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Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
1. princips

Katram cilvēkam ir tiesības uz kvalitatīvu un 

iekļaujošu izglītību, mūžizglītību, iegūt un 

pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas, lai 

pilnvērtīgi iekļautos sabiedrībā un darba tirgū.
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Sadarbības partneri 
pieaugušo izglītībā

• Ekonomikas ministrija

• Labklājības ministrija, NVA

• Izglītības un zinātnes ministrija un tās 

padotības iestādes

• Sociālie partneri (LDDK, LBAS)

• Pašvaldības

• Izglītības iestādes, īpaši profesionālās 

izglītības iestādes

• Mācību centri

• Biedrības
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ESF projekts 
“Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” (SAM 8.4.1)

Īstenošanas periods: 
2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Finansējums:

Kopējais attiecināmais finansējums

25 353 413 EUR

ESF finansējums 
21 550 401 EUR 

Valsts budžeta līdzfinansējums 
3 803 012 EUR
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ESF projekts 
“Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” (SAM 8.4.1)

Mērķis:

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo 
kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus 
pieprasījumam, veicinātu strādājošo 
konkurētspēju un darba produktivitātes 
pieaugumu

Mērķa grupa:

Mācībām var pieteikties strādājoši un 
pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā 25+

Prioritārā mērķa grupa – pieaugušie ar 
zemām prasmēm
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Valstī
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No 27. maija 
līdz 28. jūnijam

82 izglītības 

iestādēs

14 136 personas

kopumā ir 
iesniegušas 

22 778 
pieteikumus



SAM 8.4.1 Zemgalē

Pieteikumu skaits: 2199
Profesionālā tālākizglītība: 473
Profesionālā pilnveide: 392
Neformālās izglītības programmas: 1329
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Aizkraukle 22

Aizkraukles nov. 2

Bauska 30

Bauskas nov. 1

Dobele 6

Iecavas nov. 2

Ikšķiles nov. 22

Jaunpils nov. 6

Jelgava 47

Jēkabpils 110

Kandava 2

Tukuma nov. 16



Zemgalē

Zemgalē 2199 pieteikumi 

Valstī 22778 pieteikumi
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22 778

2 199

Valstī

Zemgalē



Programmas un pieteikumi (I)
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Programmas un pieteikumi (II)

1
0



Programmas un pieteikumi (III)
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Programmas 
(2199 pieteikušās personas)

1
2

1479

407

227

Neformālā izglītība

Profesionālā tālākizglītība

Profesionālā pilnveide



Profesionālās tālākizglītības 
programmas (pieteikumi) (I)
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(Rīga, Valmiera)



Profesionālās tālākizglītības 
programmas (pieteikumi) (II)
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(Preiļi, Daugavpils)



Profesionālās tālākizglītības 
programmas (pieteikumi) (III)
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Profesionālās tālākizglītības 
programmas (pieteikumi) (IV)
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Pieteicēju profils profesionālās 
tālākizglītības programmās Zemgalē

Pieteicēja LKI līmenis
Izvēlētās kvalifikācijas 

līmenis
Pieteikumu skaits

1 4 1

2 4 9

2 3 14 

3 4 13

3 3 6

3 3 12

4 4 132

4 4 58

5 4 31

5 4 12

6 3 43

6 4 86

7 4 42

7 4 26
1
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Pieaugušo izglītība

• Atbalsta sistēma, sadarbības tīkls pašvaldībā (pieaugušo 
izglītības koordinators, sociālais darbinieks, bibliotekārs u.c.)

• Mērķa grupas, kam nepieciešams atbalsts

• Īsas pieaugušo izglītības programmas: plusi un mīnusi. 
Profesionālā tālākizglītība – galvenais profesionālās izglītības 
veids

• Mācīšanās darba vietā – galvenā profesionālās izglītības ieguves 
forma

• Kā aizsniegt pieaugušos ar zemām prasmēm

• Elastība un pieejamība: kā savienot mācības ar darbu, ģimeni

• Prasmju novērtēšana izglītības ieguvei, pielāgotas mācības, 
apstiprināšana un atzīšana

• Pieaugušajiem piemērota mācību vide 

• 70% pieaugušo uzskata, ka viņiem ir pietiekama izglītība un 
nav nepieciešams mācīties

• Latvijā 47% pieaugušo ar zemām digitālajām prasmēm
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Pieaugušo mācīšanās 
Mācīšanās darba vidē
Agrāk – grupas, tagad – indivīds 
centrā
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Prasmju pilnveides ceļi
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www.muzizglitiba.lv

• Pieaugušo izglītības karte

• Prasmju ceļvedis

• Kalendārs

• Īstenotajiem:

o Pieaugušo izglītības moduļi

o Ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības 
programmu izstrādei un licencēšanai

o Praktisks ceļvedis darbam ar 
pieaugušajiem profesionālās izglītības 
iestādēs
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http://www.muzizglitiba.lv/


Laura Iveta Strode
tālr. 67047754,

laura-iveta.strode@izm.gov.lv
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