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Izglītības likuma mērķis ir nodrošināt katram

Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu 

garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par 

patstāvigu un attīstītu personību, 

demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības 

locekli.

(Izglītības likuma 2.pants)



Mūžizglītības politikas  mērķi

1. Nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem

neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās 

izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās 

piederības, funkcionāliem traucējumiem.

2. Veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu, 

kas nodrošina ilgtspējīgas kompetences darbam, 

pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei un sekmē uz 

augstām prasmēm balstītu konkurētspējīgas zināšanu 

ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību 

Latvijā.

3. Izveidot saskaņotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu 

resursu (tai skaitā fnanšu) pārvaldi, ievērojot dalītās 

atbildības un nozaru politikas mijiedarbības principus, 

vienotas mūžizglītības sistēmas attīstībai.



Pieaugušo izglītības sistēmas ietvars



Datu apkopošanas grūtības

● Pieaugušo izglītības “difūzija” izglītības sistēmā

• Atšķirīgs jaunieša un pieaugušā vecuma 

nošķīrums dažādos dokumentos

• Nenoteikts izglītības adresāts

• Trūkst datu sadalījuma pa pieaugušo 

vecumposmiem, izglītības līmeņiem, profesionālās 

darbības jomām, pašvaldībām

• Dati dažādos dokumentos atšķirīgi strukturēti

• Praktiski neiespējami nodalīt uz pieaugušo 

mācīšanos attiecināmas izmaksas kompleksos       

projektos



Rīcības virzieni mūžizglītības 

pieejamības nodrošināšanai (1)

1. katrā izglītības iestādē radīt priekšnosacījumus 

izglītotu cilvēku izaugsmei; uzņēmības, patstāvības, 

atbildības un gatavības mācīties mūža garumā 

veidošanai;

2. elastīgas otrās iespējas izglītības nodrošinājums 

atbilstoši vajadzībām (pēc mācību vietas; pēc 

īstenošanas kontakta formas (e-mācības, vakara, 

neklātienes mācības), pēc satura, pēc ilguma);

3. stiprināt izglītības atbalsta struktūru izveidi, iesaistot 

nepieciešamos speciālistus un nodrošināt informāciju un 

konsultācijas visiem iedzīvotājiem izglītības, profesijas un 

karjeras izvēlei;

j
Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007 - 2013



Rīcības virzieni mūžizglītības 

pieejamības nodrošināšanai (2)

4. formālās un neformālās izglītības piedāvājums (tai 

skaitā pamata kompetenču apguve), īpaši sociālās 

atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām ar 

ierobežotām iespējām izglītības apguvē viņu dzīves (tai 

skaitā rehabilitācijas iestādes (sociālās, profesionālās, 

medicīniskās), ieslodzījuma vietas, u.tml.), darba vietās;

5. sakārtot mūžizglītības teritoriālo pieejamību;

6. paredzēt aktivitātes sieviešu un vīriešu atšķirīgās 

situācijas izlīdzināšanai.

j
Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007 - 2013



Stratēģiskā mērķa “Mūžizglītības 

pieejamība” finansējums 2007-

2013
Rīcības virziens Finansējuma apjoms

(Ls)

Priekšnosacījumi cilvēku izaugsmei 4 722 699

Otrās iespējas izglītības nodrošinājums 16 384 057

Izglītības atbalsta struktūra, informācija un 
konsultācijas

100 371 887

Formālās un neformālās izglītības 
piedāvājums

22 090 937

Mūžizglītības teritoriālā pieejamība 3 146 941

Sieviešu un vīriešu situācijas izlīdzināšana 1 736

Informatīvie ziņojumi par Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 

2007.-2013.gadam īstenošanas gaitu



ESF atbalsts pieaugušo izglītībai  DP 
“Cilvēkresursi un nodarbinātība”

Mērķgrupa 
Plānotais atbalsta 
saņēmēju skaits 
2007-2013

Izpilde 
%

1 Pētnieki, maģistranti, doktoranti 5 100 83,8

2 Vispārējās un profesionālās izglītības 
pedagogi

57 000 99,8

3 Veselības aprūpes darbinieki 32 880 127,5

4 Valsts pārvaldes darbinieki 6 000 74,7

5 Nodarbinātie 34 287 65,0

6 Bezdarbnieki un darba meklētāji 120 560 104,2

7 Sociālās atstumtības riskam pakļautie 38 633 200,7

Pēc FM datiem uz 31.08.2013.



Paldies par uzmanību!

E-pasts: Ingrida.Muraskovska@izm.gov.lv
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