
Seminārs tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ 

programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” 

(Nr. 2017-2292/001-001) ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai 

nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts „Nacionālie koordinatori Eiropas 

programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” Nr. 592066-EPP-1-2017-1-LV-

EPPKA3-AL-AGENDA 

 

Diskusija “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā” 

2019.gada 26.augustā Daugavpils Būvniecības tehnikumā Erasmus+ projekta 

“Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” 

(turpmāk – “Nacionālie koordinatori”) pārstāvji rīkoja diskusiju “Pieaugušo izglītības 

īstenošana Latvijā”. Diskusijā piedalījās Latgales pašvaldību speciālisti, pieaugušo 

izglītības koordinatori un izglītības programmu īstenotāji (izglītības iestāžu pārstāvji).  

Ievadot diskusijas, dalībnieki tika iepazīstināti ar šī brīža aktualitātēm pieaugušo 

izglītībā. Pēc prezentācijām moderatoru vadītās darba grupās diskutēja par šādiem 

tematiem: “Pieaugušo izglītības politikas attīstība” (integrēta pieeja pieaugušo prasmju 

pilnveidē, mērķa grupu noteikšana, daudzlīmeņu pārvaldība, sadarbība, uzraudzība un 

novērtēšana);  “Atbalsta nodrošināšana pieaugušo izglītībā” (finansiālais un 

nefinansiālais atbalsts, informēšana un iesaistīšana, izglītības mūža garumā un karjeras 

atbalsta sistēma); “Pieaugušo izglītības īstenošana” (prasmju novērtēšana, pielāgotas 

mācīšanās piedāvājums kvalifikācijas ieguvei, pielāgotas mācīšanās piedāvājums, 

mācīšanās darba vietā, prasmju un kompetenču apstiprināšana un atzīšana). 

 

Diskusija tika veidota, izmantojot metodi “Dialoga kafejnīca”/”World cafe”.  
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1. tēma “Pieaugušo izglītības politikas attīstība” 

Darba grupas pirmajā posmā diskutēja par pieaugušo izglītības politikas attīstību. 

Diskusija noritēja pēc šādas struktūras: 

• Kādēļ šis jautājums  ir svarīgs/aktuāls  man personīgi? 

• Kādēļ šis jautājums ir svarīgs sabiedrībai kopumā? 

• Kādas problēmas var identificēt? 

• Kas ir izdarīts (labās prakses piemēri)? 

• Kas vēl jāizdara? 

 

Secinājumi 

Kāpēc šis jautājums ir svarīgs? Darba grupas secināja, ka pieaugušo izglītības 

politikas attīstība ir svarīga un aktuāla katram, jo pieaugušo izglītības attīstības 

plānošana pozitīvi ietekmē cilvēka socializāciju sabiedrībā. Jautājums ir aktuāls 

valstij/sabiedrībai kopumā, jo strādājošo personu prasmju un kompetenču pilnveide un 

attīstība ietekmē ekonomiku. 

 

N.p.k. Identificētās problēmas Risinājumi 

1. Daļa sabiedrības, īpaši personas 

ar zemām prasmēm nav gatavas 

iesaistīties piedāvātajos izglītības 

pasākumos. 

Pieaugušajiem ir samērā zema 

mācīšanās motivācija, ko 

ietekmē dažādi blakus faktori 

(darbs, ģimenes apstākļi, u.c.). 

Trūkst instrumentu/mehānisma, 

kā uzrunāt un motivēt iesaistīties 

izglītībā personas ar zemām 

pamatprasmēm. 

 

 

 

Lai motivētu iedzīvotājus iesaistīties 

mūžizglītības pasākumos, pašvaldību 

līmenī nepieciešama sadarbība ar 

sociālajiem dienestiem, lai „piekļūtu” 

mērķauditorijai – personām ar zemām 

pamatprasmēm, kuras attiecīgo projektu 

mājaslapas neapmeklē. 

 

2. Izglītības programmu kvalitāte, 

īpaši neformālās izglītības jomā, 

ir uzlabojama (tas attiecas uz 

resursiem, izglītības programmu 

saturu). Neformālajā izglītībā 

iegūtos rezultātus šobrīd 

praktiski nav iespējams 

„legalizēt” (atpazīt un 

pielīdzināt) kādā no formālās 

izglītības programmām. 

Jāpiedāvā dažādi semināri pašvaldībām 

par, piemēram,  neformālās izglītības 

programmu licencēšanu, kas varētu 

paaugstināt neformālās izglītības 

programmu saturisko kvalitāti. 
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Pastāv formālās un neformālās 

izglītības īstenotāju 

pretnostatījums un neskaidri 

kritēriji, kā noteikt /salīdzināt 

kvalitāti. 

 

3. Nav vienotas pieaugušo 

izglītības politikas pārvaldības 

un vadības reģionu un pašvaldību 

līmenī.  

 

Jāsakārto/ jāpilnveido esošais 

normatīvais ietvars pieaugušo izglītībā 

(izstrādātais pieaugušo izglītības 

modelis kā tāds vērtējams pozitīvi, bet 

nepieciešams skaidrāks regulējums, lai 

katra iesaistītā puse apzinās savas 

tiesības un pienākumus). 

Deleģēto pienākumu izpildei jāieplāno 

nepieciešamie resursi. 

 

 

 

Labās prakses piemēri:   

• projektos (SAM 8.4.1. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide”, Erasmus+ “Nacionālie koordinatori”) īstenotās aktivitātes, kas 

nesušas pozitīvus rezultātus;  

• projekta „Nacionālie koordinatori” interneta vietne www.muzizglitiba.lv  

 

Darba grupu izstrādātās rekomendācijas:  

1. Nepieciešams nodrošināt projektos sasniegto rezultātu turpmāku un regulāru 

īstenošanu arī pēc to noslēguma, t.sk., vienojoties par finansējuma avotu. 

2. Jāattīsta piedāvājums un jāuzlabo informācijas kanāli senioru mērķa grupai. 

3. Jāpiedāvā semināri pašvaldībām par mūžilgu mācīšanos, piemēram, par 

neformālās izglītības programmu licencēšanu, kas varētu celt šo programmu 

kvalitāti. 

4. Jāveido elastīga pieeja, lai identificētu personas zināšanas, prasmes un 

kompetences un piedāvātu tam visatbilstošāko/pielāgotu izglītības 

iegūšanas/turpināšanas ceļu. 

5. Jāspēj savienot mācīšanās rezultāti, kas iegūti neformālās un formālās izglītības 

ceļā. 

 

  

http://www.muzizglitiba.lv/


Seminārs tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ 

programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” 

(Nr. 2017-2292/001-001) ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai 

nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

2. tēma  - “Atbalsta nodrošināšana pieaugušo izglītībā” 

Darba grupas otrajā posmā diskutēja par atbalsta nodrošināšanu pieaugušo 

izglītībā, apskatot šī brīža atbalsta mehānismus un izstrādājot rekomendācijas 

atbalsta nodrošināšanas pilnveidei.  

Nr. 

p.k. 

Rekomendācija Skaidrojums/ iespējamie risinājumi 

1.  Izglītības programmas jāpiemēro katra 

konkrētā reģiona vajadzībām (darba 

vietām). 

Pašlaik reģionos tiek piedāvātas izglītības 

programmas profesijās, kurās reģionā nav 

vakanču vai to skaits ir ļoti ierobežots.  

 

Veicamās darbības/paredzamie 

problēmjautājumi: 

1.1. jāizzina darba devēju vajadzības 

konkrētajā reģionā; 

1.2. jānoskaidro izglītības iestāžu 

potenciāls reģionā (iespējas realizēt 

konkrētas izglītības programmas); 

1.3. jānoskaidro, vai reģionā vajadzībām 

piemērotajās izglītības programmās 

pieteiksies izglītojamie? 

1.4. jāveicina reģionālā mobilitāte, tādējādi 

mazinot reģionālās specifikas ietekmi uz 

nodarbinātības līmeni.  

2.  Mazināt administratīvo slogu reģionālās 

mobilitātes atbalsta saņemšanai. 

Cieši saistīta ar 1. rekomendāciju, jo, 

veicinot reģionālo mobilitāti, var tikt 

atrisināts jautājums par to speciālistu 

iekārtošanu darbā, kuru dzīvesvietas 

reģionā nav atbilstošu vakanču.  

 

Iespējamais risinājums: palīdzība 

dokumentu noformēšanā mobilitātes 

programmas dalībniekiem no personām, 

kas reģionos koordinē mobilitātes atbalsta 

projektus. 

3.  Noteikt konkrētu naudas summu vai 

mācību stundu apjomu, ko nodarbinātais 

pēc saviem ieskatiem var izmantot 

izglītības vajadzībām noteiktajā laika 

posmā (attiecināms uz projektu 

Pašlaik nodarbinātajai personai ir iespēja 

iesaistīties Projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

tikai vienu reizi, kas var izpausties kā dalība 

40 stundu neformālās izglītības 

programmā, tā arī kā dalība 960 stundu 
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"Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide", turpmāk – 

“Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001”, bet 

piedāvātais modelis var tikt izmantots arī 

ārpus Projekta aktivitātēm). 

tālākizglītības programmā. Jālīdzsvaro 

mācību dalībnieku iespējas iesaistīties 

Projektā Nr. 8.4.1.0/16/I/001 piedāvātajās 

izglītības programmās, ņemot vērā 

izglītības programmu stundu skaitu un 

izmaksas (īpaši aktuāls reģionos, kur 

potenciālo mācību dalībnieku skaits ir ļoti 

ierobežots).  

4.  Diferencēt izglītojamā līdzmaksājuma 

apmēru atkarībā no izglītības program-

mas kopējām izmaksām (attiecināms uz 

Projektu Nr.8.4.1.0/16/I/001). 

Pašlaik visās Projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 

piedāvātajās izglītības programmās 

izglītojamā līdzmaksājuma apmērs ir 

noteikts 10% apmērā, kas 40 stundu 

izglītības programmās ir 18,00 EUR, 

savukārt, 960 stundu tālākizglītības 

programmās - 164,70 EUR. Pārāk augsts 

līdzmaksājuma apmērs izglītības 

programmās ar lielāku mācību stundu 

skaitu ierobežo potenciālo izglītojamo 

iespējas tajās piedalīties. 

5.  Paplašināt mācību piedāvājumu sociālo 

prasmju attīstības un personības 

izaugsmes jautājumos (piem., darbs 

komandā, profesionālā izdegšana utt.). 

 

Pašlaik mācību piedāvājums pārsvarā ir 

saistīts ar fiziskā darba prasmju apguvi. 

6.  Veidot ikdienas ieguvumu sarakstu – 

pieaugušo apmācība par ikdienas lietām 

(internetbankas izmantošana, nepiecieša-

mas informācijas (t.sk. video un audio) 

meklēšana interneta resursos un to 

lejupielāde un tālāka izmantošana.) 

 

Labs piemērs šādu programmu realizācijā – 

SIA “Tet” digitālo prasmju mācības 

senioriem. 

7.  Sadarbības līgumu slēgšana ar uzņēmu-

miem, kuru piedāvāto pakalpojumu 

izmantošanai ir nepieciešamas digitālās 

prasmes, paredzot, ka šis uzņēmums 

apmāca savus potenciālos klientus 

(potenciāla īstenošanas forma – 

pašvaldības sadarbības līgums). 

 

Kā iespējamais risinājums arī  sestās 

rekomendācijas īstenošanai.  
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8.  Plašāka sabiedrības (īpaši jauniešu un 

senioru) informēšana par pieaugušo 

izglītības iespējām, tajā skaitā: 

8.1. individuāli jāuzrunā potenciālie 

izglītojamie, īpaši ar zemu prasmju 

līmeni, jo tieši viņiem ir visgrūtāk 

iesaistīties mācībās.  

8.2. individuāli jāinformē darba devēji par 

pieaugušo izglītības piedāvājumiem. 

 

Pašlaik informācija ir pieejama ļoti 

ierobežoti un pārsvarā tikai e-vidē, kas, 

ņemot vērā zemo digitālo prasmju līmenī 

valstī, ierobežo šīm iedzīvotāju grupām 

iespēju iegūt vajadzīgo informāciju. 

 

Iespējamie risinājumi: 

8.3. ar stingrāka normatīvā regulējuma 

palīdzību uzlikt pašvaldībām par 

pienākumu informēt mērķauditoriju par 

pieaugušo izglītības iespējām. Atbildīgajam 

pašvaldības darbiniekam (pēc analoģijas ar 

jaunatnes lietu speciālistu) regulāri 

jāapkopo informācija par pieaugušo 

izglītības piedāvājumiem un šo 

piedāvājumu mērķauditoriju, tās 

vajadzībām. 

8.4. mērķauditorijas (potenciālo 

izglītojamo un darba devēju) informēšanā 

iesaistīt Nodarbinātības valsts aģentūru, 

Profesionālās izglītības kompetences 

centrus, Latvijas Nacionālo bibliotēku (jo ir 

labi organizēts filiāļu tīkls visā Latvijā), 

komersantu apvienības, profesionālās 

biedrības u.c. 

9.  Karjeras konsultantu sniegto pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošana un darbības sfēras 

paplašināšana. 

9.1. karjeras izglītības īstenošana no 

bērnības, t. sk. bērnu vecāku informēšana 

par karjeras attīstības iespējām. 

9.2. individuālo padziļināto karjeras 

konsultāciju nodrošināšana personai 

jebkurā dzīves posmā. 

10.  Dzīves prasmju konsultanta amata 

ieviešana pašvaldībās. 

Iespējamais risinājums:  

10.1. jābūt reģionālajai institūcijai, varbūt 

ne katrā pašvaldībā, kas šādu pakalpojumu 

piedāvā. Vislabāk šo pakalpojumu 

realizācijai izmantot kādu jau esošo 

institūciju. Šādai institūcijai jābūt ciešai 

sadabībai arī ar izglītības iestādēm.  
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Attiecībā uz klientu: “Zinu vietu, kur varu 

aiziet un centralizēti iegūt visu 

nepieciešamo informāciju”.  

11.  Veicināt mācības darba laikā darba vidē. Īpaši attiecināms uz neformālās izglītības 

programmās apgūstamajām parsmēm. 

12.  Pieaugušo izglītības kampaņu pielāgošana 

ārējiem faktoriem (izsludināšanas laiks). 

Projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 ceturtā kārta 

tika izsludināta vasaras periodā (gan 

nodarbināto, gan izglītības iestāžu 

pedagogu atvaļinājumu laikā), kas neļāva 

daļai no potenciālajiem izglītojamajiem 

iesaistīties mācībās. 

13.  Pieteikšanās mācībām ārpus e-vides 

(attiecināms uz Projektu 

Nr.8.4.1.0/16/I/001).  

Pašlaik pieteikties mācībām var tikai e-

vidē, kas ņemot vērā zemo digitālo prasmju 

līmenī valstī, ierobežo šīm iedzīvotāju 

grupām iespēju pieteikties. 

14.  Finansiālā atbalsta sniegšana nevalstis-

kajām organizācijām izglītības jautāju-

mos, kas saistīti ar nevalstisko 

organizāciju darbību. 

Pašlaik Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansējums paredz atbalstu tikai  

nodarbinātajām personām un 

bezdarbniekiem. 
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3. tēma „Pieaugušo izglītības īstenošana” 

 

Trešajā posmā darba grupas diskutēja par pieaugušo izglītības īstenošanu, sniedzot 

ieteikumus un rekomendācijas īstenošanas pilnveidei.   

 

Secinājumi 

1. Pirms īstenošanas (informēšana) 

• Pašvaldībās ir nepieciešami informācijas „aģenti”, kuri aktīvi sniedz saprotamu 

informāciju iedzīvotājiem par izglītības iespējām. Informācijas sniegšanā būtu 

jāsadarbojas ar sociālo dienestu, jo dienestam ir vistiešākais kontakts ar sociālā 

riska grupām (ar zemām prasmēm). 

• Informācijai par izglītības iespējām ir jābūt pieejamai dažādos informācijas 

kanālos un nepārtraukti – jānodrošina informācija gan elektroniski, gan klātienē 

individuālās konsultācijās – un visu laiku, ne tikai projekta ietvaros. 

• Piedāvātajai informācijai par izglītības iespējām ir jābūt saprotamai un 

uztveramai dažādām mērķa grupām. 

 

2. Īstenošanas process (motivācija) 

• Būtu jānodrošina pieaugušo izglītības valsts līdzfinansējums (jāizveido 

mehānisms) arī ārpus projekta, lai veicinātu pieaugušo izglītību Latvijā. Darba 

grupas dalībnieki uzskata, ka SAM 8.4.1. projektā nepieciešams balansēt starp 

mācību stundu skaitu un finansējumu, lai, apgūstot īsāku mācību kursu, būtu 

iespējams ātrāk pieteikties nākamajiem kursiem, nevis jāievēro tāds pats 

termiņš, kā apjomīgo izglītības programmu absolventiem. Darba grupu 

dalībnieki ierosināja, ka katram iedzīvotājam, kas maksā nodokļus, varētu būt 

konkrēts stundu/naudas apjoms, ko mācībām varētu tērēt katru gadu, nodrošinot 

vienlīdzīgas iespējas mācīties visiem.   

• Īstenojot pieaugušo izglītību, jāsadarbojas ar darba devējiem, lai veicinātu 

strādājošo motivāciju un iesaisti pieaugušo izglītībā. 

• Lai noskaidrotu pieaugušo izglītības pieprasījumu un veidotu mērķtiecīgu 

piedāvājumu, būtu jāveido iedzīvotāju un darba devēju „interešu aptauja”. 

Pieaugušo izglītības piedāvājumā būtu jāiekļauj arī personīgo izaugsmi 

veicinošas izglītības programmas (nevis tikai uz profesionālo prasmju pilnveidi 

orientētas programmas). 

• Pieaugušo izglītības kvalitāti veicinātu izglītības guvēju aptaujas, kas 

nodrošinātu atgriezenisko saikni starp iedzīvotājiem, izglītības iestādēm un 

projekta administrāciju. 

 

 

 

3. Zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšana 



Seminārs tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ 

programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” 

(Nr. 2017-2292/001-001) ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai 

nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

 

• Nākotnē varētu attīstīt mehānismu un procedūru, lai varētu veikt atsevišķu 

moduļu novērtēšanu. 

• Lai veicinātu atbilstošu izglītības programmas izvēli, varētu veidot neformālās 

izglītības programmu, kurā iedzīvotājiem palīdzētu izprast savas vajadzības un 

intereses, izvēlēties tālāko izglītības ceļu esošajā izglītības sistēmā. 

• Speciālistiem, kas veic iepriekšējo zināšanu, prasmju un kompetenču 

novērtēšanu, ir jānodrošina tālākizglītības iespējas, lai attīstītu viņu 

profesionālās zināšanas un prasmes. 

• Varētu nodrošināt kompetentus iepriekšējo zināšanu, prasmju un kompetenču 

vērtētājus (vēlams tagadējās sistēmas ietvaros), kas palīdzētu iedzīvotājiem 

saprast savas tālākās izglītības iespējas. 

 

 


