nodrošināt atgriezenisko saiti ar lietotāju, 

piedāvājot sākumlapā kontaktinformāciju un iespēju sazināties pa e-pastu. 

NIID DB ir iespēja saĦemt arī e-konsultāciju. Gandrīz visām ir izveidotas vai 

nu elektroniskās dalībnieku pieteikšanās veidlapas, vai arī veidlapas MS Word 

formātā. Dažas institūcijas (LPMC, ZRKAC) sniedz arī elektroniskās kursa 

novērtējuma anketas klausītājiem. Citās institūciju mājas lapās elektroniskā 

testa veidā iespējams pašam klausītājam noteikt, piemēram, svešvalodu 
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(angĜu un vācu valodas) apguves līmeni (ZRKAC). Tas nozīmē, ka 

organizācijās ir sava programmu/kursu klausītāju datubāze, kas noder 

turpmākai saziĦai ar dalībniekiem. 

� DaĜa institūcija nodrošina savu publicitāti arī sociālajās grupās Twitter 

(visbiežāk), Flickr, draugiem.lv, facebook.com un youtube.com u.c. 

� Kaut arī datu bāzēs ir lietoti dažāda formāta materiāli, kurus mehāniski būtu 

grūti apvienot, tomēr pastāv iespēja izmantot kopīgas datu bāzes veidošanā.  

� Kopumā jāatzīst, ka informācija par PI iespējām ir ārkārtīgi sadrumstalota un 

tieši informācijas trūkums, iespējams, arī kavē izglītības pieejamību, kā arī 

rada šėēršĜus pieaugušo izglītības sniedzēju sadarbībai pašvaldību un reăionu 

līmenī.  

7. Nosakot šėēršĜus, kas pieaugušo izglītības institūcijām kavē īstenot un 

attīstīt piedāvājumu, tika noskaidrots, ka 

� Vērtējot indivīda līmenī no dalībnieka skatījuma, tad kā galvenie traucēkĜi, kas 

cilvēkam traucē iesaistīšanos PI, ir uzskatāmi institucionālie faktori (mācības ir 

pārāk dārgas, trūkst darba devēja atbalsta, nav piedāvāts piemērots izglītības 

vai mācību pasākums), situatīvie faktori (nav laika ăimenes apstākĜu dēĜ, 

nevar apvienot darbu ar mācībām, mācības netiek piedāvātas sasniedzamā 

attālumā un nav informācijas par pieaugušo izglītības iespējām) un 

akadēmiskais faktors - nevar piedalīties, jo neatbilst izglītības programmā 

noteiktajiem priekšnoteikumiem. Cits viedoklis par šėēršĜiem, kuri kavē 

dalībnieku iesaistīties PI, ir institūcijām, kuras pārsvarā norāda dispozionālos 

faktorus, t.i. dalībnieks neapzinās savas izglītības vajadzības, neuzskata 

izglītošanos par nepieciešamību, viĦam ir nepareizs priekšstats par īstenoto 

izglītības programmu vai arī uzskata, ka ir par vecu, lai mācītos un viĦam ir 

veselības problēmas. Šādas atšėirības dalībnieku un institūciju uzskatos 

varētu izskaidrot ar to, ka dalībnieki pārsvarā ir cilvēki ar augstāko izglītību, 

bet daĜa institūciju savā darbībā tomēr orientējas uz sociāli jutīgākajām 

mērėgrupām. 

� Sīkāk analizējot institūciju uzskatus, tika noskaidrots, ka kopīgi ir viedokĜi par 

institucionālajiem faktoriem: mācības ir pārāk dārgas, tāpēc daudzi nevar 

atĜauties, mācības netiek piedāvātas sasniedzamā attālumā, ir neprofesionāli 

pieaugušo izglītotāji un situatīviem faktoriem: mācības nevar savienot ar 
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darba grafiku un dalībniekam nav informācijas par pieaugušo izglītības 

iespējām, kā arī citi personīgi iemesli: cilvēka dzīvē ir notikušas pārmaiĦas – 

bijis bezdarbnieks, atradis darbu, mainījis darba vai izbraucis no valsts, kā arī 

par akadēmiskajiem faktoriem: nevar piedalīties, jo neatbilst izglītības 

programmā noteiktajiem priekšnoteikumiem.  

� Atšėirības ir vērojamas viedokĜos par darba devēja atbalstu, datora vai 

interneta pieejamību un cilvēka veselības problēmām. 

- Skatījumā par darba devēja atbalstu vislielākā atšėirība ir vērojama vakara 

vidusskolu un vispārējo mācību iestāžu, pašvaldības iestāžu uzskatos. 

Vidusspozīcijās atrodas privātie mācību centri, profesionālās izglītības 

iestādes, augstskolas/koledžas, kultūras iestādes un NVO, PIC. 

- Attiecībā par datora un interneta nodrošinājuma nepieejamību e-mācību 

aspektā grupējas vakara (maiĦu) vidusskolas, kultūras iestādes un 

profesionālās izglītības iestādes. Līdzīgu ainu var vērot arī starp vispārējās 

izglītības iestādēm un pašvaldības iestādēm. Vislielākās atšėirībās 

vērojamas vakara (maiĦu) vidusskolu un pārējo institūciju: 

augstskolas/koledžas, privātie mācību centri, PIC un NVO starpā. 

- Faktora „Ir veselības problēmas” interpretācijā atšėirības vērojamas starp 

trim grupām. Vienu grupu veido augstskolas/koledžas un vakara (maiĦu) 

vidusskolas, otru – pašvaldības iestādes un kultūras iestādes. 

Visbūtiskākās atšėirības šajā jautājumā ir starp augstskolām/koledžām, 

vakara (maiĦu) vidusskolām un vispārējām izglītības iestādēm, 

profesionālajām izglītības iestādēm, privātajiem mācību centriem, PIC, 

NVO. 

- Skatījumā par citu faktora ietekmi parādās atšėirības starp divām grupām. 

Kopīgu grupu veido PIC un profesionālās izglītības iestādes. Otrajā grupā ir 

visas pārējās institūcijas: augstskolas vai koledžas, vispārējās izglītības 

iestādes, vakara (maiĦu) vidusskolas, privātie mācību centri, pašvaldības 

iestādes, kultūras iestādes (bibliotēka, muzejs, jauniešu centri, mākslas 

skolas u.c.) un nevalstiskās organizācijas. 

� Institucionālā līmenī galvenā problēma ir finansējuma trūkums, ne vienmēr 

pietiekams infrastruktūras nodrošinājums, kā arī aktuāls ir jautājums ir 

pieaugušo izglītotāja kvalifikācija vai pieejamība. Nozīmīgs ir arī pašvaldības 

atbalsts, bet maz novērtēta ir sadarbība ar darba devēju. 
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� Institūcijas PI īstenošanā vislielāko atbalstu saĦem no iedzīvotājiem un 

medijiem. Vismazākais atbalsts tiek saĦemts no politiėiem, kā arī nav 

sadarbības ar valsts amatpersonām un politiėiem (īpaši privātajiem mācību 

centriem), kā arī praktiski nav zinātniski metodiskā nodrošinājuma. Sīkāk 

analizējot nosacījumus par atbalstu PI programmu/kursu īstenošanā, tika 

noskaidrots, ka institūcijām ir vienots viedoklis par finansējumu izglītībai 

vispār un atbalstu, ko var saĦem no dažādiem fondiem un citiem avotiem, kā 

arī par darba devēju atbalstu un zinātniski metodisko nodrošinājumu. Atšėirīgi 

uzskati institūciju starpā ir par politiėu, mediju un iedzīvotāju atbalstu, kā arī 

par sadarbību ar valsts amatpersonām un politiėiem. Tāpat arī atšėiras 

viedokĜi par valsts, pašvaldību, darba devēju un dalībnieku finansējumu PI 

programmu/kursu īstenošanai. Vairums no šīm atšėirībām ir saistītas ar 

konkrētās institūcijas statusu. 

Priekšlikumi un ieteikumi 

Priekšlikumi izstrādāti, pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem un 

balstoties uz Izglītības attīstības pamatnostādĦu projektu 2014.-2020.gadam, uz 

Padomes Rezolūciju par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem 

(2011/C 372/01), lai sasniegtu prioritārās jomas laikposmam no 2012. līdz 

2014. gadam 

1. Latvijas izglītības sistēmā pieaugušajiem bieži vien nav adekvāta PI 

piedāvājuma, kas nodrošinātu cilvēku līdzdalību darba tirgū un sabiedrībā, tāpēc 

ieteicams paaugstināt cilvēku motivāciju izglītoties un iegūt labu izglītību, uzskatot 

mūžizglītību kā vērtību, stiprinot principu: Augstāks izglītības līmenis → 

Nodarbinātība: augstāks ieĦemamais amats → Augstāks ienākumu līmenis. Tādējādi 

svarīgi ir padarīt par prestižu izglītības nozīmību, īstenojot mērėtiecīgu darba 

samaksas politiku - tuvinot algas Eiropas līmenim, valstī publiskajā sektorā 

diferencējot darba samaksu pēc izglītības līmeĦiem atsevišėām reglamentētām 

profesiju grupām (piemēram, jaunajā pedagogu darba samaksas modelī sasaistē ar 

pedagogu darba kvalitāti, ieviest arī papildu piemaksu par maăistra vai doktora 

grādu). Izglītības validāciju izmantot kā vienu no mehānismiem, lai nodrošinātu arī 

ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, tādējādi 

ar profesionālās kvalifikācijas iegūšanu apliecinot savu profesionalitāti vai arī 

samazinot izglītības iegūšanas ilgumu. Izglītības popularizēšanā vairāk iesaistīt masu 

medijus, piedāvājot tiem iesaistīties izglītības nozīmības skaidrojošos projektos. 
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2. Informācija par PI iespējām ir ārkārtīgi sadrumstalota un tas ir viens no 

iemesliem, kas kavē izglītības pieejamību, kā arī rada šėēršĜus pieaugušo izglītības 

sniedzēju sadarbībai pašvaldību un reăionu līmenī. Lai veicinātu PI pieprasījumu, 

nodrošināt sabiedrības informēšanu, popularizējot labas prakses piemērus dažādos 

informācijas avotos, izveidot vienotu PI datu bāzi par pieaugušo izglītības īstenošanu 

(par pamatu varētu izmantot NIID.LV datu bāzi, pievienojot informāciju par PI 

projektiem, labas prakses piemēriem, PI programmu un kursu aprakstiem, 

piedāvājumu un pieprasījumu utt.). Vienotajā datu bāzē paredzēt dažāda veida 

informācijas pieejamību pēc lietotāju līmeĦiem: profesionāĜiem un vienkāršoti 

izmantojamu parastam lietotājam, lai to varētu izmantot arī cilvēki ar zemām 

pamatprasmēm un valsts valodas prasmēm. Saturiski izveidot IZM mājas lapā sadaĜu 

„Pieaugušo izglītība”, kurā apkopot jau esošo informāciju par PI, kā papildināt ar 

skaidrojošu informāciju par PI pamatjēdzieniem un saitēm uz Latvijas un Eiropas 

Savienības PI interneta vietnēm. 

3. Lai paplašinātu piedāvājuma dažādību, vairāk attīstīt sadarbību un 

partnerību starp visām PI ieinteresētajām pusēm – valsts iestādēm, dažādiem 

pieaugušo izglītības iespēju sniedzējiem, sociālajiem partneriem un pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, sevišėi reăionālā un vietējā mērogā, saistībā ar “izglītības 

reăionu” un vietējo izglītības centru attīstību, pilnveidot pieaugušo izglītības 

pakalpojuma tīklu, iesaistot tajā pēc iespējas vairāk PI sniedzējinstitūcijas. 

Pašvaldībām vairāk iesaistīties, lielāku atbildīgo darbinieku ieinteresētību, plānveida 

rīcību novada pieaugušo izglītības nodrošināšanā, kā arī sadarbības un finansiāla 

atbalsta sniegšana PI izglītības organizācijām. Lai attīstītu sadarbību, veicināt un 

rosināt īstenot projektus starptautiskā/valsts/pašvaldības/organizāciju/ līmenī, kuros 

vairākas institūcijas kopīgi darbojas vienas problēmas risināšanai nodrošinot konkrētu 

vajadzību apmierināšanu. Lai nodrošinātu piedāvājumu dažādām mērėgrupām, iniciēt 

projektus, kuros sadarbojas vairākas PI sniedzošas institūcijas, tādējādi veicinot 

izglītības pieejamību. Lai to nodrošinātu pašvaldībām savstarpēji jākooperējas un 

jānodrošina pieprasījuma apmierināšana ar citu pašvaldību resursiem.  

4. Lai veidotu radošu un attīstošu vidi neformālai un informālai pieaugušo 

izglītībai, svarīgi ir palielināt dažādu organizāciju lomu. Atbalstīt kultūras organizāciju 

(piemēram, muzeju, bibliotēku utt.), pilsoniskās sabiedrības, sporta organizāciju un 

citu struktūru darbību PI. Lai to sasniegtu, pozicionēt šo organizāciju darbību PI 

normatīvajos dokumentos un iesaistīt mēdijus labas prakses piemēru popularizēšanā, 
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lai veicinātu iesaistīšanos PI. Muzejiem paredzēt piesaistīt pieaugušo mērėgrupu ar 

konkrētu piedāvājumu tieši šai mērėgrupai, kā arī veidot starppaaudžu iesaistošas 

aktivitātes. 

5. Lai nodrošinātu PI pieprasījumu paplašināšanos, atbalstīt vakara (maiĦu) 

vidusskolas, kuras izsenis jau bijušas otrreizējās izglītības iespēju piedāvātājas, ne 

tikai formālās izglītības sniegšanā, bet arī rosināt uz aktivitātēm NFI, tādējādi 

paliecinot savu potenciālu PI sniegšanā.  Pārskatīt šo izglītības iestāžu pasniedzēju 

likmju koeficientu salīdzinājumā ar vispārizglītojošām un profesionālajām mācību 

iestādēm. Aktualizēt šo vēsturiski seno un nepelnīti aizmirsto „spēlētāju” NAP2020 

plānojumā. Lai sekmētu pieaugušo izglītības pakalpojumu pieejamību lauku 

teritorijās, atbalstīt vispārējās izglītības iestādes, kuras var uzskatīt par jaunpienācēju 

PI īstenošanā.  

6. Lai nodrošinātu, ka efektīvi tiek izmantots atbalsts darba devēju darbinieku 

izglītošanai, iepriekš apzināt un konkretizēt darba devēju potenciālās vajadzības 

pašvaldību un reăionu līmenī. Lai panāktu mērėtiecīgu finanšu līdzekĜu izmantošanu 

darba devēju atbalstam, rosināt izglītības sniedzējus savlaicīgi apzināt un precizēt 

darba devēju vajadzības, tādējādi attīstīt atbilstošu piedāvājumu. 

Lai attīstītu darba vietā balstītas mācības un kvalitatīvas prakses, kas 

nodrošinātu izglītības rezultātu atbilstību darba tirgus vajadzībām nepieciešamo 

profesionālo prasmju apguvi, nodrošinot pieredzējuša speciālista pieredzes 

pārĦemšanu, a) darba devējiem nodrošināt prakses vadītāju-mentoru ar atbilstīgu 

atalgojumu, b) uzĦēmējiem sniegt metodisko atbalstu, lai varētu veikt prasmju 

validāciju, individuālā testēšanā noskaidrojot praktikanta zināšanas un iepriekš 

apgūtās prasmes, c) prakses vadītājiem sniegt metodisko atbalstu praktikanta 

apmācībai piemērotu metožu un paĦēmienu izvēlē. 

7. Lai attīstītu PI pieejamību un nepārtrauktību, ieviest elastīgus izglītības 

ieguves veidus pieaugušajiem. Formālajā izglītībā pielāgot nodarbību organizāciju PI 

specifikai, veidojot modulāras programmas, piedāvājot daudzveidīgas klātienes un 

neklātienes daĜlaika mācību organizācijas formas: vakara nodarbības, nodarbības 

sestdienās un svētdienās tālmācība u.c. 

Veidot saīsinātas vidējās izglītības otrā posma programmas („tilta 

programmas”), kas izglītības ieguvējiem Ĝauj paaugstināt savu kvalifikāciju, atkārtoti 

neapgūstot līdzīgus priekšmetus tiem, kurus viĦi jau ir mācījušies.  



 123 

Lai pieaugušo izglītībā nodrošinātu elastīgu izglītības piedāvājumu, vairāk 

attīstīt individualizētās programmas indivīdiem, pieaugušo izglītības programmas 

organizācijām, e-mācības, mācības tālmācības formā bez e-vides, neklātienes 

programmu tīklu izveidošanu novada teritorijā, neformālās izglītības atzīšanas 

iespējas un mācības eksternātā. Pilnveidot daudzveidīgu mācību metožu 

izmantošanu. Mācības īstenot gan tradicionāli, gan modernās formās, piemēram, 

tālmācībā, vakara kursos, mācību apĜos, starppaaudžu mācībās, izmantojot mobilās 

klases, eksternātā, pēc iespējas intensīvā laika skalā, efektīvi sadarbojoties ar 

uzĦēmējiem un akcentējot praktisko darbu - darba vidē balstītas mācības, kas paredz 

ciešu teorētisko mācību un reālās darba vides sasaisti. Efektīvāk izmantot IKT kā rīku 

plašākai piekĜuvei un izglītības kvalitātes uzlabošanai, attīstot dažāda veida mācību 

resursu (mācību metodisko materiālu, e-materiālu, atvērto izglītības resursu (AIR), 

tiešsaistes kursu “mūku” – MOOC (Massive Open Online Courses), mobilo mācību 

klašu, mācībām nepieciešamo aprīkojuma u.c.) nodrošinājumu.  

Tā kā neformālās un informālās izglītības atzīšana un apstiprināšana ir viena 

no piecām prioritārajām jomām, kas paredzēta Rīcības plānā pieaugušo izglītībai 

(Eiropas Komisija, 2007), tad nepieciešams pēc iespējas efektīvāk pilnveidot ārpus 

formālās izglītības iegūto zināšanu un prasmju atzīšanas sistēmu, lai ieviestu 

neformālās un informālās izglītošanās validāciju un veicinātu tās izmantošanu visu 

vecuma un kvalifikācijas līmeĦu pieaugušajiem. Lai attīstītu validācijas pieprasījumu, 

nepieciešams a) veikt validācijas kritēriju sistēmas izstrādi; b) izstrādāt metodiskos 

materiālus gan validācijas procesa ekspertiem, gan validējamiem izglītojamiem; c) 

informēt sabiedrību par NFI un INFI atzīšanas iespējām, motivējot cilvēku iesaistīties 

kompetenču pašnovērtēšanā un veidot individuālos mācību plānus profesionālai 

pilnveidei. 

8. Lai sasniegtu augstāku piedāvājuma un pieprasījuma saskaĦotību visos 

līmeĦos, balstoties uz izstrādāto mūžizglītības modeli, noteikt prioritātes PI: funkciju 

sadalījumu, finansēšanas mehānismu un īstenošanas resursus (valsts, ESF, darba 

devēju, uzĦēmēju un privāto finansējums), nodrošinot katras  PI iesaistītas 

struktūras mērėtiecīgu darbību. 

9. Latvijas demogrāfiskā situācija un darba tirgus prognozes paredz 

pirmspensijas vecuma cilvēku iesaisti pieaugušo izglītībā. Lai to nodrošinātu, 

nepieciešams izstrādāt atbilstošas mērėprogrammas, paredzot, ka šajā vecumā 

posmā cilvēkiem ir cita attieksme pret izglītību, ir iepriekšējā mācīšanās un darba 
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pieredze, kā arī var būt veselības problēmas. Ieteikt pārskatīt valsts finansējuma 

sadali PI atbalstam Izglītības attīstības pamatnostādĦu projektā 2014.-2020.gadam. 

lai uzlabotu vecāka gadagājuma pieaugušo izglītības iespējas saistībā ar aktīvām 

vecumdienām, tostarp saistībā ar brīvprātīgu darbu, un lai veicinātu novatoriskas 

paaužu savstarpējas mācīšanās formas un iniciatīvas vecāka gadagājuma personu 

zināšanu, prasmju un kompetenču izmantošanai par labu visai sabiedrībai kopumā. 

Lai adaptētos darba mūža paildzinājumam, ieteikt aktualizēt arī tādu iedzīvotāju 

vecuma grupu, kuri ir vecāki par 64 gadiem, t.i., trešo demogrāfiskā ceturkšĦa 

vecuma grupu 50-74 gadi (Schuller&Watson, 2009), kas vēl arvien var būt 

ekonomiski aktīva.  

10. Lai veidotu kvalitatīvu PI piedāvājumu, nozīmīga ir pieaugušā izglītotāja 

profesionalitāte. Pieaugušā izglītotāja mērėgrupa kā atbalsta saĦēmēja nebija minēta 

2007.-2013. gada Mūžizglītības pamatnostādnēs, bet par to ir jādomā nākotnē kā par 

vienu no kvalitatīvas PI nosacījumiem. Šobrīd pieaugušo izglītotāja profesionālā 

pilnveide ir arī aktualizēta ES izaugsmes stratēăijā „Eiropa 2020”, tāpēc svarīgi ir 

izstrādāt pieaugušo pedagogu kvalifikācijas (kā norādīts Izglītības likumā – pieaugušo 

izglītotājam neformālajā izglītībā nav nepieciešama pedagoăiskā izglītība) standartu, 

lai varētu piemērot/pielīdzināt pedagoăisko izglītību, nodrošinot, ka profesionālās 

nodarbības var vadīt atbilstošās industrijas vai pakalpojumu kvalificēts speciālists ar 

lielisku un mūsdienīgu reālu ražošanas/uzĦēmējdarbības darba pieredzi un pasaules 

redzējumu, piedāvājot viĦa prasmes pieaugušo izglītošanā attīstīt ar pastāvīgas 

pedagoăiskās pilnveides palīdzību.  

11. Lai nodrošinātu piedāvājuma saskaĦotību un elastīgu mācīšanās 

nepārtrauktību atbilstīgi cilvēka individuālām vajadzībām, attīstīt modulāro pieeju 

pieaugušo izglītības programmu/kursu īstenošanā. Ieviest šo terminu Izglītības 

likuma I nodaĜā Vispārīgie noteikumi 1. pantā. Likumā lietotie termini un sniegt 

termina „modulis”, „modulārā pieeja/princips” skaidrojumu. Modulārās pieejas 

izmantošana var arī atvieglot iegūtās NI un INFI atzīšanu, tāpēc aktualizēt ne tikai 

profesionālajā izglītībā (NAP 2020, Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. 

gadam), bet arī attiecināt uz PI neformālajā izglītībā, fokusējoties uz dažādu 

mērėgrupu vajadzību apmierināšanu modulārā principa pieejā. 

12. Lai stiprinātu kopvesulumu ar PI saistītu jautājumu izpētē un Ĝautu sekot 

līdzi pieprasījumam un piedāvājumam, veikt visaptverošu PI monitoringu, kas tiktu 
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nodrošināts ar regulāru sistemātisku starpdisciplinārā pieejā balstītu pētījumu 

veikšanu.  
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