
Izglītības un zinātnes ministrija

Pieaugušo izglītības attīstības 
perspektīvas

13.05.2014.



Mērķis:

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. –
2020.gadam - no 7% iesaistīto pieaugušo 
izglītībā 2013.gadā līdz 15% iesaistīto 
pieaugušo izglītībā 2020.gadā

Sasniegšanai: 

Uz sadarbību vērsta sistēma, kur katram 
sadarbības partnerim konkrētas funkcijas un 
atbildība



Koncepcija mērķa sasniegšanai

Sadarbība (IZM, LM, EM)

Politisko nostādņu izstrāde

Normatīvais regulējums

Nacionālie pētījumi un attīstības dokumenti

Uzraudzības padome

Izvērtē informāciju

Izstrādā priekšlikumus jomas politikai



Koncepcija mērķa sasniegšanai

PI reģionālās ieviešanas grupas

Plānošanas reģioni – koordinējoša funkcija, kopējās attīstības 

tendenču analīzi, izglītības pieprasījumu – piedāvājumu

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) –

bezdarbnieku apmācība, aktivitātes un pasākumi mērķgrupai, uztur NVA 
datubāzi, analizē rezultātu

Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK), 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera 
(LTRK), Nozaru asociācijas - uzņēmējdarbības attīstības 

tendences, apzina vajadzības, īsteno apmācību, veido datubāzi, analizē 
rezultātu



Īstenošanas līmenis

Plānošanas reģioni - tiek sniegti priekšlikumi par darba devēju 

vajadzībām un saskaņots pieprasījums un piedāvājums starp pakalpojuma 
sniedzēju un saņēmēju

Darba devēji – mācību prioritāšu noteicēji, pasūtījuma 

formulētāji, rezultātu izvērtētāji, ierosinājumu sniedzēji, mērķgrupu 

apzinātāji un pasūtījuma specifikas noteicēji

Pakalpojuma sniedzēji – mācību programmu sagatavotājs  

un realizētājs, kā arī informācijas un novērtējuma sniedzēji par PI 
ieviešanas rezultātiem

(izglītības iestādes, Pieaugušo izglītības centri, privātais pakalpojuma 
sniedzējs)



Kāda būs efektivitāte?

Iesaistītās institūcijas nodrošina visas Latvijas

 teritorijas detālu plānojumu

 Pieaugušo/nodarbināto mērķa grupu pārklājumu

 PI pakalpojuma sniedzēju pārklājumu

 Visu līmeņu līdzdalību PI politikas veidošanā un 
ieviešanā

 Skaidri definēti darba uzdevumi un atbildības sfēras;

 Iespēja iegūt detalizētus statistikas datus



Finansējuma avoti

Valsts un Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējums 2014. – 2020. programmēšanas 
periods

Valsts atbalsts darba devējiem darbinieku 
papildu izglītošanā

Struktūrfondu finansējums (ESF, pārrobežu 
sadarbības programmas, Erasmus+….)



 Finansējuma saņēmēji: Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar plānošanas
reģioniem, pašvaldībām, LDDK un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru

 Indikatīvais uzsākšanas laiks: 2015.gada IV ceturksnis /1.kārtas uzsākšana, kopā 1 kārta
 Atbalstāmās darbības:

nodarbināto iedzīvotāju profesionālās kvalifikācijas un kompetences pilnveidei un neformālās
izglītības programmu apguvei, t.sk., atbalsts karjeras konsultēšanas pakalpojumiem,
bezdarba un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju konkurētspējas un piekļuves
darba tirgum veicināšanai.

 Mērķa grupa – labuma guvēji:
Iedzīvotāji vecumā no 25–64 gadiem, īpaši bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie (t.sk. ar
zemām prasmēm, ar neaktuālu/novecojušu kvalifikāciju, ar vienu vai vairāk apgādājamiem,
personas ar invaliditāti, trūcīgas personas, personas vecumā virs 45 gadiem, personas, kurām
sasniedzot noteiktu vecumu ir samazinājušās profesionālās darba spējas konkrētā profesijā),
vai nodarbinātie nozarē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.

8.4.1.specifiskais atbalsta mērķis: 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci 

atbilstoši mainīgajiem darba tirgus apstākļiem 
Kopā: 27 034 565 EUR, t.sk. ESF 22 979 380 EUR



Paldies!


