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1. Rīgas pilsētas stratēģiskās plānošanas dokumenti 

 

2006. gadā, lai sekotu līdzi, kā pilsēta attīstās, atbilstoši Rīgas attīstības plānošanas 

dokumentiem tika izveidota Stratēģijas uzraudzības sistēma (turpmāk – SUS). SUS ietvaros ik 

gadu Rīgas domes (turpmāk – RD) Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – PAD) gatavo 

pārskatu par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības 

programmas 2010. – 2013. gadam1 īstenošanu (turpmāk – Pārskats). 

Par pamatu kopīgam skatījumam par Rīgas attīstību un tās politikas veidošanu jaunajam 

plānošanas periodam kalpos jaunizstrādātais Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošanas 

dokumentu kopums, jo 2012. gadā norisinājās aktīvs darbs pie Rīgas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācijas un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. 

gadam izstrādes. 

Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu kopums pašvaldībā tapis sadarbojoties ar 

dažādām mērķgrupām – Rīgas iedzīvotājiem, kaimiņu pašvaldībām, valsts institūcijām. 

Savukārt izveidojot darba grupu, tematiskās darba grupas un RD PAD darba grupu, 

organizētas vairākas sanāksmes. Rīgas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu ietvaros 

pārskata gadā sagatavots esošās situācijas apraksts un SVID analīze2, veikta prioritāro 

teritoriju citu nepieciešamo telpiskās perspektīvas karšu izstrāde un izstrādāti pētījumi. 

Tuvākajā nākotnē pārmaiņas sagaida arī SUS. 

Lai veiksmīgāk nodrošinātu SUS darbību, PAD ir izstrādājis un uztur datubāzi www.sus.lv, 

kur atrodama daudz plašāka informācija kā šajā pārskatā. Datubāzē ir apkopoti statistiskie dati 

par Rīgu, pētījumi, ko ir veikusi Rīgas pašvaldība (turpmāk – RP), stratēģisko mērķu izpilde 

un cita informācija, kas sniedz iespēju operatīvi aplūkot, analizēt un prezentēt jaunākos datus 

par Rīgas pilsētā notiekošajiem sociālekonomiskajiem procesiem. Datu bāze nepārtraukti tiek 

pilnveidota un papildināta. Lai uzlabotu mājas lapā pieejamās informācijas pārskatāmību un 

pilnveidotu tās funkcionalitāti lietotāju ērtībai, pārskata gadā izstrādāts jauns mājas lapas 

dizains. 

 

 

 

 

                                                           
12011. gada 5. jūlijā RD tika pieņemts lēmums Nr.3384 Par  Rīgas attīstības programmas termiņu maiņu. Jaunais 

Rīgas attīstības programmas darbības termiņš ir no 2010. – 2013. gadam 
2SVID analīze – stratēģiskās plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses, 

vājās puses, iespējas un draudus 

http://www.sus.lv/
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2. Stratēģijas izpildes uzraudzība un novērtēšana 

 

SUS ietver Rīgas pilsētas pašvaldības aktivitāšu uzraudzību un novērtēšanu, atbilstoši 

pašvaldības plānošanas dokumentiem: Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijai līdz 2025. gadam 

un Rīgas attīstības programmai 2010. – 2013. gadam (turpmāk tekstā šos dokumentus apzīmē 

vienoti – Stratēģija). 

Stratēģijā definētie uzstādījumi ir veidoti tā, lai īstenotu trīs galvenās rīdzinieka vēlmes jeb 

pamatvajadzības: 

 iespēju gūt ienākumus, uzturēt sevi un savu ģimeni; 

 iespēju izglītoties, attīstīties, atrast sevi un būt piederīgam; 

 iespēju dzīvot ērtā, drošā un veselīgā vidē. 

Katra no šīm vēlmēm atbilst kādam no 3 (trīs) pilsētas pamata balstiem – ekonomikai, 

sabiedrībai un pilsētvidei. Stratēģijā izvirzītie mērķi un uzdevumi aptver un savā starpā saista 

visus šos balstus (skat. 1. attēlu).  

1. attēls 

 
Avots: RD PAD 

Sabiedrības un ekonomikas jomu integrēti skar mērķis PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība.  

Pieaugušo izglītības jomu šī mērķa ietvaros skar uzdevums – veicināt izglītību mūža garumā 

(skat. 7. nodaļu.). Ekonomikas un pilsētvides jomu integrēti aptver mērķis PM3 Uz 

starptautisku sadarbību vērsta pilsētas ekonomikas attīstība, savukārt sabiedrību un pilsētvidi 

kopīgi aptver mērķis PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm. Visi trīs iepriekš minētie 

mērķi ir prioritāri pilsētas attīstībai. Ceturtais prioritārais mērķis skar visas pilsētas jomas – 

tas ir visaptverošs – PM2 Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi. 

Visaptverošs un visu pārējo mērķu pamatā ir mērķis M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas 

pārvaldes pilsēta, kas ir atsevišķā blokā – pārvaldība. 

Stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai katra mērķa ietvaros ir izvirzīti konkrēti uzdevumi, 

kopā 105.  
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3. Rīgas pilsētas attīstības raksturojums 

Sabiedrība 

2012. gadā iedzīvotāju skaits Rīgas pilsētā bija par 1,3 % mazāks kā 2011. gadā – 

samazinoties līdz 650,5 tūkstošiem. Pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits galvaspilsētā ir 

sarucis par aptuveni 10 %. Tāpat 2012. gadā samazinājās par 12,3 % arī iedzīvotāju skaits 

darbspējas vecumā – īpatsvaram sarūkot no 65 % 2011. gadā līdz 64 % pārskata gadā.  

Demogrāfiskās situācijas uzlabošanās Rīgā bija vērojama dzimstības jomā – salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu bija vērojams dzimstības pieaugums par 7 %.3 Pozitīvi, ka pārskata gadā 

nedaudz palielinājās arī bērnu un jauniešu īpatsvars – no 12,9 % 2011. gadā līdz 13,3 % 2012. 

gadā.4  

2012. gadā vīriešu un sieviešu attiecība pilsētā bija 44 % un 56 %, kas sakrīt arī ar iepriekšējo 

gadu datiem. Visvairāk iedzīvotāju pārskata gadā bija vecumā 25-29 un 50-54 gadiem. 

Iedzīvotāji darbspējas vecumā 2012. gadā bija 64 % no galvaspilsētas iedzīvotāju kopskaita.5 

Pēc nacionālā sastāva 2012. gada beigās Rīgā dominē latvieši 44,6 % (2011. gadā 42,5 %) un 

krievi 39,1 % (2011. gadā 40,7 %). No mazākumtautībām 4,1 % ir baltkrievi, 3,7 % ukraiņi 

un 1,9 % poļi. 

Bezdarba līmenis 2012. gadā Rīgā bija 6,4 %, kas salīdzinot ar 2011. gadu (7,8 %) ir 

samazinājies. Tāpat Rīgas reģionā ir zemākais reģistrētais bezdarba līmenis valstī un 

mazākais ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars valstī.6 

Vidējā mēneša bruto darba samaksa Rīgā 2012. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

palielinājās par 2,8 %. Privātajā sektorā tā bija 517 Ls apmērā, savukārt valsts sektora darba 

samaksa sasniedza 601 Ls mēnesī. Augstākā mēneša vidējā darba samaksa 2012. gadā Rīgas 

pilsētā bija finanšu darbības sektorā (1018 Ls), savukārt zemākā nekustamo īpašumu jomā 

(438 Ls). 

2012./2013. mācību gada sākumā Rīgā darbu uzsāka 152 licencētas pirmskolas izglītības 

iestādes (turpmāk – PII), nodrošinot programmu apguvi 26 360 bērniem, un ar papildus 15 

pirmsskolas grupām tika nodrošinātas vietas 296 bērniem. Pārskata gadā RP finanšu atbalsts 

tika nodrošināts 3403 pirmsskolas vecuma bērniem privātajās izglītības iestādēs. 

2012./2013. mācību gadā darbu uzsāka 119 RP vispārizglītojošās skolas – 12 speciālās skolas, 

107 vispārizglītojošās skolas.  

Šajās skolās izglītības programmas mācību gada sākumā uzsāka 64 951 izglītojamie, kas ir 

par 811 izglītojamajiem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā.7 

Rīgā koncentrējas liela daļa no valsts augstākās izglītības iestādēm. Pārskata gadā 

galvaspilsētā bija 46 augstskolas un koledžas. Studentu skaitam pēdējos gados ir tendence 

                                                           
3 LR Centrālās statistikas pārvaldes dati  
4 Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2012 
5 LR Centrālās statistikas pārvaldes dati 
6 Nodarbinātības valsts aģentūras dati http://www.nva.gov.lv/docs/17_5100def02b27b9.90205155.pdf 
7 Rīgas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats 2012 

http://www.nva.gov.lv/docs/17_5100def02b27b9.90205155.pdf
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sarukt. Arī 2012./2013. mācību gads nebija izņēmums, kad studentu skaits bija 77,3 tūkstoši, 

kas ir apmēram par septiņiem tūkstošiem mazāk kā iepriekšējā mācību gadā. 

Rīgā ir izveidota plaša, uz iedzīvotāju vajadzībām balstīta un profesionāla sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu sistēma. 2012. gadā sociālos pakalpojumus Rīgas RP iedzīvotājiem 

nodrošināja 6 pašvaldības institūcijas, kā arī 168 sociālo pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem 

pašvaldība noslēgusi līgumus par sociālo pakalpojumu sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem (28 

nevalstiskās organizācijas (turpmāk – NVO), 96 privātpersonas, tai skaitā sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību, individuālie komersanti, pašnodarbinātas fiziskas personas)), 8 valsts un 

citu pašvaldību iestādes. 

Sociālā nozare pēdējos gadus tiek saglabāta kā prioritāte. 2012. gadā RP sociālajai 

aizsardzībai izlietoja Ls 57 518 900, salīdzinot ar 2011. gadu, tas ir par Ls 1 026 200 vairāk. 

Kopumā pārskata gadā sociālie pabalsti tika izsniegti 72 380 personām (salīdzinoši 2011. 

gadā – 82 508 personām), kas ir 11,1 % no Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.  

4. PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība 

 

Stratēģijā izvirzītais mērķis ir veicināt interesi par izglītību, kā arī nodrošināt izglītības 

pieejamību, piemērotību tirgus vajadzībām un kvalitāti. Mērķis ir vērsts uz visu vecuma 

grupu Rīgas iedzīvotājiem. 

Izglītības nozīme karjeras veidošanā kļūst arvien būtiskāka. Par to liecina arī statistikas dati – 

2012. gada beigās Rīgā 77 % bezdarbnieku bija profesionālā, vispārējā vai zemāka izglītība, 

kas savukārt norāda uz to, ka cilvēki, kuriem ir augstākā izglītība, mazāk pakļauti riskam kļūt 

par bezdarbniekiem. Mūsdienu mainīgajos ekonomiskajos apstākļos ir nepieciešams pastāvīgi 

uzlabot savas zināšanas un prasmes visos izglītības līmeņos, kā arī ir svarīgi jau bērnībā radīt 

apziņu par izglītības procesa pilnveidošanu visa mūža garumā.  

Pārskata periodā RP nodrošināja 304 izglītības iestāžu darbību, no tām: 

- 119 skolas ar 64 951 skolēniem un 11 028 skolu darbiniekiem (12 speciālās skolas, 

107 vispārizglītojošās skolas); 

- 152 PII ar 26 700 pirmsskolas audzēkņiem (t.sk. 973 pirmsskolas audzēkņi, kuri 

izglītības programmas īsteno skolās un interešu izglītības iestādēs) un 6505 

pirmsskolu darbiniekiem (140 vispārējā tipa pirmsskolas, 12 speciālās pirmsskolas); 

- 13 interešu izglītības iestādes ar 27 937 audzēkņiem un 1031 interešu izglītības 

iestādes darbinieku; 

- 11 profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes ar 7017 audzēkņiem un 653 sporta 

izglītības iestāžu darbiniekiem; 

- 9 profesionālās ievirzes kultūrizglītības iestādes ar 4139 audzēkņiem un 624 

kultūrizglītības iestāžu darbiniekiem. 

 

Mērķa ietvaros ir izvirzīti 12 uzdevumi:  

U1.1. Nodrošināt vispārējās izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās izglītības iestādes) 

pieejamību un kvalitatīvu izglītības programmu daudzveidību atbilstoši sabiedrības 

vajadzībām. 
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U1.2. Veicināt zinātņietilpīgas ekonomikas veidošanai nepieciešamo zināšanu un prasmju 

apgūšanu 

U1.3. Veicināt eksakto zinātņu aktualitāti 

U1.4. Nodrošināt interešu izglītības attīstību un brīvā laika pavadīšanas iespēju pieejamību 

bērniem un jauniešiem 

U1.5. Veicināt izglītību mūža garumā 

U1.6. Veicināt interešu un profesionālās ievirzes izglītības daudzveidību un programmu 

īstenošanas kvalitāti, to pieejamību un popularitāti 

U1.7. Organizēt un atbalstīt pasākumus un nometnes bērniem un jauniešiem 

U1.8. Sekmēt jaunatnes organizāciju līdzdalību darbā ar jaunatni 

U1.9. Veicināt izglītības iestāžu celtniecību un rekonstrukciju, nodrošinot optimālu iestāžu 

tīklu  

U1.10. Nodrošināt izglītības iestādes ar izglītības procesam izvirzītajām prasībām atbilstošu 

materiāltehnisko bāzi 

U1.11. Veicināt valodu apgūšanu 

U1.12. Veicināt uzņēmējprasmju attīstību bērniem un jauniešiem ietvaros. 

Tā kā visi izvirzītie uzdevumi neattiecas uz pieaugušo izglītības jomu, tad tuvāk tiks sniegts 

pārskats par paveikto 2012. gadā šādos uzdevumos: UI. 2., UI.3., UI.5. un UI. 11. 

Rīgas pilsētā vispārizglītojošo skolu pedagogu profesionālo pilnveidi (kursi, semināri, 

meistarklases pieredzes apmaiņa u.c.) un pieaugušo izglītības aktivitātes organizē Rīgas 

Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC – www.riimc.lv), kas ir Rīgas 

pašvaldības dibināta un Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) padotībā esoša 

izglītības iestāde. Vēsturiski šāda iestāde Rīgā ir bijusi kopš 1995. gada, kad Rīgas dome 

dibināja Rīgas Skolotāju izglītības centru. Centrs piedzīvoja divas reorganizācijas un rezultātā 

2009. gadā tika izveidots RIIMC. RIIMC ir vairākas funkcijas, bet viena no tām skar arī 

pieaugušo izglītības jomu: plānot un īstenot Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogu un darbinieku profesionālo kompetenču pilnveidi 

un pasākumus mūžizglītības attīstībai Rīgas pilsētā.  

 

Darbs pie pieaugušo izglītības organizēšanas ar sistēmisku pieeju tika uzsākts 2009. gadā līdz 

ar RIIMC dibināšanu. RIIMC rīkojas saskaņā ar Rīgas pilsētas Mūžizglītības attīstības rīcības 

plānu 2009. – 2013. gadam. Sākotnēji apstiprinātā plāna versija ir vairakkārt grozīta, 

saskaņojot grozījumus ar Izglītības un zinātnes ministriju. Grozījumi tika veikti samazinātā un 

ierobežotā finansējuma dēļ. 

Institucionālo atbildību un darbību mūžizglītības t.sk. pieaugušo izglītības jomā Rīgā  var 

attēlot šādā shēmā (skat. 2.attēlu): 

http://www.riimc.lv/
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   2.attēls. Institucionālā atbildība un darbība mūžizglītības jomā Rīgā 

 

Iestādes, kuras nav padotas vai pakļautas RD Izglītības, kultūras un sporta departamentam, 

darbojas patstāvīgi, to darbība no pašvaldības puses netiek koordinēta. Rīgas Izglītības un 

informatīvi metodiskā centra primārā darbības sfēra ir pedagogu profesionālās pilnveides 

nodrošināšana, kas atklājas uzdevumu U.I.2, U.I.3. un U.I.5 īstenošanā, bet pasākumi 

iedzīvotājiem, īstenojot uzdevumus U.I.5. un U.I.11. Turpmāk tiek piedāvāts izvērts šo 

uzdevumu izklāsts 2012. gadā. 

 

5. Zinātņietilpīgas ekonomikas veidošanai nepieciešamo zināšanu un 

prasmju apgūšana (U1.2) 

 

2011./2012. mācību gadā Rīgā RIIMC īstenoja projektu  „Pedagogu pētnieciskā darbība 

izglītības iestādē”.  Projekta mērķis bija attīstīt pedagogu pētniecisko darbību un veicināt 

zinātniskās un praktiskās pētniecības ieviešanu izglītības procesā.  

 

Projekts sastāvēja no diviem posmiem - pirmais posms no 2011. gada oktobra līdz  

decembrim, kura laikā notika profesionālās pilnveides  kvalifikācijas kursi par zinātniskās un 

praktiskās pētniecības metodoloģiju un otrais posms no 2012. gada janvāra līdz  martam, kad  

notika pētījuma izstrāde.  

 

Projektā iesaistītajiem potenciālajiem pētījuma veicējiem tika piedāvāti 12 stundu 

tālākizglītības kursi, kuru laikā pedagogi apguva zināšanas par pētījuma organizāciju, 

pētnieciskās darbības formām un darba metodēm un salīdzināja zinātnisko un mācību 

pētniecību. Pēc kursu apguves turpinājās pedagogu praktiskā pētījuma veikšana. 
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Projekta noslēgumā 43 autori  iesniedza  23 pētījumus, kuru  saturs bija orientēts uz pedagogu 

un skolēnu personības attīstību, to radošās darbības pilnveidi, pirmskolas un sākumskolas 

audzēkņu radošo spēju attīstīšanu, mūsdienām atbilstoša mācību procesa organizēšanu. Ar 

katra autora veikto pētījumu iepazinās speciāli izveidota LU mācībspēku recenzentu komisija, 

kura izvērtēja darbus pēc iepriekš zināmiem kritērijiem (temata vai problēmas aktualitāte, 

pētījuma rezultātu un secinājumu zinātniskā un praktiskā vērtība, arī satura loģika un valoda). 

 

Recenzenti atzīmēja, ka darbu autori izvēlējušies pētīt mūsdienu skolu un pirmskolu 

pedagoģijā aktuālus pedagoģiskus jautājumus, kā piemēram, mācību satura integrācijas 

iespējas, bērna pētnieciskās darbības rosināšanu un 21. gadsimta skolēnu vajadzības.  

 

Visaktīvākie pētījuma veicēji bija Rīgas pilsētas Kurzemes rajona izglītības iestāžu pedagogi 

(skat. 3.attēlu). Sevišķi aktīvi pētījuma veikšanā bija Rīgas 33. vidusskolas skolotāji un Rīgas 

pirmsskolas izglītības iestādes „Madariņa” pedagogi 

   

3.attēls. Izstrādāto pētniecisko darbu skaits rajonos un priekšpilsētās  

Projekta „Pedagogu pētnieciskā darbība izglītības iestādē” noslēguma  praktiskajā   

konferencē  „Pētniecība izglītības attīstībai” piedalījās visi darbu autori un  četrās darba 

sekcijās prezentēja un iepazīstināja klātesošos ar pētījuma rezultātiem (skat. 4.-7.attēlu). 

 

 
4.attēls. Praktiskās konferences „Pētniecība izglītības attīstībai” atklāšana 
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5.attēls. Sekcijas „Pirmskolas un sākumskolas audzēkņu radošo spēju attīstīšana” pedagogu diskusijas  

 

 

 

         

6.attēls. Pateicība pedagogiem par dalību projektā          7.attēls. Interesentu iepazīšanās ar pētījumiem 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs šāda veida projektu organizēja pirmo reizi, 

un  procesa laikā  radās pārliecība, ka pedagogi labprāt veic pētniecisko darbību izglītībā un 

popularizē tēmas aktualitāti un savu pētījuma rezultātus.  

 

6. Eksakto zinātņu aktualitātes veicināšana (U1.3.) 

 

2012. gadā Inovatīvās pieredzes skolas - Rīgas Valsts 3.ģimnāzija un Rīgas Zolitūdes 

ģimnāzija turpināja dalīties zināšanās un pieredzē ar tām skolām, kuras nav  piedalījušās ESF 

projektā „Dabaszinātnes un matemātika”.  

 

Kā inovatīvās pieredzes skolas Rīgas Valsts 3. ģimnāzija un Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 

īstenoja profesionālās pilnveides modeli „skola strādā ar citām skolām”. Šo skolu statuss 

apliecina atbilstību noteiktiem kvalitātes kritērijiem, kas norāda, ka šajās skolās ir iespējams 

iegūt kvalitatīvu inovatīva mācību darba pieredzi dabaszinātņu un matemātikas mācību 

priekšmetos.  Inovatīvās pieredzes skolās skolēni  ir aktīvi mācību procesa dalībnieki, bet 

skolotāji  ir konsultanti, kuri daudzpusīgi izmanto mūsdienīgas mācību metodes un 

tehnoloģijas. 

 

Vēlmi un interesi apgūt inovatīvo skolu darba pieredzi bija  izrādījušas 17 Rīgas izglītības 

iestādes. Turpinot pilnveidot  dabaszinātņu un matemātikas skolotāju zināšanas un pieredzi 

2012. gadā, paplašinājās iesaistīto skolu un skolotāju dalība. 
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Ar  Rīgas 64. vidusskolas un Rīgas 28. vidusskolas, Rīgas 51. vidusskolas un Friča 

Brīvzemnieka pamatskolas aktīvu atbalstu tika  piesaistītas 32 jaunas skolas, kur tika  īstenots 

un arī turpinās 2013. gadā modelis „eksperti no LU Dabaszinātnes un matemātikas centra 

strādā ar pedagogiem” fokusējot to uz vairāku mācību priekšmetu skolotāju un skolas 

administrācijas sadarbību. Tika piedāvāti 12 metodiskie pasākumi. 

 

Papildus tam tika uzsākta  arī šo skolu mācību pārziņu iesaistīšana, izglītošana un 

pārliecināšana par  viņu lomas nozīmīgumu un nepieciešamību, lai DZM reformas tiktu skolā 

atbalstītas un iedzīvinātas. Īstenotais projekts nodrošina: 

1) Skolu dabaszinātņu un matemātikas skolotāju piesaisti profesionālai pilnveidei uz 

inovatīvās pieredzes bāzes skolām, 

2) Metodisku atbalstu citu skolu skolotājiem , vadot atklātās stundas un palīdzot  stundu 

plānošanā un izvērtēšanā, 

3) Mācības skolotājiem  daudzveidīgo metodisko materiālu ( spēles, filmas, animācijas, 

simulācijas) un tehnoloģiju izmantošanā, 

4) Pasākumu organizēšanu skolēniem intereses paaugstināšanai eksaktajās zinātnēs. 

Pedagogu un skolēnu ieguvumi: 

 Skolēnu mācību sasniegumu un motivācijas paaugstināšanās ,  

 Pedagogu profesionalitātes pilnveidošanās, savstarpēju domu apmaiņa, mācīšanās 

vienam no otra, sadarbības prasmju attīstīšana ,pedagoga savas iestrādātas mācīšanas 

metodikas pilnveidošana atbilstoši mūsdienu skolas un skolēnu  vajadzībām, 

 Orientācija uz skolēnu un pedagogu pētnieciskās darbības palielināšanu. 

 Inovatīvās pieredzes ienešana skolu ikdienas darbā visos līmeņos: skolēns, pedagogs, 

skolas vadība, 

 Izpratne par mācīšanās pārmaiņu būtības nepieciešamību un priekšrocībām 

dabaszinātnēs un matemātikā. 

 

2012. gadā turpinājās projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana 63 Rīgas vispārizglītojošajās skolās” īstenošana 56 Rīgas pašvaldības (RP) 

vispārizglītojošajās skolās, kura ietvaros tiek veidoti mūsdienu prasībām atbilstoši 

dabaszinātņu kabineti un mācību materiāli, lai sekmētu studējošo skaita pieaugumu ar 

dabaszinātnēm un inženierzinātnēm saistītajās nozarēs. 2012. gadā 49 skolās pabeigta 

dabaszinību kabinetu aprīkošana un veikta mēbeļu piegāde. 

7. Izglītības mūža garumā veicināšana (U1.5.) 
 

MK noteikumi Nr. 431. „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība”, nosaka, 

ka pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kvalifikācijas pilnveidi, apgūstot A vai B 

programmas, kuru apjoms triju gadu laikā nav mazāks par 36 stundām (kopsummā). 

Noteikumi nosaka, ka visas pedagogiem piedāvātās programmas ir jāsaskaņo IZM. 2012. 

gadā RIIMC saskaņojas 62 jaunas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programmas. 

 

2012. gadā RIIMC īstenoja 239 kursu programmas, no tām 163 programmas vērstas uz 

pedagogu vai kultūras darbinieku profesionālo pilnveidi un 60 uz pieaugušo neformālās 
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izglītības attīstīšanu. Piedaloties Rīgas domes izsludinātajā konkursā par latviešu valodas 

mācīšanu cittautiešiem, RIIMC guva atbalstu tajā un ieguva tiesības īstenot projektus „Mācies 

latviešu valodu ar prieku!” un „Mācīsimies latviešu valodu”. 16 izglītojamo grupās savu 

latviešu valodas prasmi par vismaz vienu līmeni paaugstināja 209 Rīgas iedzīvotāji. Kopumā 

2012. gadā apliecības par kursa programmas apguvi saņēmuši 4968 kursu absolventi. 

 

Kursu piedāvājums regulāri (reizi mēnesī) tiek izsūtīts visām vispārizglītojošām, mūzikas un 

mākslas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, arī privātajām, ar elektroniskā pasta 

palīdzību. Kursu grafiks tiek ievietots arī RIIMC mājas lapā www.riimc.lv. Uz kursiem 

izglītības iestādes atbildīgā persona vai personīgi pedagogs piesakās tiešsaistē. Arī uz 

pieaugušo neformālās izglītības kursiem iedzīvotāji lielākoties piesakās tiešsaistē.  

 

150 kursu programmas īstenotas no RIIMC budžeta, 16 programmas finansētas no Rīgas 

domes integrācijas fonda, 2 kursa programmas īstenotas citu pašvaldību izglītības 

darbiniekiem no šo pašvaldību līdzekļiem, 1 programma īstenota bez finanšu līdzekļu 

piesaistes, 1 programmu finansējusi Apple pārstāvniecība Lietuvā. Finansējums saņemts no 

Britu Padomes Latvijā, īstenojot 2 kursu programmas angļu valodas skolotājiem. 60 kursu 

programmas (pieaugušo neformālā izglītība) īstenotas ar dalībnieku līdzfinansējumu. 7 kursu 

programmas finansējis RD Finanšu departaments. Īpaša uzmanība 2012. gadā tika veltīta 

Microsoft  Office 2010 ieviešanai skolās – kursi notika 25 skolās un tos pabeidza 479 

pedagogi. 

 

 

 
 

8. attēls. Kursu dalībnieku piederība- skaits 

 

Kā redzams 8. attēlā, no 4968 kursu programmas apguvušajiem 3692 ir Rīgas 

izglītības iestāžu pedagogi, 107 ir RD IKSD pakļautībā esošie kultūras un mākslas iestāžu 

darbinieki, 1053 iedzīvotāji apguvuši kādu no pieaugušo neformālās izglītības programmām 

vai paaugstinājuši savu latviešu valodas līmeni.  

http://www.riimc.lv/
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9. attēls. Piedāvāto kursu programmu /absolventu skaits pēc adresāta 

 

Kā redzams 9. attēlā, vislielākais piedāvājums - 65 kursu programmas - ir mērķgrupai „visi 

pedagogi”, piemēram, „Pedagogu profesionālās pilnveides supervīzijas”,  „Manipulācijas 

skolā un ģimenē”, „Zinātniski praktiskā pētniecība izglītībā”, „Darbs ar lietotni Microsoft 

Office 2010” u.c.  60 kursa programmas piedāvātas  iedzīvotājiem, piedāvājot pieaugušo 

neformālās izglītības iespējas. Te jāņem vērā, ka šīs grupas tika veidotas ar nelielu dalībnieku 

skaitu un nelielu programmstundu skaitu (pārsvarā piedāvājām 6 stundu programmas). 13 

kursu grupas organizētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, 21 – sākumskolas 

pedagogiem. 15 skolu kolektīvi guva atbalstu, iesniedzot pieteikumu RIIMC, tādējādi šīm 

skolām tika izveidotas speciālas programmas. Pateicoties sadarbībai ar Britu Padomi Latvijā, 

angļu valodas skolotājiem tika piedāvātas 2 kursu programmas. RD IKSD pakļautībā esošo 

kultūras centru darbiniekiem noorganizētas 8 dažādu kursu grupas.  

 

Ņemot vērā to, ka valstī tiek īstenots ESF finansēts projekts „Vispārējās izglītības pedagogu 

tālākizglītība”, 2012. gadā RIIMC mācību priekšmetu satura un metodikas kursiem 

nepievērsa tik lielu uzmanību, bet atsevišķas kursu programmas tika piedāvātas arī mācību 

priekšmetu pasniegšanas metodikā.  
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10. attēls. Kursu sadalījums (%) pa 21. gs. prasmēm un mērķgrupām 

 

2012. gadā RIIMC viena no darba prioritātēm bija „Atbalsts pedagogiem 21. gadsimta 

zināšanu, attieksmju un prasmju apguvei un attīstīšanai skolēnos”. Kā redzams 10. attēlā, 

visvairāk kursu programmas orientētas uz prasmi attīstīt mācīšanos un inovācijas (28%), uz 

prasmi pielietot IT un mēdijus (20%), uz galveno mācību priekšmetu mācīšanu (11%) un 7% 

no kursu programmām orientētas uz ikdienas un karjeras prasmju attīstīšanu. 

 

Pirmsskolas pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas ietvaros 2012. gadā notika 16 semināri 

un profesionālās pilnveides kvalifikācijas paaugstināšanas kursi,  pedagoga kvalifikāciju 

paaugstināja 357 pirmsskolas izglītības skolotāji. 

Tā kā Rīgā atver aizvien jaunas pirmskolas izglītības iestādes un esošo pirmskolu vadītāju 

nomaiņas dēļ, radās nepieciešamība izveidot jaunu tālākizglītības programmu „Jaunu 

vadītāju sagatavošana darbam pirmsskolas izglītības iestādē” (87h), kas  apjoma ziņā ir 

plaša, daudzveidīga un izglītojoša programma pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuri 

nākotnē gribētu kļūt par pirmsskolas izglītības iestādes vadītājiem. 

Kursu programmas ietvaros notika  

1) nodarbības un diskusijas par: 

 21. gs. izglītības attīstības tendencēm;  

 vadības stiliem, tipiem un to analīze; 

 stratēģisko vadīšanu un kvalitāti; 

 efektīvu saskarsmi izglītības iestādē; 

 cilvēkresursu vadību un personālvadību; 

 izglītības iestādes lietvedību; 

 līderību un darbu komandā; 
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 efektīvām sarunu vadīšanas prasmēm; komunikācijas psiholoģiju; 

 pašvirzīta izglītības iestādes vadītāja profesionālo attīstību; 

 organizācijas kultūru un tās specifiku mācību iestādē; 

 vadītāja vizuālo tēlu; 

2) mācību ekskursija uz Rīgas domi un saruna par Rīgas domes Izglītības, kultūras 

un sporta departamenta kompetencēm; 

3) „Ziemas skola”, kurā nodarbības notika ārpus tradicionālās mācību vides, un 

kursanti piedalījās praktiskajos treniņos komandu darba un līderības attīstīšanā 

un komunikāciju psiholoģijā; 

4) izbraukuma seminārs un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja darba un iespēju 

iepazīšana Rūjienas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Vārpiņa”, Valmieras 

pilsētas 3.pirmsskolas 

izglītības iestādē 

"Sprīdītis", Valmieras 

pilsētas speciālajā 

pirmsskolas izglītības 

iestādē "Bitīte; 

sadarbības veidošana 

ar pašvaldību un 

projektu īstenošana;  

5) pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja 

ēnošana un savu 

vērojumu analizēšana; 

6) pirmsskolas izglītības 

iestādes vīzijas veidošana un prezentēšana Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskajā centrā; 

7) mācību vides izveidošana www.eduspace.lv, kurā kursanti varēja atrast visus 

nepieciešamos mācību materiālus, informāciju par nodarbībām, ievietot savas 

ēnošanas atskaites un mājas darbus. 

Lielākais izaicinājums bija mācību e-vides izveidošana www.eduspace.lv un tās uzturēšana 

izglītošanās procesa laikā. 

Kursu īstenošanā piedalījās liels lektoru un ekspertu skaits; Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta darbinieki; bija iesaistīti 20 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, kurus 

ēnoja, un viens Rūjienas un divi Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, kuri 

inovatīvi radoši un interesanti attīsta savas pirmsskolas.  

Kā veiksmīgas profesionālās pilnveides kursu programmas pirmskolu pedagogiem var 

atzīmēt:  

1. „Pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveide mazākumtautību (krievu) valodas 

mācīšanā 5-6 gadus vecu bērnu grupā” (16h), kurā tika  aktualizēta dzimtās valodas 

apguve pirmsskolā un prasības bērnu sagatavošanā skolai.  

2.  „Runas un valodas traucējumu novēršana 3-6 gadus veciem bērniem 

pirmsskolas izglītības iestādē” (16h), kura ir paredzēta atsevišķi latviešu valodas un 

mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestādēm, jo skar dzimtās valodas attīstības 

problēmas. 

3.  „Logopēdisko spēļu un vingrinājumu izmantošana  valodas attīstīšanā 

pirmsskolā” (18h) ir paredzēti pirmsskolas skolotājiem un logopēdiem, kuri strādā 

mazākumtautību (krievu) pirmsskolas grupās. Kursos piedāvāja bagātīgu valodu 

attīstošu spēļu un vingrinājumu kopumu, kurus skolotāji un logopēdi var pielietot savā 

http://www.eduspace.lv/
http://www.eduspace.lv/
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darbā bērnu elpošanas, artikulācijas, sīkās motorikas, fonemātiskās dzirdes, kā arī 

valodas gramatikas un saistītas runas attīstīšanai. 

Pirmsskolas skolotājiem tika piedāvātas  arī vairākas kursu programmas, kuras attīsta bērnu 

radošumu, sīko motoriku, telpiskuma un krāsu uztveri un izjūtu. Tie bija ar mākslas jomu 

saistīti kursi: „Papīra liešana un dažādu faktūru formu veidošana nodarbībās pirmsskolā” 

(12h); „Ģipša formu veidošana telpiskās domāšanas attīstīšanai pirmsskolā” (12h); „Spēļu 

vitrāžu izgatavošana pirmsskolā” (14h); „Radošs dabas materiālu izmantojums eglīšu 

rotājumu gatavošanā pirmsskolā” (12h).  

Otro gadu RD IKSD organizēja pasākumu pašvaldības PII labākajiem darbiniekiem „Par 

ieguldījumu pirmsskolas izglītībā”, kurā tika pasniegtas balvas šādās nominācijās: „Martas 

Rinkas piemiņas gada balva „Mūžs veltīts bērniem”” (balvu piešķir vienam darbiniekam), 

„Par ieguldījumu pirmsskolā”, kurās balvas saņēma 10 darbinieki un „Par ilggadīgu darbu 

profesijā” tika apbalvoti 10 PII darbinieki.  

Tāpat tika organizēts pasākums skolu izcilāko pedagogu un labāko skolēnu apbalvošanai. 

Pašvaldības atzinību „Zelta pildspalva” saņēma 15 labākie Rīgas skolotāji un „Zelta 

stipendija” tika piešķirta 18 labākajiem RP skolu absolventiem. 

 

2012. gadā RIIMC paplašināja savu darbību mūžizglītības jomā, piedāvājot iedzīvotājiem 

apgūt neformālās izglītības programmas. Lai pilnveidotu mūžizglītības attīstību Rīgā, tika 

izveidotas vēl 4 filiāles Rīgas skolās. Jau esošajām filiālēm Rīgas J. Poruka vidusskolā un 

Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolā Ziemeļu rajonā pievienojās Rīgas 61. vidusskola 

(Āgenskalnā), Rīgas 84. vidusskola (Purvciemā), Rīgas 94. vidusskola (Ziepniekkalnā) un 

Rīgas 21. vidusskola (Centrā, Vidzemē), kurās tika nodrošināta iedzīvotāju izglītības 

pieejamība iespējami tuvu dzīves vai darba vietai. Nodarbības katru mēnesi notika arī RIIMC 

telpās, Kaņiera ielā 15 – Ķengaraga iedzīvotājiem. Gada laikā tomēr filiāle Rīgas J. Poruka 

vidusskolā mazināja aktivitātes kursu piedāvājumā, jo salīdzinoši mazam skaitam dalībnieku 

skolas atrašanās vieta ir izdevīga. Visaktīvāk tika apmeklēti kursi Purvciemā, Rīgas 84. 

vidusskolā, kurā aktīvi darbojās pieaugušo neformālās izglītības koordinatore Iveta Sijāte, arī 

piedāvājumu klāsts bija visplašākais: rokdarbi, svešvalodas un datorkursi.  

 

Dažādas aktivitātes uzdevuma ietvaros tika īstenotas arī iesaistoties ES fondu līdzfinansētos 

projektos. Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” ietvaros, tika piešķirts finansiāls atbalsts 7136 Rīgas pilsētas pedagogiem no 357 

Rīgas pilsētas izglītības iestādēm, nodrošinot 11 693 stipendijas dažādās projekta aktivitātēs 

un posmos. Projekta ietvaros ir paredzēts veicināt pedagogu konkurētspēju, profesionālo un 

sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. 

Projekta „Brīvprātīgo apmācība” ietvaros tika identificētas brīvprātīgā darba organizētāju un 

brīvprātīgo apmācību vajadzības un sagatavoti e-apmācību kursi, lai sniegtu iespēju 

brīvprātīgā darba organizētājiem un brīvprātīgajiem apgūt nepieciešamās zināšanas. Izveidota 

tiešsaistes (online) Eiropas Brīvprātīgā darba skola http://www.ev-school.com, sagatavoti e-

apmācību kursi kompaktdiska formātā, kā arī sagatavoti 7 e-apmācību kursi latviešu valodā 

(angļu valodā pieejami 17 kursi). 

http://www.ev-school.com/
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Projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros 

2012. gadā organizētas 92 pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes, 1060 izglītojamajiem 

veiktas izpētes un izsniegti 1413 atzinumi vecākiem par izglītojamā veselības stāvokli, spēju 

un attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu. Organizēti 8 semināri 404 izglītības 

iestāžu pedagogiem, 2 semināri 31 vecākam. Sniegtas individuālās konsultācijas 151 

pedagogam, 1194 vecākiem, elektroniski un telefoniski sniegta 771 konsultācija. 

2012. gada beigās tika uzsākta projekta „Skolas vadības kapacitātes paaugstināšana uz 

faktiem un pierādījumiem balstītas skolas kvalitātes pilnveidei” īstenošana, kura ietvaros 

pārskata gadā notika partneru tikšanās Antverpenē, kuras laikā tika sadalīti pienākumi un 

pārrunātas atbildības sfēras, uzsākts darbs pie profesionālās pilnveides programmas teorētiskā 

ietvara. 

Katru gadu RIIMC speciālisti apkopo informāciju par privātā sektora, augstskolu un citu 

izglītības iestāžu pieaugušo izglītības piedāvājuma klāstu Rīgas pilsētā ikvienam 

interesentam. 2012. gada apkopojums rāda, ka Rīgā visvairāk tiek piedāvāti kursi 

uzņēmējdarbībā, svešvalodās un skaistumkopšanā (skat. 11.attēlu  Pieaugušo neformālās un 

tālākizglītības piedāvājums Rīgā). Līdz ar to var secināt, ka privātais sektors vairāk orientējas 

uz biznesā iesaistītajiem cilvēkiem, nodrošinot ar saviem kursiem profesionālo pilnveidi 

nodarbinātajiem. Liela nozīme ir arī NVA izveidotajai kuponu sistēmai, kas dod iedzīvotājiem 

apgūt svešvalodas, kas citādi daudziem varētu būt nepieejamas kursu dārdzības dēļ. 

 

   11. attēls. Pieaugušo neformālās un tālākizglītības piedāvājums Rīgā (pa jomām) 

Kopš 2010. gada RIIMC  izveidoja datu bāzi par visām izglītības iestādēm un tiem 

uzņēmējiem, kas pieaugušo neformālās izglītības īstenošanai saņem licenci pašvaldībā. Datu 

bāzē ir redzami gan pieaugušo izglītības īstenotāju kontakti, gan piedāvājums. Tā tiek 

atjaunota katru gadu, kontaktējoties ar programmu īstenotājiem personīgi vai izmantojot 

informāciju no mājas lapas un aktualizējot viņu piedāvāto programmu klāstu. Datu bāze ir ērti 

lietojama katram interesentam, jo tā ir pieejama Excel formātā un publicēts www.riimc.lv  

2013. gadā pārskatā ir apkopota 295 iestāžu darbības sfēras un kontaktinformācija (skat. 

12.attēlu). 
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     12.attēls. Datu bāze www.riimc.lv 

RIIMC kā pakalpojumu (www.riga.lv) Rīgas iedzīvotājiem piedāvā dažādas pieaugušo 

izglītības programmas, kuras tiek gatavotas saskaņā ar iedzīvotāju vēlmēm.  

2012.gadā RIIMC tika noorganizēti dažādu tēmu kursi 60 Rīgas iedzīvotāju grupām, tika 

izstrādātas un īstenotas 28 jaunas un 7 jau iepriekš piedāvātas pieaugušo neformālās izglītības 

programmas. Kopā kursus 2012. gadā apmeklēja 866 dalībnieki. Kursu programmas tika 

veidotas no 4 līdz 12 akadēmisko stundu apjomā. Vispieprasītākās ir 6 un 12 stundu 

programmas. Visvairāk iedzīvotāji izvēlējušies apmeklēt valodu (angļu valoda iesācējiem), 

rokdarbu (rotu gatavošana, filcēšana, dekupāža, dizaina kursi) un psiholoģijas (numeroloģijas, 

kristālu izmantošana) kursus, kā arī lielu atsaucību guva praktiskie kursi nūjošanā. 

Dalībnieki anketās min pozitīvās lietas: lektorus praktiķus, praktiskās nodarbības, arī izdevīgo 

kursu norises vietu un to, ka kursos, veicot darbus lektora vadībā, daudzas lietas ir 

vienkāršākas nekā sākumā iecerēts, īpaši kursu dalībnieki uzteic gan lektoru, gan arī paši savu 

radošumu, par kuru līdz kursu apmeklējumam nebija  pārliecināti. Psiholoģijas kursos 

dalībnieki ļoti novērtējuši personības izpētes dažādās iespējas sevis un citu izzināšanai.  

Informācijas izplatīšanas jomā RIIMC turpina sadarbību ar bibliotēkām, Rīgas pilsētas 

izpilddirekcijām, kā arī ar Rīgas domes Apmeklētāju informācijas centru un Rīgas izglītības 

iestādēm. Īpaši atsaucīgi ir bērnu un jauniešu centri, kuri informāciju katru mēnesi izvieto 

iestādēs savu audzēkņu vecākiem redzamās vietās. Vēl informācija par pieaugušo neformālās 

izglītības kursiem tiek izplatīta ar e-pasta starpniecību, kā arī, izmantojot sociālo tīklu 

„Draugiem.lv” un ievietojot sludinājumu reklāmas portālā „SS.lv”. 

Galvenās grūtības kursu organizēšanā vēl arvien ir kursu dalībnieku bezatbildība,  piesakoties 

uz nodarbībām un tās neapmeklējot, arī nepaziņojot par savu neierašanos. 

8. Valodu apgūšanas veicināšana (U1.11.) 

 

Divu RP izsludināto konkursu ietvaros 2012. gadā atbalstīta 18 projektu īstenošana, kuros 

2358 rīdzinieki uzlaboja vai nostiprināja latviešu valodas zināšanas pamata un vidējā līmenī 

(A1 – B2 līmenis). Šiem valodas zināšanu līmeņiem kā prioritāra mērķa grupa tika noteikti 

http://www.riga.lv/


19 
 

pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāju palīgi un citi pirmsskolas iestāžu darbinieki, un 

kopumā latviešu valodu apguva 377 PII darbinieki. 

Tāpat tika arī organizēts konkurss valodas zināšanu uzlabošanai augstākajā līmenī (C1 un C2) 

konkrētām mērķa grupām profesionālo pienākumu veikšanai. Šim valodu zināšanas līmenim 

kā mērķa grupas tika noteiktas PII darbinieki un policisti, un kopumā kursus pabeidza un 

zināšanas pilnveidoja 211 PII darbinieki.  

Lai aktualizētu informāciju par valsts valodas apguves nobeiguma novērtējumu sešgadīgiem 

bērniem pirmsskolās, 2012. gadā tika veikta 86 PII, kuras īsteno pirmsskolas izglītības 

mazākumtautību programmu, aptauja. Aptaujā tika noskaidrots vai bērniem sagādā grūtības 

apgūt valsts valodu atbilstoši programmas prasībām un ar kādām problēmām saskaras 

pedagogi. Kā arī tika noskaidroti faktori, kas ieviešami pirmsskolās turpmākajā darbā valsts 

valodas iemaņu apguvē un nostiprināšanā. 

 

9. Pētījuma «Pieaugušo interese par neformālās izglītības kursiem Rīgā» 

rezultāti 

 
Lai sekmētu pieaugušo neformālās izglītības piedāvājuma kvalitāti 2012. gadā pēc RD IKSD 

pasūtījuma tika veikts pētījums „Pieaugušo interese par neformālās izglītības kursiem 

Rīgā”, kura mērķi ir:  

a) noskaidrot Rīgas iedzīvotāju intereses un tēmas, par kurām tie vēlētos iegūt papildu 

izglītību;  

      b)   apzināt komunikācijas kanālus, pa kuriem šī informācija pie Rīgas iedzīvotājiem var 

tikt nogādāta.  

 

Pētījuma pamatā ir veikta kvantitatīva aptauja ar Rīgas iedzīvotājiem. Pētījumā ir izmantota 

nevarbūtiska izlase un pašaizpildāmās anketas. Anketai ir izstrādāta gan elektroniska, gan arī 

drukāta versija. Analīzei ir izmantoti dati, kuri apkopo abu anketu versiju datus. Kopā atpakaļ 

ir saņemtas 608 pilnībā vai daļēji aizpildītas anketas (elektroniskas anketas n=313, bet 

drukātās  anketas n=295).  

 

Visi respondenti tika lūgti atbildēt uz jautājumu, par kādām tēmām būtu jābūt kursiem, lai 

viņi tos apmeklētu. Vidēji katrs respondents nosauca 4,8 tēmas, kas viņu interesētu. Visbiežāk 

(skat. 13. attēlu) ir norādīti kursi saistībā ar svešvalodām (59% jeb 356 personas), amatu 

prasmēm (43% jeb 259 personas). Respondenti labprāt pieteiktos arī uz kursiem, kuri ir 

saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (40,8% jeb 248 personas) un nedaudz 

retāk - uz sporta nodarbībām (231 respondents jeb 38%). Visnepopulārākie kursi starp 

respondentiem ir latviešu valoda cittautiešiem (te gan ir jāņem vērā, ka anketa tika izstrādāta 

tikai latviešu valodā), kursi, kuros varētu apgūt lietvedību un praktiski tehniskas zināšanas, kā 

arī kursi, kuros būtu iespējams apgūt bērnu audzināšanu. 
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13.attēls. Respondentu atbildes uz jautājumu: Par kādām tēmām Jūs apmeklētu kursus? 

 

Starp respondentiem nav vienprātības, cik gariem būtu jābūt kursiem. 

Līdzīgu atbilžu daudzumu ir ieguvuši vairāki piedāvātie varianti (skat. 14. attēlu) – attiecīgi 

respondenti atbalsta gan „1-6 akadēmiskās stundas”, gan „7-12 akadēmiskās stundas”, gan arī 

„24 akadēmiskās stundas un vairāk” garus kursus. Lai gan starp dažādām demogrāfiskajām 

grupām ir novērojamas atšķirības optimālu kursu garuma vērtējumā, arī pašās grupās var 

novērot vienprātības 

 

  14.attēls. Respondentu atbildes uz jautājumu: Cik gariem, Jūsuprāt, būtu jābūt kursiem? 

Visām aptaujātajām personām tika jautāts, kur viņi meklētu informāciju par pieaugušo 

neformālās izglītības iespējām. Respondentu sniegtās atbildes tika sakodētas zem vienojošām 

tēmām un papildus izveidotām apakštēmām, kas raksturo dažādas informācijas iegūšanas 

vietas. Daļa no tēmām jau sākotnēji ir izdalītas sīkāk, lai pēc iespējas precīzāk raksturotu 

respondentu meklēšanas paradumus. Piemēram, konkrētas mājas lapas, kas pieminētas, nav 

norādītas zem koda internets, bet gan atsevišķi, jo šo respondentu atbilde jau ir precizēta, kas 

parāda konkrētu virzienu, kurā viņš meklētu informāciju, salīdzinot ar tiem, kuri tikai norāda 

internetu kā vietu, kur sāktu meklēšanu. Tēmu nosaukumi šādos gadījumos ir izveidoti gan lai 
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maksimāli apvienotu līdzīgo, gan lai pēc iespējas precīzāk saglabātu respondenta atbildes 

nozīmi. 

 

Kopumā visbiežāk respondenti informācijas meklēšanai izmantojot internetu (402 gadījumos). 

No šīm atbildēm internets, bez paskaidrojuma uz jebkādu citu meklēšanas stratēģiju minēts 

334 reizes. 68 gadījumos respondenti norāda, ka meklētu informāciju, izmantojot interneta 

meklētāju Google. Otrs biežāk minētais informācijas meklēšanas kanāls ir konkrētas mājas 

lapas - šādas lapas ir norādītas 114 reizes. No tām aptaujātie visbiežāk informāciju meklētu 

RIIMC mājas lapā – minēta 42 reizes. Citas mājas lapas tiktu aplūkotas krietni retāk, 

piemēram, Rīgas Domes mājas lapa – 14 reizes, dažādu citu iestāžu izveidotās mājas lapas, 

piemēram, IZM, NVA vai VISC kopā minētas 15 reizes, bet e-klase un e-skola – 13 reizes. 

 

Sociālie tīkli kā www.draugiem.lv un www.facebook.lv  norādīti 4 reizes, bet informatīvas 

vietnes norādītas 17 reizes, no tām visbiežāk minētā ir mājas lapa www.ss.lv . E-pasts ir vēl 

viens elektronisks kanāls, kurš tika izdalīts atsevišķi, jo pēc būtības atšķiras informācijas 

iegūšanas veids - tā tiek saņemta nevis pieprasīta un meklēta. Tieši savos e-pastos informāciju 

saņemtu 12 personas. 

Viens no biežāk izmantotajiem informācijas kanāliem ir apkārt esošie tuvie cilvēki, paziņas 

un darba kolēģi, šādu informācijas iegūšanu norādījušas 50 aptaujātās personas, no tiem 30 

gadījumos minēti ģimenes locekļi, bet 20 reizes - darba biedri vai informācija darba vietā. 

 

Klātienē dažādas organizācijas apmeklētu 30 personas, no tām 13 gadījumos respondenti 

dotos uz NVA, 11 personas norādījušas RIIMC, bet 5 personas apmeklētu dažādus NVO 

birojus, viens respondents meklētu informāciju kādā citā organizācijā, neprecizējot kurā. 

Tāpat - 30 personas norādījušas informācijas saņemšanu caur medijiem un citiem informācijas 

sniedzējiem. No tiem aptaujātie visbiežāk izmantotu laikrakstus un žurnālus (12 gadījumi) un 

televīziju – 10 personas, no reklāmas un informācijas dienestiem informāciju iegūtu 5 

personas, bet 3 respondenti klausītos radio. 

 

Kādu citu veidu informācijas iegūšanai izmantotu 8 personas, bet 67 respondenti nezina, kur 

meklēt informāciju, to nemeklē vispār vai nav snieguši atbildi uz šo jautājumu. 

 

Var teikt, ka informācija pasniegta elektroniski būs visdrošākais veids, kā potenciālie kursu 

apmeklētāji to varētu saņemt un iepazīties ar piedāvājumu. Tai pašā laikā nedrīkst nenovērtēt 

tuvinieku un citu sociālo kontaktu nozīmi kursu informācijas izplatīšanā, liela nozīme ir arī 

darbavietai un tajā ērti pieejamai informācijai. 

 

Galvenie izaicinājumi sekmīgas pieaugušo izglītības organizēšanas nodrošināšanai ir saistīti 

ar sadarbību un informācijas apriti: 

• Kā izveidot sadarbības tīklojumu ar citām pašvaldības struktūrvienībām un 

privāto sektoru? 

• Kā stiprināt pieaugušo izglītības organizētāju kapacitāti? 

• Kā informatīvi sasniegt pasīvās ļaužu grupas? 
 

http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/
http://www.ss.lv/
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10. Ieteikumi pieaugušo izglītības attīstības uzlabošanai un pilnveidei 

 

1. Lai pieaugušo izglītības plānošanas un organizēšanas darbs pašvaldībā ritētu 

veiksmīgāk, ir nepieciešams izveidot sadarbības modeli starp pašvaldību, pieaugušo 

neformālās izglītības un tālākizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem. Tas 

ir nepieciešams, lai mērķtiecīgāk plānoto pieaugušo izglītības aktivitātes. 

 

2. Izstrādāt mehānismu, kā informatīvi sasniegt visas ļaužu grupas. Šobrīd vislabāk 

darbojas saikne ar ģimenēm, kurām bērni vai nu apmeklē pirmskolu vai skolu. Tām 

ļaužu grupām, kuru ģimenes locekļi nav iesaistīti formālajā izglītībā, interese par sevis 

izglītošanu ir minimāla vai arī tās trūkst pavisam. 

 

3. Sabiedrības līdzdalības aktivizēšana pieaugušo izglītības vajadzību noteikšanā. Tā kā 

Rīgā darbu ir uzsācis apkaimju projekts (www.apkaimes.lv), iedzīvotājus varētu 

sasniegt ar apkaimju atbalsta grupu palīdzību. 

 

4. Lai pieaugušo izglītības piedāvājumu pilnvērtīgāk ienāktu jauni spēlētāji un būtu 

iespējams mazināt atsevišķu piedāvātāju monopolstāvokli, ir jāsamazina birokrātija 

programmu un iestāžu akreditēšanas procesa, kā arī Ministru kabineta noteikumi ir 

jāizstrādā atbilstoši pieaugušo izglītības specifikai. 

 

5. Ja valstij ir vēlme attīstīt pieaugušo izglītību, palielināt tajā iesaistīto skaitu, tad 

pašvaldībām ir nepieciešams papildus finansējums, kā arī jāsagatavo dokumentāls 

pamats, lai neformālajā izglītībā iegūtās zināšanas un prasmes varētu pielīdzināt 

formālās izglītības dažādām pakāpēm. 
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