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Pieaugušo izglītības attīstības plāna 
(2021.−2023.) izstrāde 

• Pieaugušo izglītības ekspertu darba grupa: 
Anita Zaļaiskalne − projekta eksperte
Agnese Zarāne − projekta eksperte
Laura Iveta Strode − projekta vadītāja
Andra Šenberga − Izglītības kvalitātes valsts dienests
Anita Līce − Latvijas Darba devēju konfederācija
Anna Bondare − Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Gunta Kinta − Akadēmiskās informācijas centrs
Linda Romele − Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Līva Šmaukstele − Akadēmiskās informācijas centrs
Rihards Blese − Latvijas Darba devēju konfederācija
• Izveidots Pieaugušo izglītības attīstības plāna formāts: 3 līmeņi, 
10 jomas. 
• 4 reģionālās diskusijas: Daugavpilī, Priekuļos, Saldū un Saulainē 
Diskusiju un foruma mērķis ir sniegt atbalstu pašavaldībām un 
īstenotājiem, iesaistīt visu pieaugušo izglītības tīklu pieaugušo 
izglītības attīstības plānošanā
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Ieteikums Pieaugušo izglītības 
attīstības plāna (2021.−2023.) 
formātam
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Politikas veidošanas līmenis: 
reģionālo diskusiju kopsavilkums I

1. Pieaugušo izglītības 
piedāvājums ir sadrumstalots, 
pieaugušajiem pietrūkst 
informācijas par izglītības 
iespējām.

2. Pieaugušo izglītības 
piedāvājums neaptver visas 
mērķa grupas (pieaugušie ar 
zemām kompetencēm, seniori, 
jaunās māmiņas, reemigranti, 
u.c.) 

1. Izveidot ērti pieejamu un 
lietojamu digitālo vietni, kurā 
būtu pieejama informācija 
par visām pieaugušo 
izglītības iespējām. 
Nodrošināt individuālu 
atbalstu izglītības vajadzību 
noteikšanā un izglītības 
izvēlē.
2. Sadarbība un informācijas 
apmaiņa (darba devēji -
izglītības iestādes - sociālie 
dienesti – pašvaldības). 
Plānot atbalsta programmas 
dažādām mērķa grupām 
atbilstoši to vajadzībām.
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Politikas veidošanas līmenis: 
reģionālo diskusiju kopsavilkums II

3. Izglītības piedāvājums 
neatbilst pieaugušo mācīšanās 
vajadzībām (mācību vietas 
attālums līdz dzīves vietai, laika 
plānojums, u.c.). 

4. Trūkst atgriezeniskās saiknes 
par pieaugušo izglītības 
piedāvājuma kvalitāti. 

3. Izglītības iespējas 
strādājošiem – darba vietā. 
Mācības e-vidē. Pasniedzēju 
mobilitāte. 

Elastīgs mācību grafiks.

Efektīvāka grupu 
komplektēšana.

4. Pieaugušo izglītības 
programmu rezultātu 
monitorings. Pieaugušo 
aptaujas. Darba devēju 
atsauksmes.
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Atbalsta līmenis: 
reģionālo diskusiju kopsavilkums I

1. Reģionos tiek piedāvātas 
izglītības programmas 
profesijās, kurās reģionā nav 
vakanču vai to skaits ir ļoti 
ierobežots. 
2. Ierobežota iespēja 
vairākkārtīgi/regulāri 
piedalīties īstenotajos 
pieaugušo izglītības 
projektos.
3. Darba devēju aktīvāka 
iesaiste savu darbinieku 
izglītošanā.

1. Izglītības programmas 
jāpiemēro katra konkrētā 
reģiona vajadzībām (darba 
vietām).

2. Noteikt konkrētu naudas 
summu vai mācību stundu 
apjomu, ko nodarbinātais pēc 
saviem ieskatiem var izmantot 
izglītības vajadzībām noteiktajā 
laika posmā.

3. Veicināt mācības darba laikā 
darba vidē. 
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Atbalsta līmenis: 
reģionālo diskusiju kopsavilkums II

4. Liels īpatsvars pieaugušo ar 
zemām digitālajām prasmēm, 
kas nespēj izmantot 
pieejamos ikdienas jautājumu 
digitalizācijas risinājumus. 

5. Nepieciešamība vienā vietā 
nodrošināt konsultācijas ne 
tikai izglītības, bet arī citos 
saistītajos jautājumos 
(nodarbinātība, nodokļi, 
pabalsti, komercdarbības 
uzsākšana u.c.).

4.1. Veidot ikdienas ieguvumu 
sarakstu – pieaugušo 
apmācība par ikdienas lietām 
(piem., internetbankas 
izmantošana u.c.)

4.2. Sadarbības līgumu 
slēgšana ar uzņēmumiem, 
kuru piedāvāto pakalpojumu 
izmantošanai ir nepieciešamas 
digitālās prasmes.

5. Dzīves prasmju konsultanta 
amata ieviešana pašvaldībās.
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Īstenošanas līmenis: 
reģionālo diskusiju kopsavilkums I

1. Individuālas pieejas
nodrošināšana darbā ar
pieaugušajiem un darba
devējiem

2. Pieaugušo izglītības 
programmas satura un 
pieejamības elastība

1. Ir noteikta persona vai 
struktūrvienība, kas strādā ar 
pieaugušajiem un darba devējiem, 
piemeklējot, pielāgojot vai veidojot 
noteiktajai situācijai nepieciešamo 
izglītības programmu/plānu.

2. Esošo zināšanu novērtēšana, lai
pielāgotu izglītības programmas
mācīšanu noteiktajai auditorijai. 

Iespēja īstenot pieaugušo izglītības
programmas viņiem pieejamā vietā
un laikā.  
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Īstenošanas līmenis: 
reģionālo diskusiju kopsavilkums II

3. Informācijas
kontaktpunkts

4. Sadarbība kvalitatīvas
pieaugušo izglītības
nodrošināšanai

3. Pieaugušo izglītībā
strādājošajiem izveidots viens
informācijas avots, kurā apkopotas
visa ar pieaugušo izglītību un tās
iespējām saistītā informācija.

4. Inviduāla pieeja sadarbībā ar
noteikto darba devēju, pieaugušo, 
pašvaldību.

Nodrošināta iespēja sadarboties
izglītības iestādēm, lai īstenotu
vienu izglītības programmu.
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www.muzizglitiba.lv 


