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4.3. Līdz 2030. gadam 

nodrošināt visām sievietēm un 

vīriešiem vienlīdzīgu piekļuvi 

pieejamai un kvalitatīvai 

tehniskajai, profesionālajai un 

terciārajai izglītībai, tostarp 

universitātes izglītībai

4.4. Līdz 2030. gadam 

ievērojami palielināt to 

jauniešu un pieaugušo skaitu, 

kuriem ir nodarbinātībai, 

pienācīgas kvalitātes darba 

veikšanai un uzņēmējdarbībai 

piemērotas prasmes —

tostarp tehniskās un 

profesionālās prasmes



Pieaugušo mācīšanās un izglītības 
mērķis ir palīdzēt cilvēkiem gūt 
iemaņas, kas nepieciešamas, lai 

īstenotu un realizētu savas tiesības 
un noteiktu savu likteni.

UNESCO Ieteikums pieaugušo izglītības jomā (2015)



UNESCO Mūžizglītības institūts

• UNESCO Starptautiskā pieaugušo 
izglītības konference (CONFINTEA) notiek 
apmēram reizi 12 gados (kopš 1949. gada)

• UNESCO Mūžizglītības institūts organizēja 
CONFINTEA VI (2009, Belémā, Brazīlijā)

• Belemas rīcības ietvars: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/00
1877/187789m.pdf

• Sagatavots Globālais pieaugušo 
izglītības ziņojums (GRALE III):
http://uil.unesco.org/system/files/grale-
3.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001877/187789m.pdf
http://uil.unesco.org/system/files/grale-3.pdf


Belemas rīcības ietvara (2009) izvērtējums par pieaugušo 

izglītības situāciju visā pasaulē. Sagatavoti ziņojumi par katru 

no 6 UNESCO reģioniem.

• Izaicinājumi: krītošie demogrāfijas rādītāji (samazinās 

dzimstības un mirstības rādītāji). 

– Jaunieši (0-14) 15.6%

– Pieaugušie/ darbspējīgie (15-64) 65,6%

– Seniori (65+) 18.9 %

• Augsti bezdarba rādītāji, īpaši jauniešu vidū.

• Lēna ekonomikas izaugsme.

• Nabadzības un sociālās atstumšanas risks: 23.7% vai 

118.7 miljoni ES iedzīvotāji tam pakļauti (Eurostat, 2016). 

• Finanšu krīze ietekmējusi resursus pieaugušo izglītībai.

• Pieaugušo izglītības fragmentācija: trūkst visaptverošas, 

sistemātiskas pieejas, iesaistīto pušu sadarbības.Avots: 

http://unesdoc.unesco.org/i

mages/0025/002597/25972

1E.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259721E.pdf


Politika Pārvaldība Finansējums

Līdzdalība, 
iekļaušana 

un 
taisnīgums

Kvalitāte

Rīcības jomas
(Belemas ietvars un UNESCO Ieteikums)



Visaptveroša: PI ir 

vairāku nozaru 

ministriju/ valsts iestāžu 

atbildība, nepieciešama 

sadarbība starp valsts 

un nevalstisko sektoru.

Iekļaujoša: līdztiesība 

PI izglītības pieejamībā.

Politika
Izaicinājumi Eiropas un Ziemeļamerikas reģionā:

•Visaptverošas, ilgtermiņa mūžizglītības 

stratēģijas izstrāde, PI politikas fragmentācija.

•Uzsvars uz nodarbinātību, ekonomikas 

izaugsmi, trūkst fokusa uz iekļaušanu 

sabiedriskajā, pilsoniskajā un kopienas dzīvē 

(atstumtības risks mazāk aizsargātajām grupām).

•PI atzīšana, akreditācija (īpaši neformālās, 

ikdienējās).

•PI monitorings: progress valsts līmenī un 

starptautiski salīdzināmi indikatori.

•Uzsvars uz pamatprasmēm, taču jāpaplašina 

izpratne par tām (iekļaujot 21. gs. prasmes).



Prasmes darbam

• Prasmju globālie un tematiskie 

indikatori ietver vairāk nekā 

rakstpratību un matemātikas 

pamatprasmes. Tie mēra, 

piemēram, IKT un digitālās 

prasmes, kas ir universāli 

nozīmīgas mūsdienu darba 

pasaulē.

• Rezultāti krasi atšķirīgi valstīs ar 

augstiem un zemiem 

ienākumiem.

• Latvijā datus pārvietot prot 46%, 

formulas izmantot prot 31%, 

programmēt prot 2% iedzīvotāju.



Sadarbības struktūru stiprināšana, dažādu 

iesaistīto pušu piesaiste.

Efektīvu, caurspīdīgu, atbildīgu, 

demokrātisku mehānismu un iestāžu 

izveide pašvaldību, valsts un starptautiskā 

līmenī.

Pietiekama finansējuma piešķiršana valsts 

līmenī.

Atbalsts indivīdiem (voučeru sistēma, 

pabalsti, atbalsts darbinieku 

pārkvalifikācijai u.c.)

Izaicinājumi Eiropas un 

Ziemeļamerikas reģionā:

•Izveidot PI institūcijas, kas ir 

fleksiblas, pielāgojas situācijai, 

decentralizētas. Veicina atbilstību 

pieprasījumam un iesaistīto pušu 

atbildību.

•Sabiedrības iesaiste PI 

piedāvājuma apspriešanā, 

izstrādē.

•Dažādu ministriju/iestāžu 

finansētas programmas, trūkst 

vienota skatījuma par efektīvu 

resursu nodrošināšanu, sadali.

Pārvaldība

Finansējums



Valstu 
finansējums PI 
no visa izglītības  
finansējuma % 
Eiropas un 
Ziemeļamerikas 
reģionā

Avots: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259721E.pdf



Atbilstošas stratēģijas, lai 

veicinātu pieaugušo piekļuvi, 

līdzdalību,motivāciju.

Jebkādas diskriminācijas 

novēršana.

Atbilstošas institucionālās 

struktūras, piemēram, kopienu 

mācību centri.

Izaicinājumi Eiropas un Ziemeļamerikas 

reģionā:

Atbilstošs piedāvājums: dažādu vecuma 

grupu (aktīvāki 24-35 g., mazāk aktīvi 55-

64 g.), izglītības līmeņu (vairāk ar 

augstāku izglītību/ kvalifikāciju) cilvēku 

iesaiste. Nodarbinātība nav noteicošais 

faktors.

Mazāk aizsargāto grupu iesaiste 

(maznodrošinātie, skolu pametušie, 

vecākās paaudzes cilvēki, bēgļi vai 

pārvietotas perosnas, romi u.c)

Līdzdalība, 
iekļaušana un 

taisnīgums



Profesionālā, terciārā un pieaugušo izglītība

• Pieaugušo izglītības rādītāji –

izaicinājums. Statistikas dati valstīs 

atšķiras, grūti salīdzināmi.

• Eiropas Savienības Darbaspēka 

aptauja par pieaugušo izglītību 

pēdējās 4 nedēļās:  rādītāji stabili, 

vidēji 11% (valstīs atšķirīgi rādītāji).

• Kopumā valstīs ar augstiem 

ienākumiem: 46% iesaistījušies 

pieaugušo izglītībā. Saskaņā ar 

ziņojuma datiem Latvijā apmēram 

48%.



PI galvenās 

mērķgrupas Eiropas 

un Ziemeļamerikas 

reģiona valstīs

Avots: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002597/259721E.pdf



Atbilstošs, taisnīgs, efektīvs PI 

piedāvājums.

Kvalitātes kritēriju un standartu 

izstrāde, periodisks pārskats, 

analīze.

Kvalitatīva mācīšanās vide. 

Saturs, metodes, tostarp IKT 

izmantošana.

Sadarbība pašvaldību, valsts, 

starptautiskā līmenī, tīklošana.

Izaicinājumi Eiropas un Ziemeļamerikas 

reģionā:

• Izglītības kvalitāte – holistisks, daudz-

dimensionāls process, kam jāpievērš 

pastāvīga uzmanība un kas nepārtraukti 

jāattīsta, jāpilnveido. Monitorings –

izaicinājums visa pasaulē. 

• Īpaša uzmanība jāpievērš piedāvājuma 

kvalitātei, vadlīnijām arī neformālajā 

izglītībā un profesionālās pilnveides 

pasākumos.

• IKT resursu un atvērto izglītības resursu 

piedāvājuma izmantošana- jāpaplašina 

sadarbības iespējas starp valsts un 

privāto sektoru.

Kvalitāte



Ieteikumi

• Jāpilnveido mūžizglītības sistēma un piedāvājums.

• Jānovērtē neformālās PI piedāvājums.

• Jāiesaista dažādus sektorus PI piedāvājuma pilnveidē.

• Jāstiprina dialogs ar visām iesaistītajām pusēm.

• Jāiesaista pilsoniskā sabiedrība.

• Jāpalielina un jāprioritarizē finansējums PI.

• Nepieciešami salīdzināmi dati par PI pieejamību un kvalitāti.

• Piedāvājumam jābūt pieejamam un piemērotam arī mazāk aizsargātajām grupām.

• Jāceļ PI izglītotāju kvalifikācija.

• Ieguldīt resursus IKT un atvērtajos izglītības resursos.

• Kvalitātes mērīšanas sistēmas pilnveide.

• Informācijas nodrošināšana par PI iespējām un sadarbības veicināšana.



http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002444/244440e.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002336/233655E.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002341/234185e.pdf
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