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1. Pētījuma metodoloăija 

Pētījuma mērėis: Pieaugušo izglītības kvalitātes un tās nodrošinājuma izpēte, politikas 
iniciatīvu priekšlikumu izstrāde Latvijas pieaugušo izglītības pilnveidei. 

Darba uzdevumi: 

1. Veikt Latvijas Republikas normatīvo aktu analīzi attiecībā uz pieaugušo izglītības 
kvalitātes prasībām un kvalitātes nodrošinājumu; 

2. Noteikt Latvijas pieaugušo izglītības pasniedzēju tipus, izmantojot pazīmes: vecums, 
dzimums, izglītība, t.sk. pedagoăiskā izglītība, IKT prasmju līmenis, zinātniskais 
grāds, darba pieredze, pamata nodarbošanās, izglītības programmas joma, pieaugušo 
mērėgrupa, ar kuru strādā; 

3. Analizējot Eiropas Komisijas dokumentus un starptautiskos pētījumus, noteikt 
prasības pieaugušo izglītotājiem un viĦu tālākizglītībai; 

4. Analizēt izglītības un tālākizglītības piedāvājumu pieaugušo izglītības pedagogiem; 
5. Noteikt pieaugušo izglītības dalībnieku un darba devēju izpratni par izglītības 

kvalitāti, salīdzināt to ar normatīvajos aktos ietverto; 
6. Analizēt izglītības kvalitātes prasības un kvalitātes kritērijus uzvarētāja noteikšanai 

iepirkumu konkursu nolikumos par tiesībām īstenot valsts finansētas pieaugušo 
izglītības programmas; 

7. Veikt aptauju par pieaugušo apmierinātību ar izglītības  pakalpojumu kvalitāti; 
8. Izstrādāt priekšlikumus pieaugušo izglītības kvalitātes prasību un to nodrošināšanas 

pilnveidei. 

Pētījuma metodes: 

Datu ieguves metodes: 
� Strukturētās un daĜēji strukturētās e-intervijas 
� Dokumentu analīze un pētījumu analīze 

Datu apstrādes un analīzes metodes: 
� Diskursa analīze  
� Kontentanalīze 
� Matemātiskā statistika (neparametriskā statistika) 

Datu analīze veikta AQUAD 6, SPSS17 vidē.  
 
Lai veiktu pētījumu, pamatojoties uz pieaugušo izglītības (PI) teorijām un atziĦām, tika 
izstrādāta pētījuma metodoloăija. Tika izveidots pieaugušo izglītības izpētes e-
instrumentārijs četrām mērėgrupām: jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, pieaugušo 
izglītības dalībniekiem, pieaugušo izglītotājiem un PI iesaistītajām institūcijām.  Katrai 
mērėgrupai tika izveidots kopīgs instrumentārija saturs (1. att.), kas skāra 
problēmjautājumus par pieaugušo izglītības piedāvājumu un pieprasījumu, pieaugušo 
izglītības resursiem jauniešu bezdarba mazināšanai, pieaugušo izglītības kvalitāti un tās 
nodrošinājumu. Instrumentāriju veidoja:  

- Strukturētas e-intervijas pamatdaĜa; 
- Saturiskie jautājumi, kas bija attiecināmi uz jauniešiem; 
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- Saturiskie jautājumi – attiecināmi uz pieaugušo izglītotāju; 
- Saturiskie jautājumi – attiecināmi uz pieaugušo izglītības dalībnieku. 

E-instrumentārija veidlapas tika ievietotas Google vidē un to aizpildīt bija uzaicinātas 
pieaugušo izglītībā iesaistītās institūcijas, pieaugušo izglītotāji un dalībnieki.  
Aptauja tika veikta anonīmi, un iegūtie rezultāti tika izmantoti pētījumos „Pieaugušo 
izglītības piedāvājums un pieprasījums”, „Pieaugušo izglītības kvalitāte un tās 
nodrošinājums” un „Pieaugušo izglītības resursi jauniešu bezdarba mazināšanai”. 
 

PI instrumetārija struktūra

E-intervijas pamatdaĜa

     (aizpilda   institūcijas)

Jautājumi, kas ir attiecināmi uz dalībnieku

E-intervija 
dalībniekam

E-intervija 
pieaugušo 
izglītotājam

Fernate & R. BirziĦa, 2014

Jautājumi, kas ir attiecināmi uz jaunieti

Jautājumi, kas ir attiecināmi uz pieaugušo izglītotāju

Anketa 
jaunietim
Autore T. Pīgozne

 

1. attēls. Pieaugušo izglītības instrumentārija strukt ūra 

Pētījuma bāze (857 respondenti): 

� Pieaugušo izglītības dalībnieki – 673 
� Pieaugušo izglītotāji – 86 
� Darba devēji – 98 
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2. Latvijas Republikas normatīvo aktu analīze attiecībā uz pieaugušo izglītības 
kvalit ātes prasībām un kvalitātes nodrošinājumu 

Pieaugušo izglītība un pieaugušo izglītības kvalitāte 
 

Pieaugušo izglītība ir būtiska mūžizglītības sastāvdaĜa. Jau ES Komisijas 2006. 
gada paziĦojumā „Pieaugušo izglītība. Mūžu dzīvo – mūžu mācies”1 ir teikts, ka 
dalībvalstis vairs nevar atĜauties iztikt bez efektīvas pieaugušo izglītības sistēmas, 
kas iestrādāta to mūžizglītības stratēăij ā un sniedz dalībniekiem plašāku piekĜuvi 
darba tirgum, labāku sociālo integrāciju un sagatavo viĦus aktīvām vecumdienām 
nākotnē. Tām ir jānodrošina sistēmas, kas tām Ĝautu noteikt prioritātes un uzraudzīt to 
īstenošanu.  

„M ūžizglītības politikas pamatnostādnēs no 2007. līdz 2013.gadam”2 noteikts 
ilgtermiĦa mērėis - nodrošināt izglītību mūža garumā atbilstoši iedzīvotāju 
interesēm, spējām un reăionu sociāli ekonomiskās attīstības vajadzībām. Šājā 
normatīvajā aktā definēta viena no problēmām, ka Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos uzmanība pievērsta galvenokārt likumdošanas attīstībai saistībā ar izglītības 
pakāpēm un veidiem, nevis izglītības iespēju dažādībai, kvalit ātei un tam, cik izglītība 
pieejama dažādām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no viĦu vecuma, dzimuma, veselības 
stāvokĜa, dzīvesvietas, ienākumu līmeĦa.  

Izstrādāta saskaĦota terminoloăija pieaugušo izglītības vajadzībām ir viens no 
kvalit ātes standarta kritērijiem pieaugušo izglītībā.  Latvijas Republikas normatīvo 
aktu analīzē konstatēts, ka saskaĦā ar Izglītības likuma 1.panta 17. punktu pieaugušo 
izglītība ir personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā 
nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirg ū. Savukārt 
„M ūžizglītības politikas pamatnostādnēs no 2007. līdz 2013.gadam”  pieaugušais ir 
persona vecumā no 15 gadiem, kas pēc pārtraukuma turpina visp ārējo vai 
profesionālo izglītību (formālo, neformālo), bet pieaugušo izglītība – formālā, 
neformālā izglītība un ikdienas mācīšanās, kas nodrošina personības attīstību, sociālo 
iekĜaušanos, pilsonisko līdzdalību un konkurētspēju darba tirgū dzīves garumā. Likumā 
pieaugušo izglītība tiek skatīta kā institucionalizēts izglītošanas process mūža garumā, 
bet iepriekšminētajās pamatnostādnēs, kā izglītība un mācīšanās mūža garumā, kas 
raksturo uz cilvēku centrētu pieeju saskaĦā ar nacionālās attīstības mērėiem, kas definēti 
konceptuālajā dokumentā "Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā"3.  

SaskaĦā ar Izglītības likuma 1.panta 2. punktu formālā izglītība ir sistēma, kas 
ietver pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi 
apliecina valsts atzīts izglītības vai/un profesionālās kvalifikācijas dokuments, bet 
savukārt „Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs no 2007. līdz 2013.gadam”  tiek 
akcentētas izglītības sistēmas īpašības: formālā izglītība ir institucionalizēta, secīga un 
strukturēta izglītības sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības 
pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības un/vai profesionālās 
kvalifikācijas dokuments.   
                                                 
1 Komisijas paziĦojums - Pieaugušo izglītība. Mūžu dzīvo – mūžu mācies /* COM/2006/0614 galīgā redakcija */ 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0614&from=EN 
2 Apstiprinātas ar Ministru kabineta 2007.gada 23.februāra rīkojumu Nr.111 „Par Mūžizglītības politikas 
pamatnostādnēm 2007.2013.gadam” 
3 Apstiprināts Latvijas Republikas Saeimā 2005.gada 26.oktobrī. 
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Neformālās izglītības definējums ir iekĜauts arī Izglītības likuma 1.panta 14.1 
punktā – ārpus formālās izglītības organizēta, interesēm un pieprasījumam atbilstoša 
izglītojoša darbība, uzsverot arī cilvēka intereses un vajadzības, kas ir atšėirīga termina 
jēdzieniskā izpratne no „Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs no 2007. līdz 
2013.gadam” noteiktā, t.i., kur neformālā izglītība tiek skatīta tikai sabiedrības interešu 
un vajadzību aspektā: neformālā izglītība – ārpus formālās izglītības organizēta 
izglītojoša darbība, kas papildina formālo izglītību, nodrošinot to iemaĦu un prasmju 
apguvi, kā arī vērt ību sistēmas veidošanos, kas nepieciešamas sociāli un ekonomiski 
aktīvam valsts pilsonim, lai integrētos sabiedrībā un darba tirgū. Savukārt 
pamatnostādĦu projektā „Izgl ītības attīstības pamatnostādnes no 2014. līdz 2020.gadam”4 
neformālā izglītība ir ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam 
atbilstoša izglītojoša darbība. Par neformālo izglītību ir uzskatāma izglītojošā darbība 
ārpus iepriekš minētās formālās izglītības sistēmas, un tai netiek izvirzītas formālās 
prasības izglītības procesa uzsākšanai un norisei.  

Latvijas Republikas normatīvojos aktos nav atklāta termina inform ālā izglītība 
jēdzieniskā izpratne. Vienīgi LZA Terminoloăijas komisijas lēmums Nr.88 „Par "Eiropas 
Pieaugušo izglītības glosārija" terminiem”5 terminu sarakstā iekĜauts termins Informal 
learning, kas latviešu valodā lietojams kā ikdienas mācīšanās, informālā mācīšanās. 
Arī pamatnostādĦu projektā „Izgl ītības attīstības pamatnostādnes no 2014. līdz 
2020.gadam” tiek definēta tikai ikdienas (informālā) mācīšanās, kas ir izglītošanās 
process, kura ietvaros, izmantojot ikdienas un darba pieredzi, apgūst zināšanas, prasmes, 
kompetenci, attieksmes un vērtības, kas bagātina un pilnveido personību un, iespējams, 
darba prasmes, tomēr, atšėirībā no neformālās izglītības, ikdienas (informālo) mācīšanos 
neietver programmas vai kursa ietvaros, tā notiek mācoties sabiedrībā, tajā skaitā ăimenē, 
kā arī darbā. 

 Kaut gan jau „Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs no 2007. līdz 2013.gadam” 
norādīta informālās izglītības loma,  jo aizvien patstāvīgāku un nozīmīgāku vietu blakus 
formālajai izglītībai iegūst neformālā, ikdienas pieaugušo mācīšanās, neatkarīgi no viĦu 
vecuma un tā, vai pirms tam ir iegūts obligāto izglītību apliecinošs dokuments. Formālā 
izglītība, neformālā un informālā jeb ikdienas  izglītība mūžizglītības politikā ir 
vienlīdz svarīgas un savstarpēji papildina cita citu, bagātinot mācīšanās kultūru, 
pieredzi un paplašinot izglītojošo vidi indivīda, kopienas un sabiedrības līmenī. 
Rezultātā tiek stimulēta jaunu sabiedrības modeĜu veidošanās starp izglītības 
piedāvātājiem un pieprasītājiem.  

Šobrīd informālās izglītības termina skaidrojums pieejams Akadēmiskā terminu 
datu bāzē „AkadTerm”. Inform ālā izglītība jeb ikdienas izglītība ir izglītība, ko iegūst 
(netīši vai netieši), mācoties ikdienas situācijās (darbā, ăimenē, atpūtā), klausoties radio, 
skatoties TV, lasot grāmatas, apgūstot zināšanas pašmācības ceĜā utml., par to nav 
paredzēts sertifikācijas dokuments6.  

                                                 
4 PieĦemts 07.01.2014.; LR MK prot. Nr.1 
5 PieĦemts 24.08.2010.; prot. Nr.3/1099. Lēmuma pamats: VVL 22.p.; MK 28.11.2000. noteikumu Nr.405 2., 3.2. un 
11.p 
6 Akadēmiskā terminu datu bāze AkadTerm, Lēmums Nr. 64 (25.10.2007), protokols Nr. 5/1077, LZA TK lēmumi un 
protokoli 
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Tā kā terminoloăija ir informācijas pamatnesējs speciālajā saziĦā, tad arī Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos būtu jāskaidro termins informālā izglītība, jo formālā 
izglītība, neformālā un informālā  izglītība mūžizglītības politikā ir vienlīdz svarīgas.  

 

Latvijas Republikas normatīvojos aktos nav definēti termini izglītības kvalitāte 
un pieaugušo izglītības kvalitāte.  Viena cilvēka izpratne par izglītības kvalitāti bieži 
vien ir pretrunā ar cita, un nav divu ekspertu, kas kādreiz nonāktu pie viena un tā paša 
secinājuma, apspriežot to, kas padara lielisku skolu, universitāti vai kādu citu pieaugušo 
izglītību īstenojošu iestādi (Peters, Austin, 20037). Pārāk bieži kvalitāte ir kĜuvusi par 
sinonīmu valdību pievēršanās kampaĦām tikai  standartiem, pārbaužu panākumiem, 
izglītības iestāžu veiktspējai, reitingu tabulām, vai par daĜu no jaunākajiem partiju 
politiskiem izteikumiem par izglītību pirms vēlēšanām. Ja vēstījums par kvalitāti kĜūst 
populārs, tad vienmēr ir risks, ka to var politiski vulgarizēt  (Sallis, 20028). Kvalitāte ir 
pazīmju un īpašību kopums, kas raksturo procesa un rezultāta atbilstību noteiktām 
prasībām (skat. 1. tabula). 

 
1. tabula 

Kvalit ātes būtība 
 

 
Kvalit ātes būtība  

 

 
Avots 

Visas subjekta īpašības, to spēja atbilst noteiktām 
un paredzētām vajadzībām. 

ISO 8402 

Pakāpe, līdz kurai kopumam rakstur īgās īpašības 
atbilst prasībām. 

ISO 2000 

Izcil ības vai vēlamo standartu pakāpe  produktā, 
procesā vai projektā. 

Microsoft Terminology 2013. 
Entry from the Microsoft 
Language Portal. 
© 2013 Microsoft Corporation. 
All rights reserved 

Īpašību kopums, labums, to atbilstība noteiktām 
normām. Ekonomikā visbiežāk lieto terminus: 
preču kvalitāte un darba kvalitāte. 

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. 
— R., Zinātne, 2000 
 

Kvalit āte nozīmē piepildīt klienta apzinātās un 
vēl neapzinātās vēlmes  

Deming W. E. (2000). Out of the 
crisis (1. MIT Press ed. ed.). 
Cambridge, Mass.: MIT Press. p. 
88.  

Atbilst ība prasībām Crosby Ph. B. (1979). Quality is 
Free New York: McGraw-Hill 
Book Co. 

Atbilst ība lietošanai   Defeo J., Juran J. M. (2010). 
Juran’s Quality Handbook, 6th 

                                                 
7 Peters, Tom J. & Austin, Nancy (2003). A Passion for Excellence – The Leadership Difference. Easton Press. 
8 Sallis, E. (2002). Total Quality Management in Education. Kogan Page, London. 
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Edition: The Complete Guide to 
Performance Excellence. McGraw 
Hill Professional. 

Pazīme, īpašība vai to kopums, kas raksturo 
priekšmeta, parādības, procesa atbilstību 
noteiktām, iepriekš paredzētām (izvirzītām) 
prasībām.  
 
Pedagoăiskajā procesā būtiska nozīme ir secīgi 
saistīto procesu un to rezultātu (mācību process, 
zināšanas, izglītība un darbs) kvalitātei. 

Pedagoăijas terminu skaidrojošā 
vārdnīca. — R., Zvaigzne, 2000  
 

 
Hārvijs un Grīns9 kvalitātes izpratnes iespējas grupē vairākās kategorijās, no kurām 
svarīgākās ir šādas10 : 

• Kvalit āte kā izcilība.  Tā ir tradicionālā akadēmiskā pieeja, kuras  mērėis ir būt 
labākajam. Šo kvalitātes izpratni, debatējot par augstākās izglītības kvalitāti,  
bieži lieto akadēmiėi un politikas veidotāji. 

• Kvalit āte kā “nulle k Ĝūdu”.   Standarti un  “nulle kĜūdu” pieeja vislabāk 
izmantojama masu produkcijā, kur produkta nepieciešamās īpašības var tikt 
noteiktas visās detaĜās un kur vienveidīgu produktu standartizēti mērījumi var 
parādīt atbilstību standartiem. Augstākajā izglītībā beidzēji nevar tikt uzskatīti par 
pilnīgi vienveidīgiem, tādēĜ šī kvalitātes izpratne augstākās izglītības sektorā 
faktiski nav izmantojama. 

• Kvalit āte kā “atbilst ība mērėim”.  Viena no svarīgākajām atziĦām, ko gūstam 
no kvalitāti aprakstošās literatūras, ir tāda, ka izvēlētajai kvalitātes darba 
definīcijai vienmēr ir jābūt specifiskai– kvalitāte konkrētam nolūkam. “Kvalitāte 
vispār” nepastāv. Augstākās izglītības sakarā šis uzskats par kvalitāti nozīmē, 
piemēram, to, ka kāda studiju programma var būt laba pētnieku sagatavošanai, bet 
ne profesionāĜu apmācībai praktiskam darbam vai otrādi. Šis uzskats par kvalitāti 
ietver arī tādas kvalitātes koncepciju, kas virzīta uz “klientu vajadzībām” (dažkārt 
saukti arī par ieinteresētajām pusēm) – kaut arī var izrādīties, ka augstākajā 
izglītībā nav viegli definēt “klientus” (studenti, darba devēji, akadēmiskā 
sabiedrība, valdība kā sabiedrības pārstāvis kopumā, u.c. visi ir “klienti”). Šīs 
pieejas būtiskākais trūkums ir tas, ka tā vedina uz domu, ka augstākajā izglītībā 
“jebkas iet cauri”, ja vien ir iespējams noformulēt kādu nolūku, kam tas noder. 
Līdz ar to pieeja “atbilstība mērėim” ir j āpapildina ar pieeju, kas paredz 
“mērėa atbilstību” augstākajai izglītībai. Šajā nozīmē kvalitātes novērtēšanā var 
izskatīt (un apšaubīt) mērėu atbilstību, tādējādi nodrošinot pilnveidi . 

• Kvalit āte kā pārveide. Šī pieeja koncentrējas tieši uz studentiem: jo labāka 
augstskola, jo lielākā mērā tā sasniedz mērėi sniegt studentiem specifiskas 
prasmes, zināšanas un attieksmes, kas tiem nepieciešamas, strādājot un dzīvojot 
zināšanu sabiedrībā. Šī pieeja ietver domu, ka studiju laikā studentu viedokĜi un 
mērėi mainās. 

                                                 
9 Harvey L. and Green D. (1993). Defining quality, Assessment and Evaluation in Higher Education, 18: 9 - 34 
10 Kvalitātes rokasgrāmata: procedūras un prakse, Eiropas izglītības fonds, 1998. http://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/bol_lv/PhareLV.doc 
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• Kvalit āte kā slieksnis. Kvalitātes sliekšĦa uzstādīšana nozīmē definēt noteiktas 
normas un kritērijus. Jebkura struktūrvienība, kas sasniedz vai pārsniedz šīs 
normas un kritērijus, ir apliecinājusi kvalitāti. SliekšĦa uzstādīšanas priekšrocība 
ir tā, ka šī pieeja ir objektīva, apliecināma un vienāda visā augstākās izglītības 
sistēmā. Tās trūkums ir tas, ka tā ir statiska – tā nav piemērojama mainīgiem 
apstākĜiem, ja nu vienīgi izmantojot sarežăītus politisko procesus. Šī iemesla dēĜ 
standarti vienmēr atpaliek. Tas nozīmē, ka kvalitātes kā sliekšĦa koncepcijas 
izmantošana nestimulē ātru piemērošanos jaunām iespējām, jaunu izglītības 
atziĦu ietveršanu vai balstīšanos uz jaunu disciplīnas attīstības līmeni, lai uzlabotu 
kvalitāti. 

Rietumeiropas kvalitātes procedūras augstākajā izglītībā balstās drīzāk uz kvalitāti kā 
uzlabojumu, nevis uz standartiem. 

Izglītības kvalitāte ir pazīmju un īpašību kopums, kas raksturo izglītības kā 
procesa un izglītības kā rezultāta atbilstību sabiedrības un indivīda prasībām un 
vajadzībām, sociālajām normām un valsts izglītības standartiem (PaĦina, 200711). Šāds 
definējums ir vairāk vērsts uz formālās izglītības  kvalitātes raksturojumu (skat. 2. attēls), 
kur izglītības kvalitātes pamatrādītāji ir izgl ītojamo kvalitāte (mācību motivācija, noteiktu 
spēju un iemaĦu esamība), izglītības kā procesa kvalitāte (izglītības saturs, mācību 
tehnoloăijas, mācību metodes), skolotāju, pasniedzēju kvalitāte. 

.       

 
2. attēls. Izglītības kvalitātes pamatrādītāji (PaĦina, 2007) 

 

                                                 
11 PaĦina L. (2007). Izglītības kvalitātes elementi izglītības sistēmā iesaistīto grupu vērtējumā. SAK zinātnisko rakstu 
sērija „Izgl ītība zināšanu sabiedrības  attīstībai Latvijā”, - Rīga: Zinātne, 52.-73.lpp. 
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Pieaugušo izglītība bieži tiek ignorēta, runājot par izglītības kvalitāti, bet tā 
balstās  uz biheiviorisma, humānisma un kritisko pieeju kvalitātes izpratnē (skat 3.attēls). 
Humānismā un konstruktīvismā uzsver pieredzi kā galveno pieaugušo mācīšanās resursu. 

 
 

 
 
3. attēls. Pieaugušo izglītības kvalitātes izpratnes vadlīnijas (pārveidots pēc UNESCO, 
2004, 36. lpp.12) 

 
Pieaugušo izglītībā trad īcijas, pieredze un kritiska refleksija ir svarīgs 

kvalitātes aspekts. Radikālās pieejas teorētiėi redz pieaugušo kā sociāli situētu ar 
potenciālu izmantot savu pieredzi un mācīšanos par pamatu sociālai r īcībai un 
sociālām pārmaiĦām. Pieaugušo izglītības kvalitāti raksturo pieaugušo  ilgtspējīgas 
pamatprasmes, kompetences un spējas.   

UNICEF Dakaras Rīcības ietvarā programmā „Izgl ītība visiem” īpaši pievēršas 
ieteicamajām izglītības kvalitātes dimensijām. Dokumentā „Defining Quality in 

                                                 
12 UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2005: The quality imperative, UNESCO Publishing, Paris, 2004 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137333e.pdf  
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Education”  noteiktas piecas kvalitātes dimensijas: izglītojamie, vide, saturs, process  un 
mācīšanās rezultāti (UNICEF, 200013) . 

UNESCO veicina piekĜuvi kvalitatīvai izglītībai, atbalstot izglītojošos pasākumos 
cilvēka tiesību un uz tiesībām balstītu pieeju (Pigozzi, 200414). Šajā pieejā mācīšanās tiek 
ietekmēta divos līmeĦos. Skatoties no pieaugušo izglītības dalībnieka līmeĦa, ir 
nepieciešams noteikt un atzīt izglītojamo iepriekšējas zināšanas, atzīt formālo, neformālo  
un informālo izglītību, lai izskaustu diskrimināciju un lai nodrošinātu drošu un atbalstošu 
mācību vidi. Izglītības sistēmas līmenī nepieciešamas atbalsta struktūras, lai īstenotu 
politiku, ieviestu tiesību aktus, nodrošinātu resursus un novērtētu mācīšanās rezultātus un 
lai nodrošinātu vislabāko iespējamo ietekmi uz mācīšanos pilnīgi visiem. 

Pieaugušo izglītības kvalitātes vērtēšanas procedūrām jāatbilst konkrētai 
kvalitātes definīcijai. Pieaugušo izglītībā raksturīga uz pieaugušo centrēta pieeja, kurā 
datu vākšana ir radikāli pretēja uz institūcijām balstītai pieejai, kas dominē formālajā 
izglītībā. Runājot par kvalitātes rādītājiem, Eiropas Komisija norāda uz piecpadssmit 
kvalitātes indikatoriem četrās jomās, kur pirmajā jomā pievēršas indivīda prasmēm, 
attieksmei un kompetencēm. Otrajā jomā raksturo pieejamību un līdzdalību, apraksta 
mijiedarbību starp indivīdu un sistēmu. Trešajā jomā pievēršas mūžizglītības resursiem, 
vēršot uzmanību uz sistēmas parametriem un, mazākā mērā, uz individuāliem 
parametriem. "Sistēmas" jautājumi skarti ceturtajā jomā, ievērojot, ka mūžizglītība kā 
"sistēma" ir izaicinājums pats par sevi 15. 

Balstoties uz pieeju kvalitāte kā pārveide, autore uzskata, ka pieaugušo izglītības 
kvalit āte ir pazīmju un īpašību kopums, kas raksturo izglītības kā procesa un 
izglītības kā rezultāta nepārtrauktas pilnveidošanas atbilstību mainīgām indiv īda 
prasībām un visu ieinteresēto pušu prasībām un vajadzībām.  
 

Pieaugušo izglītības kvalitātes prasības un kvalitātes nodrošinājums 

Galvenokārt formālās pieaugušo izglītības prasības nosaka Valsts līmeĦa 
politikas plānošanas dokumenti (koncepcijas, stratēăijas, pamatnostādnes, programmas, 
deklarācijas) un Valsts visu līmeĦu izglītības standarti (pamatizglītības, vidējās izglītības, 
mācību priekšmetu standartos, programmās, augstākās izglītības standarti, profesijas 
standarti u.c.) (skat. 2.tab).  

Saeimas konceptuālajā dokumentā „Latvijas izaugsmes modelis. Cilvēks pirmajā 
vietā.”16, pieĦemts 2005.gada 26. oktobrī, ir izvirzīts prioritārs ilgtermiĦa uzdevums, kurš 
prasa daudzu nozaru vienotu darbību: salīdzinošo iespēju izmantošanai jāveic virkne 
uzlabojumu izglītības sistēmā, samazinot zināšanu jomā pastāvošo asimetriju starp 
cilvēkiem: ikvienam garantēta iespēja iegūt vidējo izglītību un visiem nodrošināta 
kvalitat īvas augstākās un profesionālās izglītības iegūšanas iespēja, krasi palielināta 

                                                 
13 UNICEF (2000). Defining Quality in Education. New York, UNICEF 
http://www.unicef.org/education/files/QualityEducation.PDF  
14 Pigozzi, M. J. (2004). Quality Education and HIV/AIDS. Draft, June. Paris, UNESCO 
15 European Commission (2002). European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning : Fifteen Quality 
Indicators Report based on the work of the Working Group on Quality Indicators. Brussels: EC Directorate-General for 
Education and Training. http://www.aic.lv/bolona/Bologna/contrib/EU/report_qual%20LLL.pdf   
16 http://helios-web.saeima.lv/bi8/lasa?dd=LM0815_0  
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augstākās kvalifikācijas speciālistu (maăistru un doktoru) sagatavošana, tehnisko 
zinību un dabaszinību apgūšanas īpatsvara pieaugums visos izglītības sistēmas līmeĦos. 
 

2. tabula 
Formālās pieaugušo izglītības prasības un kvalitātes nodrošinājums 

 
Pieaugušo izglītības kvalitātes prasības 
 

Pieaugušo izglītības kvalitātes 
nodrošinājums 

 
Valsts līmeĦa politikas plānošanas 

dokumenti 
(koncepcijas, stratēăijas, pamatnostādnes, 

programmas, deklarācijas) 
Valsts visu līmeĦu izglītības standarti 

(pamatizglītības, vidējās izglītības, mācību 
priekšmetu standarti, programmas, 
augstākās izglītības standarti u.c.) 

 
 

Licencēšana  
 

Akredit ācija 

 
 
Pamatnostādnēs „Izglītības attīstības pamatnostādnes no 2007. līdz 

2013.gadam17” (apstiprināts ar LR Ministru kabineta 2006.gada 27.septembra rīkojumu 
Nr.742) definēts pamatmērėis - nodrošināt katram iedzīvotājam iespēju iegūt 
kvalitat īvu izglītību mūža garumā atbilstoši individuālām interesēm, spējām un 
valsts ekonomiskās attīstības vajadzībām. Lai sasniegtu pamatmērėi, ir izvirzīti šādi 
mērėi: 
- Paaugstināt izglītojamo vispārējo zināšanu, vērtībizglītības un dzīvesprasmju apguves 

kvalitāti. 
- Nodrošināt tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstošu izglītības piedāvājumu. 
- Paplašināt izglītības iespējas dažādām iedzīvotāju grupām visos reăionos. 
- Stiprināt izglītības kvalitātes nodrošināšanas un vadības kapacitāti. 

PamatnostādĦu „Mūžizglītības politikas pamatnostādnes no 2007. līdz 
2013.gadam18” (MK 23.02.2007. rīk. Nr.111 ar grozījumiem MK 09.12.2009. rīk.Nr.832)  
ilgtermiĦa mērėis ir nodrošināt izglītību mūža garumā atbilstoši iedzīvotāju 
interesēm, spējām un reăionu sociāli ekonomiskās attīstības vajadzībām. 
Mūžizglītības politikas mērėi:  
- Nodrošināt izglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viĦu vecuma, dzimuma, 

iepriekšējās izglītības, dzīvesvietas, ienākumu līmeĦa, etniskās piederības, kā arī 
funkcionāliem traucējumiem.  

- Veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības iespējas, kas nodrošina ilgtspējīgu 
lietpratību pilsoniskai līdzdalībai, personības izaugsmei un sekmē konkurētspējīgas 
ekonomikas un demokrātiskas sabiedrības attīstību Latvijā.  

                                                 
17 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/izm_260906_izgl_att_pamatnost_2007-2013.doc   
18 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Pamatnostadnes.pdf  
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- Vienotas mūžizglītības sistēmas attīstībai izveidot saskaĦotu normatīvo aktu sistēmu un 
efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi, ievērojot dalītās atbildības un nozaru 
politikas mijiedarbības principus.  

- Mūžizglītības politikas koordinācija, nodrošinot ministriju, iesaistīto institūciju un 
reăionu saskaĦotu darbību, ir Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevums.  

- Lai nodrošinātu priekšnoteikumus mūžizglītības politikas saskaĦotai īstenošanai, 
nepieciešams izveidot elastīgu mūžizglītības pārvaldes sistēmu.  

Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs uzsvars tiek likts uz pieaugušo izglītību, kas ir 
vājākais posms izglītības nodrošināšanas procesā Latvijā un nav skaidri atspoguĜots 
normatīvajos aktos. Pamatā tā ir neformālā izglītība, kas strauji mainīgā darba tirgus un 
jauno tehnoloăiju apstākĜos spēj ātri nodrošināt darba devēju, darba Ħēmēju, kā arī 
indivīdu vajadzībām atbilstošas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences. Nav valsts 
pasūtījuma profesionālai pieaugušo izglītības pedagogu sagatavošanai. Valstī ir sakārtots 
vispārizglītojošo, profesionālo un augstākās izglītības tīkls un tas darbojas noteiktā 
sistēmā, turpretim pieaugušo izglītības jomā trūkst sistēmas. Pieaugušo izglītība pastāv 
un strauji attīstās, atbilstoši pieprasījumam, nebūdama valsts izglītības politikas un 
sistēmas definēta sastāvdaĜa. LR Izglītības likumā pamata mērėgrupas nav noteiktas pēc 
vecuma pazīmes, tāpēc Latvijas izglītības sistēmas adresāts nav cilvēks mūža garumā. 
Tas vienlaicīgi nozīmē arī to, ka Latvijas izglītības sistēma no formālā aspekta neattīstās 
kā mūžizglītības sistēma. PamatsnostādĦu kontekstā pieaugušais – persona vecumā no 15 
gadiem, kas pēc pārtraukuma turpina vispārējo vai profesionālo izglītību (formālo, 
neformālo), pieaugušo izglītība – formālā, neformālā izglītība un ikdienas mācīšanās, kas 
nodrošina personības attīstību, sociālo iekĜaušanos, pilsonisko līdzdalību un 
konkurētspēju darba tirgū dzīves garumā.  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijas „Latvija 2030”19 pamatuzstādījumā 
„Cilv ēkkapitāla bāzes vērtība un produktivitāte” noteikts mērėis - saglabāt Latvijas 
cilvēkkapitāla bāzes vērtību un kāpināt tā ražīgumu līdz ES vidējam līmenim, attīstot 
prasmes, kas sekmē jaunradi, elastību un līdzdalību darba tirgū. Prasmes un 
kompetences nepieciešams pilnveidot pastāvīgi visa darba mūža laikā pieaugušo 
izglītībā un izglītībā darba vietās. Savukārt pamatuzstādījumā „Kvalitatīva un pieejama 
izglītība mūža garumā” noteikts mērėis - izveidot vienu no labākajām izglītības 
sistēmām ES un kĜūt par vienu no līderēm pieaugušo  izglītības pieejamības un 
izmantošanas ziĦā.  Šī mērėa kontekstā pieaugušo izglītības kvalitāte skatīta kā izcilība, 
nevis kā pārveide. Lai sasniegtu izvirzīto mērėi, vienlaikus jānodrošina tālākizglītības 
programmu piedāvājums pieaugušo izglītības  pedagogam – profesionālim savā nozarē, 
lai viĦš varētu pilnveidot savas kompetences un nodrošinātu kvalitatīvu priekšmeta 
pasniegšanu.  

„Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēăijas īstenošanai20”, 
pieĦemta Ministru kabinetā 2011.gada 26. aprīlī, uzsver to, ka mūžizglītības kontekstā 
izglītības sistēma ne vienmēr balstās uz mācību rezultātiem, nav pilnībā nodrošināta 
ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu un prasmju atzīšana, kā arī pastāv ierobežotas 
iespējas pieaugušajiem iegūt formālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības 
pakāpē. Viens no galveniem politikas virzieniem un pasākumiem strukturālā bezdarba 
mazināšanai ir mūžizglītības principa ieviešana (atbildīgā institūcija – IZM, EM).  
                                                 
19 http://baltadaba.lv/wp-content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf   
20 http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf  
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Mērėis ir veicināt iedzīvotāju zināšanu, prasmju un kompetences nepārtraukto 
pilnveidošanu un attīstību, nodrošinot mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem 
neatkarīgi no viĦu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu 
līmeĦa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem; veidojot pieaugušajiem 
kvalitat īvas izglītības piedāvājumu un izveidojot saskaĦotu normatīvo aktu sistēmu 
un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi, lai 2020.gadā 15% no 
iedzīvotājiem (25-64 gadu vecumā) būtu nepārtraukti iesaist īti mācīšanās procesā. 
2009.gadā minēto personu īpatsvars bija 5,3%, savukārt 2013.gadā plānots sasniegt 12,5 
procentus. Mūžizglītības principa ieviešanas un galvenie uzlabošanas virzieni:  
– nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras izstrāde un tās līmeĦu pielīdzināšana Eiropas 

kvalifikāciju struktūrai, veicinot pārēju uz mācīšanas rezultātiem (learning outcomes) 
balstītu izglītības piedāvājumu (līdz 2013.gadam);  

– ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto zināšanu, prasmju un profesionālās 
kompetences novērtēšanas nodrošināšana (līdz 2013.gadam);  

– otrās iespējas izglītības piedāvājums kā kompensējošs mehānisms izglītību 
priekšlaicīgi pametušo (early school leavers) skaita samazināšanai;  

– atbalsts darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanai atbilstoši darba devēju prasībām, kas 
nepieciešams nodarbināto apmācībām nozaru ietvaros. Tās ir apmācības, kas 
pilnveido darba devēju un darbinieku zināšanas un motivē tos plašāk izmantot 
informāciju tehnoloăijas ražošanas un biznesa procesu vadībā un citas mūsdienīgas 
ražošanas un biznesa procesu vadības metodes (līdz 2013.gadam apmācīti 16 tūkst. 
darbinieku).  

Vēl viens no galveniem politikas virzieniem un pasākumiem strukturālā bezdarba 
mazināšanai ir struktur ālas izmaiĦas profesionālajā izglītībā, optimizējot un 
diferencējot profesionālās izglītības iestāžu skaitu un izvietojumu reăionos, izveidojot 
mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības materiāli tehnisko nodrošinājumu 
un paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti. Mērėis ir paaugstināt profesionālās 
izglītības kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī sekmēt 
pieejamo resursu efektīvāku izmantošanu. Pasākums ietver:  
– profesionālo izglītības iestāžu tīkla optimizāciju (sabalansēta iestāžu tīkla veidošana 

attiecīgajā reăionā) un diferenciāciju (profesionālās izglītības iestādes ar noteiktu 
specializāciju). Optimizējot profesionālās izglītības iestāžu skaitu (no 56 iestādēm 
2010.gadā līdz 29 iestādēm 2015.gadā), paredzēts izveidot 13 profesionālās izglītības 
kompetences centrus, 14 profesionālās izglītības iestādes ar specializāciju un 2 
profesionālās izglītības iestādes bāzes pamatiemaĦu apguvei;  

– sadarbības stiprināšanu ar nozaru sociālajiem partneriem profesionālās izglītības 
pilnveidošanai un attīstībai;  

– profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizāciju;  
– kultūrizglītības kompetences centru izveidi. 

Nākamais politikas virziens un pasākums strukturālā bezdarba mazināšanai ir  
augstākās izglītības modernizācija, paaugstinot studiju un pētniecības efektivitāti, 
kvalitāti un starptautisko konkurētspēju; nodrošinot iegūto kvalifikāciju un prasmju 
pilnīgāku atbilstību darba tirgus prasībām. Mērėis ir paaugstināt studiju un pētniecības 
efektivitāti, kvalit āti un starptautisko konkur ētspēju; nodrošināt iegūto 
kvalifik āciju un prasmju piln īgāku atbilstību darba tirgus prasībām.  
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Nākamais politikas virziens un pasākums strukturālā bezdarba mazināšanai ir  
modernu mācību metožu ieviešana. Mērėis ir mācību procesa modernizācijas un 
pieejamības veicināšana, t.sk. profesionālās izglītības iestādēs un vakarskolās, 
attīstīt tālmācības iespējas pieaugušajiem, īstenojot individualizētu pieeju, ieviešot 
kompensējošus mehānismus (otrās izglītības iespēja), modernizējot izgl ītības 
iestādes un uzlabojot mācību metodisko nodrošinājumu un mācību vidi . 

Stratēăijas „Latvija 2030” īstenošanai Saeimā 20.12.2012. apstiprināts 
„Nacionālais attīstības plāns 2014.-202021” („NAP2020”). Plāna virsmērėis  – 
„Ekonomikas izrāviens”, kas nozīmē visu Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu un 
valsts ilgtspēju. Atbilstoši ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipiem, 
„NAP2020” ir noteiktas trīs prioritātes – „Tautsaimniecības izaugsme”, „Cilvēka 
drošumspēja”, „Izaugsmi atbalstošas teritorijas”. Redzējums par Latviju 2020. gadā 
"Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības pieaugumam!" 
kompetenču aspektā: „[31] Obligāta vidējā izglītība – gan vispārējā, gan profesionālā – 
ir svarīga, lai sasniegtu ''ekonomikas izrāvienu'' un augstu kopējās labklājības līmeni 
2020.gadā; [33] Profesionālās izglītības centri ar saviem izcilajiem mācībspēkiem, 
programmām un aprīkojumu , kas izveidoti sadarbībā ar darba devējiem, vēruši durvis 
arī pieaugušajiem. Iespēju iegūt augstāku kvalifik āciju ceĜā uz labāku darbu 
izmanto arī cilvēki pusmūžā un ikviens, kam tā ir nepieciešamība”.  Savukārt redzējums 
sadarbības, līdzdalības un kultūras aspektā paredz: „[45] Globalizētajā un digitalizētajā 
pasaulē, kurā valstu konkurētspēju arvien vairāk nosaka radošas idejas, kas pārnestas 
inovatīvos produktos un pakalpojumos, Latvijas iedzīvotāji,  pateicoties plaši 
pieejamām jaunajām tehnoloăij ām un pieaugušo izglītības programmām, ir 
attīstījuši radošo uzĦēmējdarb ību. ViĦi nodrošina darbu sev un citiem un spēj ar 
saviem produktiem un pakalpojumiem sekmīgi konkur ēt pasaules tirgū”.  

Prioritātē "Cilvēka drošumspēja" apskatot, kā var stiprināt cilvēka drošumspēju, 
noteikts, ka: „[212] Jānodrošina iespējas attīstīt kompetences kvalitatīvā formālā 
izglītībā, kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas visa mūža garumā, lai mēs spētu 
saskatīt un atrast risinājumus  jebkuros apstākĜos”.  

Rīcības virziens "Kompetenču attīstība" uzmanība pievērsta iesaistei pieaugušo 
izglītībā: „[276] ... Plaša pieredze mūža sākumā dod kompetences elastīgi pielāgoties 
mainīgajam darba tirgum. Savukārt bezdarbnieku un strādājošo iesaiste pieaugušo 
izglītībā novērš un samazina bezdarbu, palielina darba produktivit āti, rada pamatu 
ienākumu palielinājumam un pašrealizācijai .”  Rīcības virziens "Kompetenču 
attīstība" mērėis 3: [286] Att īstīt pieaugušo izglītību, veicinot cilvēka darba 
produktivit ātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām. Rīcības virziena ietvaros 
veicamie galvenie uzdevumi: „[293] Augsti kvalific ētu un radošu vispārējās izglītības 
pedagogu sagatavošana un piesaiste: (a) jaunu un talantīgu pedagogu piesaiste, (b) 
pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveide, (c) jauno pedagogu prakses un 
mentoringa sistēma, (d) visaptverošs izglītības kvalitātes monitorings;  [295] 
Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetences pilnveide 
atbilstoši darba tirgus tendencēm un profesionālās izglītības iestāžu (t.sk. pedagogu) 
kapacitātes stiprināšana pieaugušo izglītībā.    

                                                 
21 http://www.nap.lv/images/20121220_NAP2020_Saeim%C4%81_apstiprin%C4%81ts.pdf      
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„Latvijas Konverăences programma no 2013. līdz 2016. gadam22, 2013. gada 29. 
aprīlī pieĦemta Ministru kabinetā,  ir vidēja termiĦa politikas dokuments, kas raksturo 
Latvijas fiskālo politiku no 2013. līdz 2016. gadam un ir sagatavots, vadoties pēc 
Stabilitātes un izaugsmes pakta ieviešanas nosacījumiem un vadlīnijām. Šajā programmā 
no 2014. līdz 2016.gadam plānots turpināt un pilnveidot apmācības un konkur ētspējas 
paaugstināšanas pasākumus bezdarbniekiem un darba meklētājiem, subsidētās 
nodarbinātības pasākumus nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem, uz 
jauniešiem – bezdarbniekiem mērėētus atbalsta pasākumus pirmās darba pieredzes 
iegūšanai, pieaugušo tālākizglītības aktivitātes nodarbinātajiem, kompleksus 
risinājumus gados vecāku (50+) nodarbināto prasmju pilnveidei un darbaspēju 
saglabāšanai.   

Izglītībā un zinātnē mērėi ir saistīti ar pamata un vidējās izglītības pieejamības 
nodrošināšanu, strukturālām izmaiĦām profesionālajā izglītībā ar  mērėi paaugstināt 
profesionālās izglītības kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību darba tirgus prasībām, 
sekmēt pieejamo resursu efektīvāku izmantošanu, kā arī vairot profesionālās 
izglītības pievilcību, iesaistot profesionālajā izglītībā arvien vairāk audzēkĦu pēc 
pamatskolas beigšanas. Tiek radīti priekšnoteikumi profesionālās izglītības iestāžu 
nodošanai pašvaldībām. Savukārt augstākās izglītības modernizācijas pasākuma 
galvenais mērėis - nodrošināt kvalitat īvu, starptautiski konkur ētspēj īgu un zinātnē 
balstītu augstāko izglītību, ko īsteno efektīvi pārvald ītas institūcijas ar 
konsolidētiem resursiem. Saistībā ar augstāko izglītību ieguvušo īpatsvara palielināšanu 
pasākuma mērėis ir veicināt maksimālu augstākās izglītības pieejamību, kā rezultātā 
no 2014.gada plānots sagatavot ieviešanai principiāli jaunu augstākās izglītības 
finansēšanas modeli. Viens no Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko gadu rīcības 
virzieniem būs saistīts ar studējošo atbiruma samazināšanu - tiks pētīti studiju 
pārtraukšanas galvenie iemesli un meklēti risinājumi, lai studijas pametušie pēc iespējas 
ātrāk atgrieztos augstskolā un turpinātu studijas. Ārvalstu studentu piesaistīšanā 
turpināsies pasākumu īstenošana augstākās izglītības eksportspējas paaugstināšanai, 
nodrošinot informatīvo atbalstu augstskolām, pilnveidojot normatīvo bāzi, kā arī 
motivējot augstskolas piedāvāt studiju programmas angĜu un citās ES valodās. 
2013.gadā turpinās īstenot ES Mūžizglītības programmas ar mērėi sniegt atbalstu 
augstākās izglītības institūcijām un citām iesaistītajām pusēm Eiropas Vienotās  
augstākās izglītības telpas tālākā izveidē Latvijā. Valsts zinātnisko institūciju 
konsolidācijas pasākuma mērėis ir nodrošināt zinātnisko institūciju starptautisku 
izvērt ēšanu un saĦemt rekomendācijas zinātnes konkurētspējas stiprināšanai un 
resursu koncentrēšanai.  

Savukārt Latvijas 2013. gada valsts reformu programmas un konverăences 
programmas novērtējums  (Brisele, 29.05.2013.)23 liecina, ka pastāv bažas, jo 
profesionālā izglītība un apmācība nespēj nodrošināt pietiekamu darbaspēka 
prasmju kvalit āti , un kvalitatīvas, darbā iegūtas apmācības iespējas, tostarp 
stažēšanās/mācekĜa prakses programmas, ir ierobežotas. Pierādījumi no darba devējiem 
norāda uz prasmju trūkumu tādās jomās kā IKT, farmakoloăija un inženierzinātnes;  
absolventu skaits matemātikā, zinātnē un tehnoloăiju jomā ir nepietiekams. Pieaugušo 

                                                 
22 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/cp2013_latvia_lv.pdf  
23 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_latvia_lv.pdf 
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līdzdalība mūžizglītībā ir Ĝoti zema, un uzĦēmumi nav aktīvi apmācības 
nodrošināšanā saviem darbiniekiem.  Latvijai joproj ām nav visaptverošas valsts 
mēroga objektīvas profesionālās orientācijas sistēmas, lai palīdzētu studentiem izdarīt 
apzinātu izvēli. Svarīgi ir tas, ka nav bijis nekādu rūpīgu novērtējumu par 
stažēšanās/mācekĜa prakses programmām, kaut gan ir paustas bažas par to kvalitāti, 
pieejamību, pievilcību darba devējiem un organizatoriskiem aspektiem. Augstākās 
izglītības mērėis: 34-36 %. Augstākās izglītības iegūšanas līmenis 2010. gadā bija 32,3 
%, 2011. gadā – 35,9 %, bet 2012. gadā – 37,0 %. Ir panākts ievērojams progress un 
mērėis ir sasniegts. 2012. gadā sieviešu sniegums ir gandrīz divreiz labāks nekā vīriešu: 
48,1 % pret 26 %. 

 
Pieaugušo izglītības sistēmas kvalitāte paliek ārpus uzmanības loka un vispār netiek 
sistēmiski pētīta. 

Dokumentā „Izgl ītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam 24”, pieĦemts 
Ministru kabinetā 2014. gada 7. janvārī, noteikts pamatnostādĦu virsmērėis 2020.gadam: 
kvalitat īva un iekĜaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklāj ībai un 
ilgtspēj īgai valsts izaugsmei. ĥemot par pamatu izglītības politikā izvirzītos mērėus 
2020.gadam, definēts, ka pieaugušo izglītībā iesaistīto personu (vecumā no 25 līdz 64 
gadiem) īpatsvara pieaugums ir no 7% (2012. gadā) līdz 15%. Profesionālā izglītībā viena 
no stratēăiskajām prioritātēm ir pieaugušo izglītības iespēju sniegšana. Lai sasniegtu 
izvirzīto mērėi, nepieciešams nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem 
neatkarīgi no viĦu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu 
līmeĦa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem utt., kā arī veidot 
pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības piedāvājumu un izveidojot saskaĦotu 
normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai skaitā finanšu) pārvaldi . Virzienos 
profesionālā izglītība un  augstākā izglītība viena no nozares politikas stratēăiskās 
prioritātēm ir pieaugušo izglītības iespēju sniegšana, kur 2020. gadā profesionālā 
izglītība būs pieaugušo izglītības iespēju nodrošinoša, bet augstākā izglītība būs 
atbilstoša pieaugušo izglītības pieprasījumam. Rīcības virziena „Profesionāli 
orientētas pieaugušo un neformālās izglītības attīstība” ietvaros plānotais:  
- izstrādāt mūžizglītības stratēăiju un nodrošināt tās uzsākšanu reăionu līmenī; 
- paplašināt piedāvājumu otr ās iespējas izglītības ieguvei (jauniešiem un 

pieaugušajiem) un pieaugušo izglītības programmām;  
-  izstrādāt metodiku neformālā veidā iegūto prasmju vērt ēšanai un atzīšanai;  
- sabiedrības izpratnes paplašināšanai plānoti pasākumi, kas sekmētu vispārīgās 

sapratnes veicināšanu par neformālās izglītības vērt ību, prasmēm un 
iemaĦām, ko tā attīsta;  

- paplašināt augstskolu tālākizglītības piedāvājumu  (saistībā ar reăionu attīstības 
virzieniem) un izstrādāt studiju programmas pieaugušo izglītības mācībspēku 
sagatavošanai, izstrādāt tālmācības materiālus (augstskolu programmās izveidoti 
moduĜi, kurus iespējams apgūt atsevišėi no visas programmas); 

- paplašināt interneta piekĜuves punktu skaitu; 
- izveidot kredītpunktu uzkr āšanas sistēmu.  

                                                 
24 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/IAP_2020_projekts_pa.pdf   



 19 

Rīcības virziena „Latvijas mazākumtautību izglītības iespēju nodrošināšana” ietvaros 
plānotais: izveidot atbalsta sistēmu romu tautības bērnu izglītības līmeĦa 
paaugstināšanai un pieaugušo kopienas pārstāvju iesaistei izglītības procesā. 
Pamtnostādnes paredz, ka tiks pilnveidota valsts izglītības informācijas sistēma (tajā 
skaitā sistēmas sasaiste ar augstāko izglītību), kā arī tiks izveidota vienota datu bāze 
par pieaugušo izglītības īstenošanu, kā arī plānots izstrādāt pieaugušo profesionālās 
izglītības programmas un materiālus un veicināt pieaugušo izglītotāju (iestādes, 
organizācijas) starptautisko sadarbību kā formālajā, tā neformālajā pieaugušo izglītībā un 
arī  nodrošināt pedagogu, akadēmiskā personāla, pieaugušo izglītības personāla 
profesionālo pilnveidi un starptautiskās pieredzes apmaiĦu.  
 Valdības izvirzītās darbības prioritātes 2014. gadā un to īstenošanai plānotie 
pasākumi 25: veidot zināšanu ekonomiku, pateicoties ieguldījumiem izglītībā, spēcīgu 
laikmetīgu nacionālo identitāti, nodrošinot latviešu nācijas, valodas un kultūras 
pastāvēšanu un attīstību: 
- Jauna pedagogu darba samaksas aprēėināšanas modeĜa izveide un pedagoga darba 

samaksas paaugstināšanas grafika sagatavošana. (IZM)  
- Jauna, uz zināšanām, prasmēm un vērt ībām balstīta pamatizglītības standarta 

izstrāde. (IZM)  
- Augstākās izglītības finansēšanas modeĜa pilnveidošana, balstoties uz esošā modeĜa 

izvērtēšanas rezultātiem, ar mērėi panākt konkurētspējīgu un uz darba tirgus 
pieprasījumu orientētu augstākās izglītības piedāvājumu. (IZM: līdz 01.09.2014 
starpizvērtējums)  

- Latvijas zinātnes strukturālo reformu īstenošanas priekšlikumu izstrāde, t.sk. bāzes 
finansējuma zinātniskajiem institūtiem piešėiršanas kritēriju pārvērtēšana, lai 
mazinātu institucionālo fragmentāciju, nodrošinātu zinātnisko ekselenci un inovāciju 
pārnesi. (IZM, EM)  

- Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības uzsākšana jaunajā ēkā, veidojot to par 
modernu pasaules līmeĦa zinātnes, kultūras un izglītības centru, t.sk. īstenosim LNB 
jaunās ēkas atklāšanas pasākumu kopumu. (KM)  

- Jauna Profesionālas izglītības likumprojekta izstrāde, lai stiprinātu profesionālās 
izglītības konkurētspēju un lomu darba tirgū. (IZM).  

3.tabula 
Pieaugušo izglītības programmu licencēšana un akreditācija 

Programmas 
veids 

Licenci 
izsniedz 

Licenču 
reăistrs 

Akredit āciju 
veic 

Akredit āciju 
reăistrs 

Vispārējā izglītība Izglītības 
kvalitātes valsts 
dienests 

IKVD mājaslapā Izglītības 
kvalitātes valsts 
dienests 

IKVD mājaslapā 

Profesionālā 
izglītība (sākot no 
160 stundām) 

Izglītības 
kvalitātes valsts 
dienests 

IKVD mājaslapā Izglītības 
kvalitātes valsts 
dienests 

IKVD mājaslapā 

Augstākā (tai 
skaitā profesionālā) 
izglītība 

LR IZM 
Augstākās 
izglītības, 
zinātnes un 

Augstākās 
izglītības 
kvalitātes 
novērtēšanas 

Akreditācijas 
procesu pēc 
22.03.2013. 
organizē Izglītības 

Augstākās 
izglītības 
kvalitātes 
novērtēšanas 

                                                 
25 http://www.mk.gov.lv/file/files/valsts_kanceleja/sab_lidzdaliba/2014/vrp_pielikums_1.pdf  
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inovāciju 
departaments 

centra mājaslapā 
 
Pēc 12.09.2013. 
AIKNC r īcībā 
esošie dokumenti 
tiek nodoti IZM 
rīcībā. 

un zinātnes 
ministrija  

centra mājaslapā 
 
Pēc 12.09.2013. 
AIKNC r īcībā 
esošie dokumenti 
tiek nodoti IZM 
rīcībā. 

Pieaugušo 
neformālā izglītība, 
interešu izglītība*  

Vietējā 
pašvaldība 

 ? Netiek akreditētas   ? 

 
SaskaĦā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Augstskolu 

likumu IZM atbild par pieaugušo izglītības politiku, nodrošinot pārraudz ību, 
nosakot finansējuma sadales principus, uzturot datu bāzi (skat. 3. tabulu) un 
veicinot ar pieaugušo izglītību saistītus pētījumus. 

SaskaĦā ar Izglītības likuma 14. pantu Ministru kabinets: nosaka valsts atzītu 
izglītības dokumentu formas, izglītības dokumentu izsniegšanas kritērijus un kārtību; 
nosaka kārtību, kādā valsts finansē pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, 
kuras īsteno privātās izglītības iestādes; nosaka kredīta saĦemšanas, atmaksāšanas un 
dzēšanas kārtību un kredīta apmēru studijām izglītības iestāžu īstenotajās augstākās 
izglītības programmās; nosaka obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites 
kārtību; apstiprina Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas satversmi un 
privātpersonu dibināto augstskolu satversmes; dibina, reorganizē un likvidē valsts 
izglītības iestādes un valsts izglītības atbalsta iestādes pēc izglītības un zinātnes ministra 
vai citu ministru priekšlikuma; nosaka izglītības iestāžu un citu šajā likumā noteiktu 
institūciju reăistrācijas un akreditācijas kārtību; reglamentē augstskolu akreditācijas 
noteikumus un kārtību; nosaka izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas 
kārtību; apstiprina pedagogu profesiju un amatu sarakstu; nosaka kārtību un kritērijus 
valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izĦemot augstskolas un koledžas) vadītāju 
profesionālās darbības novērtēšanai; nosaka kārtību un vērtēšanas nosacījumus valsts un 
pašvaldību izglītības iestāžu (izĦemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību 
izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei; atbilstoši pedagogu profesijām 
apstiprina prasības pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 
kvalifikācijai; nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību 
līdzekĜu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm; nosaka kārtību, kādā izvērtē un apstiprina 
mācību literatūras atbilstību pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts 
standartam; nosaka pedagogu darba samaksas kārtību un darba samaksas lielumu; nosaka 
finansēšanas kārtību speciālās izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu speciālās 
izglītības klasēs un internātskolās; nosaka vienotu valsts politiku un stratēăiju izglītībā un 
iesniedz Saeimā apstiprināšanai izglītības attīstības pamatnostādnes turpmākajiem 
septiĦiem gadiem; nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kurās ietverti šo 
vadlīniju prasībām atbilstoši izglītības programmu paraugi; nosaka valsts izglītības 
standartus, kuros ietverti šo standartu prasībām atbilstoši izglītības programmu paraugi, 
izĦemot profesionālās izglītības programmu paraugus un akadēmiskās izglītības 
programmu paraugus; nosaka izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz 
vienu izglītojamo; nosaka kārtību, kādā izglītības iestāde (izĦemot augstskolas un 
koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus; nosaka kārtību, kādā 
nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmās palīdzības pieejamība, kā 
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arī izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos; nosaka 
pedagogu darba slodzes lielumu; nosaka stipendiju saĦemšanas kārtību un stipendiju 
minimālo apmēru augstākās izglītības programmās izglītojamajiem, kuri uzĦemti 
konkursa kārtībā atbilstoši valsts finansēto vietu skaitam, un profesionālās izglītības 
programmās izglītojamajiem, kuri uzĦemti atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu 
skaita; nosaka interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību; reglamentē bērnu 
nometĦu organizēšanas un darbības noteikumus; nosaka kārtību, kādā valsts finansē 
profesionālās ievirzes izglītības programmas; nosaka institūciju, kas kārto pedagogu un 
izglītības programmu reăistru; nosaka institūciju, kas licencē izglītības programmas; 
nosaka institūciju, kas akreditē izglītības programmas un izglītības iestādes; nosaka 
Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu un uzturēšanas un aktualizācijas kārtību; 
nosaka kārt ību, kādā valsts finansē pieaugušo neformālās izglītības programmas, 
tālākizglītības programmas un profesionālās kompetences pilnveidi, kā arī 
krit ērijus attiecīga finansējuma saĦemšanai; nosaka pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kārtību; nosaka kārtību, kādā notiek valsts pārbaudījumi 
akreditētās izglītības programmās (izĦemot augstākās izglītības programmas); nosaka 
atbalsta pasākumus darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā, tai skaitā kritērijus 
šāda atbalsta saĦemšanai un atbalsta pasākumu īstenošanas kārtību; nosaka kārtību, kādā 
izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību), 
pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē 
izglītības iestādi; nosaka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību 
un kritērijus, dokumentus, ko pedagogs iesniedz viĦa profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanai, pedagoăiskā darba stāžu, kas nepieciešams attiecīgās pedagoga 
profesionālās darbības kvalitātes pakāpes piešėiršanai, kā arī pedagoga profesionālās 
darbības kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta paraugu. 

Par izglītības kvalitātes prasībām minēts ir koncepcijā “Profesionālās izglītības 
pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības 
kvalitātes nodrošināšanā”26 saistībā ar piedāvāto risinājumu un to variantu - profesionālās 
izglītības iestāžu diferenciāciju, kur lai paaugstinātu profesionālās izglītības iestāžu 
prestižu un piesaistītu augstas kvalifikācijas pedagogus un uzĦēmumu speciālistus, 
izglītības iestādēm, kuras īsteno ietvarstruktūras ceturtajam līmenim atbilstošas 
profesionālās izglītības programmas, kurām ir izglītības kvalitātes prasībām atbilstošs 
mācību telpu un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošinājums, mūsdienu prasībām 
atbilstošas dienesta viesnīcas un sporta bāzes, nepieciešams paredzēt atšėirības 
pedagogu kvalifikācijā un atalgojumā, salīdzinot ar citām profesionālās izglītības 
iestādēm. 

Kvalit ātes nodrošināšana (angl. – quality assurance) - darbības, kas ietver 
plānošanu, īstenošanu, vērtēšanu, atskaitīšanos un kvalitātes uzlabošanu un kas tiek 
veiktas, lai nodrošinātu pieaugušo izglītības elementu (programmu satura, izveides, 
rezultātu vērtēšanas un atzīšanas u. c.) atbilstību ieinteresēto pušu noteiktajām kvalitātes 
prasībām (pēc Cedefop, 201127). 

SaskaĦā ar Izglītības likuma 46.pantu pieaugušo izglītību var īstenot formālajās 
un neformālajās izglītības programmās. Pieaugušo formālās izglītības programmu 

                                                 
26 Ministru kabineta 2009.gada 16.septembra rīkojums Nr.629 
27 Cedefop (2011). Glossary: Quality in education and training. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf 
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īstenošanas kārtību nosaka Izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma un 
Augstskolu likuma normas.  

Pieaugušo izglītības kvalitātes nodrošināšana28.Nekvalitatīvs pieaugušo izglītības 
piedāvājums dod nekvalitatīvus mācību rezultātus. Kvalit āte ir daudzšėautĦaina: 
inform ācija un orientācija; vajadzību analīze; attiecīgs mācību saturs, kas atbilst 
faktiskaj ām vajadzībām un prasībām; piedāvājums; atbalsts mācību procesam; 
novērt ēšanas pieejas; prasmju atzīšana, izvērt ēšana un atestēšana. Atzīstot, ka visi 
šie aspekti ir svarīgi, īpašu vērību pelna šādi29: 

- Mācību metodes. Mācību metodēs un materiālos jāievēro pieaugušo 
specifiskās vajadzības un pieeja mācībām. Paredzamajiem mācību rezultātiem 
jābūt nepārprotamiem. Bez tam pieaugušajiem jābūt iespējai izmantot tādus 
mācību procesa atbalsta resursus kā orientācija, lasītprasmes veidošana un 
attiecīgo mācīšanās iemaĦu attīstība. 

- Personāla kvalitāte. Pieaugušo izglītībā strādājošo profesionālā izaugsme ir 
būtisks pieaugušo izglītības kvalitātes noteicējs faktors. Pamaz vērības 
piegriezts pieaugušo izglītības satura noteikšanai un personāla sākotnējās 
apmācības procesiem. Ir vairāki pedagoăiskās un profesionālās karjeras veidi, 
kas Ĝauj kĜūt par pieaugušo izglītības praktiėi, un šī profesija ne vienmēr tiek 
atzīta formālās karjeras struktūrās. Salīdzinot ar citām izglītības 
apakšsistēmām, pieaugušo izglītībai raksturīgs augsts nepilna laika 
darbinieku (un brīvprātīgo) īpatsvars, bet viĦiem nav lielas profesionālās 
izaugsmes iespējas un bieži vien maksā par stundām. Sociālajiem partneriem 
būtu jāiesaistās pieaugušo izglītības personāla prasmju atzīšanā. 

- Pakalpojuma sniedzēju kvalitāte. Kopējā izglītības piedāvātāju kvalitāte ir 
jārisina ar akreditācijas mehānismu palīdzību, kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmām un mācīšanas un mācību sasniegumu iekšējo un ārējo uzraudzību un 
izvērtēšanu. Valdībām šajā ziĦā ir izšėiroša loma, veidojot normatīvo 
regulējumu, nosakot kvalitātes standartus, it sevišėi – balstoties uz esošajiem 
paraugiem un principiem profesionālajā izglītībā un apmācībā un augstākajā 
izglītībā un atestējot atbilstību šiem standartiem. 

- Pakalpojuma sniegšanas kvalitāte . Lai palielinātu dalību, būtiski ir uzlabot 
pieaugušo izglītības pakalpojuma sniegšanu. Efektīva pakalpojuma 
veicināšanas pasākumi ir mācību telpu un bērnu aprūpes iespēju pieejamība, 
neklātienes un tālmācības iespējas nomaĜu rajonu iedzīvotājiem, informācija 
un orientācija, individuālas programmas un elastīga mācīšanas organizācija. 

Lai veicinātu pieaugušo izglītības kultūru un kvalit āti, dalībvalstīm ir j āiegulda 
pieaugušajiem izglītojamajiem adaptētu mācību metožu un materiālu uzlabošanā 
un jāievieš sākotnējās un tālākās profesionālās izaugsmes pasākumi, lai kvalific ētu 
pieaugušo izglītībā strādājošos un uzlabotu viĦu prasmes. Ir jāievieš kvalitātes 
nodrošināšanas mehānismi un jāuzlabo pakalpojuma sniegšana. 

Kvalitātes sistēma (angl. – quality system)30 - organizatoriskā struktūra, kārtība, 
procesi un resursi, kas nepieciešami kvalitātes vadības īstenošanai. Kvalitātes sistēma 

                                                 
28 EK ZiĦojums (2006). Pieaugušo izglītība. Mūžu dzīvo – mūžu mācies.  
29 Adult education trends and issues in Europe, Eiropas Pieaugušo izglītības apvienības ( EAEA ), 2006. 
30 Cedefop (2011). Glossary: Quality in education and training. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf 
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nodrošina sniegto pakalpojumu plānošanas, īstenošanas un vērtēšanas, kā arī 
nepieciešamās kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles veikšanas struktūru. 

Kvalitātes standarts (angl. – quality standard) 31 - tehniskā specifikācija, kur ā ir 
noteikti izmērāmi krit ēriji, kura ir sagatavota, balstoties uz nozares dalībnieku 
vienošanos, un ko ir apstiprinājusi organizācija, kuras kompetence noteiktajā jomā 
ir atzīta reăionālā, valsts vai starptautiskā mērogā. Kvalit ātes standarti ir paredzēti 
pieaugušo izglītības atbalstā ieguldīto resursu un/vai iznākumu optimizācijai. 

Standarts(-i), ko organizācija nosaka visām savām galvenajām saimnieciskajām 
darbībām un kas palīdz noskaidrot, ko organizācija sagaida no saviem darbiniekiem, 
īstenojot šīs darbības, vai ko var sagaidīt klients, izmantojot sniegto pakalpojumu.  
 
Nepieciešams noteikt pieaugušo izglītības kvalitātes standartu/us, balstoties uz 
noteiktiem izmērāmiem krit ērijiem, lai optimiz ētu pieaugušo izglītības atbalstā 
ieguldītos resursus un īstenošanas rezultātus. 
 

Kvalitātes standarti ir visaptverošas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas svarīga iezīme un kritēriji ir noteikti elementi, kas nepieciešami konkrēto 
standartu sasniegšanai. Tie ietver arī kvalitātes rādītājus sasniedzamajiem pierādījumiem, 
kuri apliecina, ka pakalpojums atbilst noteiktajiem kritērijiem. 

Kvalit ātes standarti pieaugušo izglītībā attiecas uz izstrādātu sistēmu un 
kārt ību, kas piemēram, definē pieaugušo izglītības nozari, tās dalībniekus un 
sniegtos pakalpojumus, nosaka pieaugušo izglītotājiem nepieciešamās kompetences 
(zināšanas, prasmes, attieksmes), amatā stāšanās kārt ību, veido pamatu pieaugušo 
izglītotāju izgl ītības programmu un tālākizglītības programmu izstrādei, kalpo par 
kvalit ātes garantu klientiem un citām ieinteresētajām pusēm, kā arī saistīti ar 
saskaĦotas terminoloăijas izstrādi pieaugušo izglītības vajadzībām.  

Vienotā kvalitātes nodrošināšanas sistēma (angl. – common quality-assurance 
framework) - vienotu principu, vadlīniju, kritēriju un instrumentu kopums, kas ieviests 
vietējā, reăionālā, valsts vai starptautiskā mērogā, lai pilnveidotu un uzturētu pieaugušo 
izglītības pakalpojumu kvalitāti, kā arī pieaugušo izglītībā iesaistītā personāla 
kvalifikāciju. 

 
Nepieciešams izstrādāt un ieviest vienotu pieaugušo izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmu, lai pilnveidotu un uzturētu pieaugušo izglītības 
pakalpojumu kvalit āti, kā arī pieaugušo izglītībā iesaistītā personāla kvalifik āciju. 

 
Ne vienmēr pieaugušo izglītībai pēdējos gados veltīta pienācīga uzmanība 

saskatāmības, politikas prioritāšu un resursu aspektā, lai gan uz to likts politisks 
uzsvars. Pastāvošā politisko runu un realit ātes dažādība atspoguĜojas risināmos 
uzdevumos.   

Normatīvajos aktos uzmanība pievērsta galvenokārt likumdošanas attīstībai 
saistībā ar izglītības pakāpēm un veidiem, nevis izglītības iespēju dažādībai, 
kvalit ātei un tam, cik izglītība pieejama dažādām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no 
viĦu vecuma, dzimuma, veselības stāvokĜa, dzīvesvietas, ienākumu l īmeĦa. Izglītības 

                                                 
31 Cedefop (2011). Glossary: Quality in education and training. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf 
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sistēmai trūkst elastības, atspoguĜojot izglītības saĦēmēju – bērnu, jauniešu un 
pieaugušo – strauji mainīgās vajadzības pēc daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības.  

Latvijas Republikas normatīvojos aktos nav skaidrots termins informālā 
izglītība. 
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3. Latvijas pieaugušo izglītotāju tipi, izmantojot paz īmes: vecums, 
dzimums, izglītība, t.sk. pedagoăiskā izglītība, IKT prasmju l īmenis, 
zinātniskais grāds, darba pieredze, pamata nodarbošanās, izglītības 

programmas joma, pieaugušo mērėgrupa, ar kuru str ādā 
 

Izglītības likuma 48.pants nosaka tiesības strādāt par pedagogu: 
(1) Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoăiskā izglītība vai kura 
apgūst pedagoăisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās 
kvalifikācijas prasībām. Šīs prasības neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību. 

Tātad strādājot par pieaugušo izglītotāju pieaugušo neformālajā izglītībā  netiek 
izvirzītas nekādas prasības. Eiropas izglītības programmā pieaugušajiem32 „Prioritārās 
jomas laikposmam no 2012. līdz 2014. gadam” tiek norādīts,  lai izveidotu stabilu 
pieaugušo izglītības nozari, dalībvalstis tiek aicinātas galveno uzmanību pievērst tam, lai 
uzlabotu pieaugušo izglītības personāla kvalitāti , piemēram, definējot profesionālās 
kompetences kritērijus, ieviešot efektīvas sistēmas sākotnējai apmācībai un 
profesionālai izaugsmei un vienkāršojot skolotāju, pasniedzēju un citu pieaugušo 
izglītības darbinieku mobilitāti. 

Pētījumā brīvprātīgi piedalījās 86 pieaugušo izglītotāji, no tiem  84% sievietes 
(n=72) un tikai 16% vīrieši (n=14).  
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4.attēls. Pieaugušo izglītotāju vecums 

                                                 
32 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/Eiropas_Izgl_progr_pieaug.pdf  
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Pieaugušo izglītotāju vidējais vecums ir 46,6±9,76 gadi, jaunākajam pieaugušo 
izglītotājam ir 26 gadi, bet vecākajam 65 gadi. 14% respondentu dzīvo Kurzemē un 
Zemgalē, 17% Latgalē, 23% Rīgā, bet Vidzemē 31% (skat. 5.att.).  Savukārt 19% 
pieaugušo izglītotāju dzīves vieta atrodas lauku teritorijā, 48%  dzīvo lielā pilsētā, bet 
33% pilsētā, kas ir novada centrs. 

 

5.attēls. Pieaugušo izglītotāju dzīves vieta 

Visiem aptaujātajiem pieaugušo izglītotājiem ir augstākā izglītība, bet 35,7% augstākā 
pedagoăiskā izglītība (skat.  6. att.).  

 

6.attēls. Pieaugušo izglītotāju izgl ītība 

Tikai 3,6% pieaugušo izglītotājiem ir doktora zinātniskais grāds, 54,8% maăistra grāds, 
13% bakalaura grāds, bet 28,6% atbildējuši, ka nav grāda (skat. 7.att.).  63% respondentu 

% 
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kvalifikācija ir skolotājs, 9,6% vadītājs, 7,2% inženieris, 8,4% augstskolu akadēmiskais 
personāls, 2,4% sociālais pedagogs, ekonomists, psihologs un 1,2% ārsts, bibliotekārs, 
režisors un instruktors. 

 

7.attēls. Pieaugušo izglītotāju grāds 

Pieaugušo izglītotāju pamata nodarbošanās – 34% skolotāji, 9% augstskolu 
akadēmiskais personāls,  izglītības iestāžu direktori un administrācija, kultūras namu 
direktori, pašvaldību admistrācijas darbinieki, datorsistēmu administratori, uzĦēmumu 
vadītāji, inženieri, projektu vadītāji, psihologi, grāmatvedes, muzeju pedagogi, psihologi, 
pensionāri u.c..  Darba pieredze pieaugušo izglītotājiem ir  pārsvarā  vairāk nekā desmit 
gadi un to var raksturot kā Ĝoti daudzveidīgu, piemēram, tikai viens respondents, runājot 
par savu darba pieredzi šobrīd ārpus nodarbību vadīšanas, norāda - izstrādāt projektus, 
koordinēt stratēăisko plānošanu, administrēt, vadīt izglītības programmu projektu 
konkursus, veikt savstarpējo norēėinu par izglītības pakalpojumiem administrēšanu. 

 Respondenti pieaugušos izglīto Ĝoti dažādās  izglītības programmu jomās, bet 
visvairāk - 10,6% IKT un valodu jomā, un pedagoăijas jomā, 7,1%  vispārējās vidējās 
izglītības jomā, pārējie izglīto aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas, amatniecības, 
atkarību profilakses, audzināšanas un valsts pārvaldes, uzĦēmējdarbības, tiesību, dabas 
aizsardzības, mežsaimniecības, dabaszinību, bioloăijas, darba aizsardzības, mašīnbūves, 
celtniecības, ăeogrāfijas, deju,  drošības un apsardzes, ēdināšanas un  klientu 
apkalpošanas, ekonomikas, grāmatvedības, lietvedības, vadībzinības, prečzinības, 
tirgzinības, floristikas, projektu izstrādes, vadības un īstenošanas jomā, kā arī bibliotēku 
zinību, kulturoloăijas, vizuālās mākslas, ėīmijas, skolas vēstures pētīšanas, skolas 
pasākumu organizēšanas, matemātikas, mazumtirdzniecības, medicīnas, farmācijas, 
rehabilitācijas, pakalpojumu, pamatizglītības, dabasgāzes iekārtu, psiholoăijas, rokdarbu, 
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materiālu otrreizēja izmantošanas, sabiedrības veselības, sociālajā, pirmās palīdzības 
sniegšanas, gleznošanas, transporta, enerăētikas, elektronikas u.c. jomās.  

Pieaugušo mērėgrupas, ar kurām visbiežāk strādā pieaugušo izglītotāji (skat. 4. 
tab.), ir bezdarbnieki un jaunieši līdz 25 gadiem (9%), pašnodarbinātie (7%), 
mājsaimnieces, cilvēki ar zemām pamatprasmēm (ir tikai pamatskolas izglītība) un jaunās 
māmiĦas (6%). Vismazāk respondentu ir iesaitīti darbā ar cilvēkiem ieslodzījuma vietās, 
trešo valstu valsts piederīgiem un auklēm. Visbiežāk respondenti pieaugušos izglīto lielās 
pilsētās (46%),  novada centros 36%, bet lauku teritorijā tikai 18%.  

4.tabula 
Pieaugušo mērėgrupas, ar kurām strādā pieaugušo izglītotāji 

 
 

Pieaugušo mērėgrupa, ar kuru str ādā pieaugušo izglītotāji 
 

 
Skaits 

 

 

UzĦēmēji 22 5% 
Darba devēji 13 3% 
Valsts un pašvaldību darbinieki 15 3% 
Privāto komercsabiedrību darbinieki 15 3% 
Savas institūcijas darbinieki 19 4% 
Pašnodarbinātie 32 7% 
Mājsaimnieces 30 6% 
Bezdarbnieki 43 9% 
Cilvēki ar īpašām vajadzībām 25 5% 
Cilvēki ar zemām pamatprasmēm (ir tikai pamatskolas izglītība) 31 6% 
Cilvēki ieslodzījuma vietās 7 1% 
Trešo valstu valsts piederīgie 4 1% 
Studenti 20 4% 
Jaunieši līdz 25 gadiem 45 9% 
Pieaugušo izglītotāji 25 5% 
Jaunās māmiĦas 30 6% 
VientuĜās māmiĦas 23 5% 
Aukles 7 1% 
Maznodrošinātie iedzīvotāji laukos 21 4% 
Pirmspensijas vecuma cilvēki 18 4% 
Strādājošie pensionāri 14 3% 
Nestrādājošie pensionāri 17 4% 
Cits 5 1% 

 
48% respondentu pieaugušos izglīto formālajā izglītībā, kas notiek formālo 

izglītības programmu ietvaros, pieaugušais iegūst valstī atzītu izglītības pakāpi vai 
kvalifikāciju.  41% pieaugušo izglītotāju pieaugušos izglīto neformālajā izglītībā, kas 
notiek ārpus formālās izglītības programmām, kuras pārsvarā tiek īstenotas kursu veidā 
un par kuru apguvi tiek izsniegts izglītības iestādes apliecinājums apliecības vai 
sertifikāta veidā.  Savukārt tikai 11% respondentu pieaugušos izglīto informālajā jeb 
ikdienas izglītībā, kurā mācīšanās notiek nejaušā veidā bez speciāli izveidotas izglītības 
programmas, lai varētu pilnveidot savas prasmes un iegūt jaunas zināšanas (piemēram, 
izmantojot grāmatas, internetu, mācoties darba vietā, apmeklējot bibliotēkas, muzejus 
u.c. kultūras iestādes).  
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Pieaugušo izglītotāju IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloăiju) prasmju 
līmeni raksturo (skat. 8., 9., 10., 11. att.): 79% pilnībā pārvalda un prot efektīvi izmantot 
internetu, 67% datora programmas, 9% grafiskā dizaina programmas, savukārt 
datorizētas datu bāzes pilnībā pārvalda un prot efektīvi lietot 30% .  

8. attēls. Pieaugušo izglītotāju IKT  prasmju l īmenis: interneta lietošana  

9. attēls . Pieaugušo izglītotāju IKT  prasmju l īmenis: datora programmu lietošana 
(Microsoft Office™ programmas (Word, Excel and PowerPoint u.c.))  

10. attēls. Pieaugušo izglītotāju IKT  prasmju l īmenis:  grafiskā dizaina programmu 
lietošana (Adobe Illustrator™, PhotoShop™ u.c.) 
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11. attēls. Pieaugušo izglītotāju IKT  prasmju l īmenis:  Datorizētu datu bāžu lietošana  
 

42% pieaugušo izglītotāju prakstiski neprot lietot grafiskā dizaina programmas un 
13% datorizētās datu bāzes. Pārējie pārzin un ir apguvuši IKT pamatprasmes. 
Galvenokārt pieaugušo izglītošanā tiek izmantota tradicionālā mācīšana (54%), 
tālmācību, izmantojot e-vidi,  izmanto 22% pieaugušo izglītotāju, bet mācīšanās darba 
vietā 8% gadījumu (12. att.). 

 

12. attēls. Pieaugušo izglītotāju izmantotās galvenās mācību formas pieaugušo 
izglītošanā 



5.tabula 

Savstarpējās sakarības starp pieaugušo izglītotāju vecumu, dzīves vietas atrašanos, izglītību, zinātnisko grādu, kvalifik āciju, IKT 
prasmēm un apmierinātību ar pieaugušo izglītības kvalitāti 
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Korelāciju analīzē (skat.5.tab.) noskaidrots - jo pieaugušo izglītotājs ir gados 

vecāks, jo biežāk viĦam ir zinātniskais grāds (rs=-,297, p<0,01), bet arī biežāk praktiski 
neprot lietot internetu (rs=,182, p<0,05), datora programmas (rs=,229, p<0,05) un grafiskā 
dizaina programmas (rs=,218, p<0,05).   

Grafiskā dizaina programmas vairāk lieto lielās pilsētās dzīvojoši pieaugušo 
izglītotāji (rs=-,190, p<0,05). Pieaugušo izglītotāji ar pedagoăisko augstāko izglītību 
biežāk praktiski neprot lietot datora programmas(rs=-,211, p<0,05) un grafiskā dizaina 
programmas (rs=-,212, p<0,05). Ja pieaugušo izglītotāji prot lietot internetu, tad arī 
biežāk prot lietot datora programmas (rs=,420, p<0,01) un grafiskā dizaina 
programmas(rs=,260, p<0,01), datorizētās datu bāzes (rs=,235, p<0,05).  

Ja pieaugušo izglītotājs pilnībā pārvalda un prot efektīvi izmantot datorizētās datu 
bāzes, tad viĦš ir neapmierinātāks ar pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti (rs=-,188, 
p<0,05).  

Kaizera–Meijera–Olkina (Kaiser–Meyer–Olkin) izlases adekvātuma kritērijs 
līdzinās 0,61. Tas liecina par to, ka, lietojot faktoru analīzi, dotajai izlasei ir apmierinošs 
adekvātums, jo kritērija vērtība pārsniedz 0,6. Bartleta testa (Bartlett's Test) kritērijs 
pārbauda, vai korelācija atšėiras no 0. P-līmenis zem 0,05 norāda, ka dati ir pieĦemami, 
lai veiktu faktoranalīzi.  

6. tabula 
Kaizera–Meijera–Olkina (Kaiser–Meyer–Olkin) izlases adekvātuma krit ērijs un 

Bartleta testa (Bartlett's Test) 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,609 

Approx. Chi-Square 125,645 
df 55 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 
 
7. tabulā redzamā faktoru matrica ir ar daĜēji vienkāršu struktūru, jo praktiski 

katram pantam atbilst nozīmīgs svars tikai pēc viena no faktoriem. Vienīgi IKT prasmes: 
datorizētu datu bāžu lietošana un Cik pieaugušo  izglītības programmās, kursos izglīto 
iekĜaujas iekĜaujas 3. un 4. faktoru skalā un Dzimums 2. un 3. faktoru skalā, kas liecina, 
ka šiem pantiem vēl nepieciešama papildu analīze. 1. faktoru veido četri mainīgie, kuru 
faktoru svars ir no 0,50 līdz 0,77, 2. faktoru veido četri mainīgie, kuru faktoru svars ir no 
0,40 līdz - 0,83, 3. faktoru veido  pieci mainīgie, kuru faktoru svars ir no 0,49 līdz 0,53, 
savukārt 4. faktoru veido tikai trīs mainīgie, kuru faktoru svars ir no 0,40 līdz -0,83.  

1. faktoru veido šādi mainīgie:  
- IKT prasmes: datora programmu lietošana. 
- IKT prasmes: grafiskā dizaina programmu lietošana. 
- IKT prasmes: interneta lietošana. 
- IKT prasmes: datorizētu datu bāžu lietošana. 

 2.faktoru veido šādi manīgie: 
- Zinātniskais grāds. 
- Dzīves vietas atrašanās. 
- Vecums. 
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- Dzimums. 
3. faktoru veido šādi mainīgie: 

- Reăions, kurā dzīvo. 
- Izglītība, t.sk. pedagoăiskā. 
- Dzimums. 
- Cik pieaugušo izglītības programmās, kursos izglīto. 

4. faktoru veido šādi mainīgie: 
- IKT prasmes: datorizētu datu bāžu lietošana. 
- Kvalifik ācija. 
- Cik pieaugušo izglītības programmās, kursos izglīto.  

7. tabula 
 

Pieaugušo izglītotāju pazīmju: vecums, dzimums, izglītība, t.sk. pedagoăiskā 
izglītība, IKT prasmju l īmenis, zinātniskais grāds, darba pieredze faktoru analīze 
(nav uzrādīti faktoru svari ar moduli zem 0,4) 
 

Faktori   
Pazīmes 1 2 3 4 

IKT prasmes: datora programmu lietošana 
 

,768       

IKT prasmes: grafiskā dizaina programmu lietošana ,740       

IKT prasmes: interneta lietošana 
 

,641       

IKT prasmes: datorizētu datu bāžu lietošana 
 

,495   ,493 ,409 

Zinātniskais grāds 
 

  -,827     

Dzīves vieta atrodas 
 

  ,673     

Vecums 
 

  ,492     

Reăions, kurā dzīvo 
 

    ,539   

Izglītība, t.sk. pedagoăiskā     -,514   

Dzimums 
 

  ,402 -,411   

Kvalifik ācija 
 

      -,826 

Cik pieaugušo  izglītības programmās, kursos izglīto     -,463 ,496 

 

a. Rotation converged in 7 iterations.

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

 
1. faktorā ir apvienojušās visas pieaugušo izglītotāju  IKT prasmju līmeĦa 

pazīmes.  Liela faktoru vērtība nozīmē, ka pārsvarā pieaugušo izglītotāji pārzina un ir 
apguvuši IKT prasmes. 2 faktorā ietilpst tie apgalvojumi, kuri norāda zinātnisko grādu, 
dzīves vietu, vecumu un dzimumu. Tā ir pieaugušo izglītotāju grupa - vīrieši vidējā 
vecumā, kuriem nav zinātniskais grāds, dzīves vieta atrodas novadā. 3. faktorā  ietilpst 
šādas pazīmes:  sievietes, vidēja līmeĦa IKT prasmes: datorizētu datu bāžu lietošana, 
reăions, kurā dzīvo, – pārsvarā Zemgale un Rīga,  izglītība, t.sk. pedagoăiskā – pārsvarā 
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vispārējā vidējā izglītība. Bet ceturtajā faktorā ietilpst šādas pazīmes:  vidēja līmeĦa IKT 
prasmes: datorizētu datu bāžu lietošana, kvalifikācija – skolotājs, vidēji bieži izglīto  
pieaugušo  izglītības programmās, kursu laikā.  
Īsumā četrus faktorus var raksturot šādi: 1. Pieaugušo izglītotājs - IKT lietotājs/a; 2. 
Novada pieaugušo izglītotājs; 3. Reăiona pieaugušo izglītotāja; 4. Pieaugušo izglītotājs – 
skolotājs/a.  

Veiktās faktoru analīzes rezultāti apstiprināja četrus Latvijas pieaugušo izglītotāju tipus:  
1. Pieaugušo izglītotājs IKT lietotājs/a; 2. Novada pieaugušo izglītotājs; 3. Reăiona  
pieaugušo izglītotāja; 4. Pieaugušo izglītotājs skolotājs/a.  
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4. Prasības pieaugušo izglītotājiem un viĦu tālākizglītībai Eiropas 
Komisijas dokumentu un starptautisko pētījumu kontekstā 

 
Eiropa piedzīvo lielas pārmaiĦas, kurās zināšanas un inovācijas ir visvērtīgākais 

aktīvs. Šajā jaunajā sabiedrībā jau šobrīd ir nepieciešams ikvienam piedāvāt iespēju apgūt 
attiecīgās zināšanas, prasmes un kompetences kā ceĜu uz pilnīgāku iesaistīšanos 
profesionālajā un sociālajā dzīvē. Vēl lielākā mērā šīs vajadzības aktualizējas pieaugušo 
izglītībā un it īpaši tālākizglītībā, jo Eiropas darbaspēkam ir nepieciešams stiprināt 
prasmju pilnveidošanu. Virzošie spēki šajā jomā ir pieaugušo izglītotāji (skat. 13. att.), un 
viĦu profesionalitāte ir Ĝoti aktuāla, šie jautājumi ES darba kārtībā ir sakarā ar šīs 
profesionālās grupas daudzveidību un dažādību.  

Pieaugušo izglītotāju kompetence, kuru nodrošina apmācība un tālākizglītība, ir 
būtisks faktors pieaugušo  izglītības programmu kvalitātē (EAEA, 2006)33. 

Jau 2008. gadā tika konstatēts, ka līdzdalības palielināšana pieaugušo izglītībā ir 
liels izaicinājums, gan nacionālā, gan arī  Eiropas līmenī: "ĥemot vērā demogrāfiskās 
problēmas, ar kurām sastopas visas Eiropas valstis, palielināt līdzdalības līmeni 
pieaugušo izglītībā ir kopīgais un galvenais uzdevums mums visiem”  (Egetenmeyer & 
Strauch, 200834;  Alpine, 200835). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. attēls. Savstarpējā sakarība starp pieaugušo izglītotāju komptencēm un 
pieaugušo līdzdalības palielināšanos 
 

Pamatnostādnēs „Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.–2013.gadam36” 
(MK 23.02.2007. rīk. Nr.111 ar grozījumiem MK 09.12.2009. rīk.Nr.832)  ir vairākkārt 
                                                 
33 European Association for Education of Adults (EAEA) (Ed.). (2006). Adult education trends and issues  
in Europe. Brussels: EAEA 
34 Egetenmeyer, R., & Strauch, A. (2008). What’s new in Europe? Recent Trends in Adult and Continuing  
Education. Report, 31(2), 9-17. 
35 ALPINE (2008). Adult Learning Professions in Europe. A study of the current situation, trends and  
issues. Financed by the European Commission. Zoetermeer: European Commission.  
36 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Pamatnostadnes.pdf  
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uzsvērts, ka nav valsts pasūtījuma profesionālai pieaugušo izglītības pedagogu 
sagatavošanai. 

Eiropas izglītības programmā pieaugušajiem37 „Prioritārās jomas laikposmam 
no 2012. līdz 2014. gadam” 2. prioritārajā jomā ir viens no galvenajiem uzdevumiem: 
uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti, lai izveidotu stabilu pieaugušo 
izglītības nozari, dalībvalstis tiek aicinātas galveno uzmanību pievērst tam, lai uzlabotu 
pieaugušo izglītības personāla kvalitāti, piemēram, definējot profesionālās 
kompetences kritērijus, ieviešot efektīvas sistēmas sākotnējai apmācībai un 
profesionālai izaugsmei un vienkāršojot skolotāju, pasniedzēju un citu pieaugušo 
izglītības darbinieku mobilitāti.  

Šobrīd Latvijā Izglītības likuma 48.pants nosaka tiesības strādāt par pedagogu: 
(1) Strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoăiskā izglītība vai kura 
apgūst pedagoăisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās 
kvalifikācijas prasībām. Šīs prasības neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību. 

2013. gada 2.jūlija Ministru kabineta noteikumi, Nr.363  (prot. Nr.37 23.§) 
„Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 
pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” nosaka pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides kārtību, šīs prasības neattiecas uz pieaugušo neformālo 
izglītību. Noteikumu punktā (2) Persona pedagoga profesijai nepieciešamo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju atbilstoši šo noteikumu noteiktajām prasībām var iegūt, 
apgūstot šādas izglītības programmas: 

2.1. pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu, pēc kuras 
apguves tiek piešėirta pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija; 

2.2. otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu, pēc kuras apguves 
tiek piešėirts bakalaura grāds izglītībā un skolotāja kvalifikācija vai bakalaura grāds 
mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija; 

2.3. otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmu, kuru apgūst, ja 
iepriekš iegūts bakalaura grāds un skolotāja profesionālā kvalifikācija vai profesionālā 
augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija, un pēc kuras apguves tiek piešėirta cita 
mācību priekšmeta vai citas izglītības pakāpes skolotāja kvalifikācija; 

2.4. akadēmiskās izglītības (bakalaura) programmu mācību priekšmetam 
atbilstošā zinātnes nozarē, ja divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas 
pedagoga amatā tiek uzsāktas studijas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai; 

2.5. vidējās profesionālās izglītības vai vidējās izglītības programmu, ja persona 
ieguvusi Latvijas Amatniecības kameras piešėirto amatnieka kvalifikāciju, kas atbilst 
amata meistara līmenim, un strādā par profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes 
izglītības vai interešu izglītības pedagogu; 

2.6. atbilstošu tālākizglītības programmu, ja persona ieguvusi profesionālo vidējo 
izglītību un atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. 

Igaunija ir viena no nedaudzajām valstīm Eiropā, kur jau kopš 2004. gada 
"pieaugušo izglītotāja" profesija ir oficiāli atzīta un reglamentēta38. Pieaugušo izglītotāja 

                                                 
37 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/Eiropas_Izgl_progr_pieaug.pdf  
38 Thematic Working Group on Quality in Adult Learning. Final Report.   24th October 2013. 
http://www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll_erasmus/dateien/erwachsenenbildung/TWG_QUALITY-
AL_FINAL_REPORT.pdf 
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profesijas standarti (uz kompetencēm balstīti) ir izstrādāti no 5. līdz 8. NKI līmenim un  
saskaĦoti ar EKI. Pieteikšanās kvalifikācijas atzīšanai ir brīvprātīga un atzīšanas process 
ietver portfolio apkopošanu, pārbaudījumu un intervijas. Tiesības piešėirt pieaugušo 
izglītotāja kvalifikāciju ir  Igaunijas Pieaugušo izglītotāju asociācijai (AEAE Andras39). 
Līdz šim ir izdoti 391 pieaugušo izglītotāju profesionālie sertifikāti. 

Savukārt Rumānijā Valsts Izglītības likums (2011) praktiėiem pieaugušo izglītībā 
paredz sākotnējo apmācību un nepārtrauktu profesionālo pilnveidi40. Rumānijas izglītības 
sistēma pieaugušo izglītotājiem paredz gan to sākotnējo un tālāko profesionālo izglītību. 
Atkarībā no tā, sertifikāciju veic divas galvenās iestādes: Izglītības, zinātnes un jaunatnes 
- MERY (galvenokārt kā kvalifikāciju pie bakalaura, maăistra vai doktora līmenī, ar to 
saistītās kompetences, kas minētas diplomapielikumā) un Darba, sociālās solidaritātes un 
ăimenes ministrija (līdz 3 kvalifikācijas līmeni - piem. būt pieaugušo pedagogs dažādās 
amatniecības jomās) - ML. Gan MERY un ML atzīst kvalifikācijas izglītotājiem un 
pieaugušo izglītotāju treneriem, kuras  iegūtas pēc profesionālās mācību programmas 
apguves, ko sniedz valsts pilnvarotos profesionālās izglītības centros. Nacionālā 
Pieaugušo apmācības valde izstrādā pieaugušo profesionālās apmācības sertifikācijas 
metodoloăiju un arī novērtēšanas centri nodrošina  sertifikācijas nepārtrauktību iegūto 
kompetenču atzīšanai formālā, neformālā un informālā vidē (VINEPAC, 200741). 

Austrijā Tālākizglītības Akadēmija (WBA) ir  institūcija, kas piešėir  pieaugušo 
izglītotājiem atzītu kvalifikāciju, veic iepriekš iegūto kvalifikāciju atzīšanu un sniedz 
padomus par iztrūkstošajām prasmēm, lai sekmētu turpmāko to apguvi. Praktiskā 
pieredze pieaugušo izglītības jomā ir priekšnoteikums sertifikācijai. Savukārt WBA 
nepiedāvā tālākizglītības programmas, bet akreditē visā Austrijā dažādu pieaugušo 
izglītību organizējošu institūciju piedāvājumu atbilstību. Lai varētu noslēgt kvalitātes 
nodrošināšanas vienošanos ar WBA, pakalpojumu sniedzējiem jābūt sertficētiem42.
 Savukārt lielākajai daĜai no QALLL43 (Quality Assurance in LifeLong Learning)  
projektiem pieaugušo izglītības jomā mērėis bija paaugstināt pieaugušo izglītotāju 
prasmes un kompetences. Šie projekti pievērsās pieaugušo izglītībā iesaistītā personāla 
profilam, sākot no vispārējām prasmēm un kompetencēm līdz specifiskjām prasībām 
darbiniekiem noteiktos izglītojošos pasākumos. Pašizvērtējums, pašnovērtējums un 
reflektīvā prakse bija galvenās prasības pieaugušo izglītībā iesasitītajiem darbiniekiem. 
Šo procesu var veikt dažādos veidos un ar dažādām mērėa grupām (skat. 8.tab.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 http://www.andras.ee/client/default.asp?wa_id=835&wa_object_id=1&wa_id_key=  
40 http://www.proalps.ro/ro/  
41 VINEPAC report (2007), www.vinepac.eu   
42 Thematic Working Group on Quality in Adult Learning. Final Report.   24th October 2013. 
http://www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll_erasmus/dateien/erwachsenenbildung/TWG_QUALITY-
AL_FINAL_REPORT.pdf 
43 http://www.qalll.eu  
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8. tabula 
QALLL 44 (Quality Assurance in Life Long Learning)  projektu rezultāti 

saistībā ar pieaugušo izglītībā iesaistītā personāla kvalitāti 
 

 Projekta nosaukums 
 

Projekta 
mājaslapa 

Saite Īss raksturojums 

AVE-EXEMPLO –  
Assessment, Visibility  
and Exploitation of Non-
/Informally Acquired 
Competencies of  
EXperienced  EMPLOyees 
in Enterprises 

http://www.f-
bb.de/nc/projekte/in
ternationalisierung-
der-
berufsbildung.html  

www.adam-europe.  
eu/adam/project/view.  
htm?prj=4888    

Izglītotāju un 
uzĦēmumu vadītāju 
prasmes un 
kompetences.  
 

CM Pro Work –  
Competence  
Management in the  
Production Sector  

www.cmprowork.eu  www.adam-europe.  
eu/adam/project/view.  
htm?prj=1796   

Izglītotāju un 
uzĦēmunu darbinieku 
prasmes un 
kompetences.  

QUALIVET – Quality  
Development and Quality 
Assurance with Labour 
Market Reference 

www.qualivet.info  www.adam-europe.  
eu/adam/project/view.  
htm?prj=2039  

Pašizvērtēšanas un 
pašnovērtēšanas 
prasmju un 
kompetenču  standarts 
un profils. 

REVIMP – From Review  
to Improvement in  
European Vocational  
Education and Training 

n/a www.adam-europe.  
eu/adam/project/view.  
htm?prj=2609&page=1 

Standarti, kas nosaka  
kvalitātes prasības,  
ieskaitot mācībspēku 
profilu.  

EQUAL – Evaluation  
and Quality Assurance in  
Adult Education 

www.qualityinlearni
ng.net  

http://eacea.ec.europa.eu/  
static/Bots/docbots/TCP/  
Compendia/  
Compendia2005.htm 

Pieaugušo izglītotāju 
vispārējais profils un 
kvalitātes kritēriji,  
pieaugušo izglītotāju 
sertifikācija. 

Flexi-Path – Flexible  
Professionalisation  
Pathways for Adult  
Educators between the 6th 
and the 7th Level of QF 

www.flexi-path.eu  www.adam-europe.  
eu/adam/project/view.  
htm?prj=3818 

Skaidri nosacījumi 
Eiropas Kvalifikāciju 
ietvarstruktūrai (EQF).   

QVETIS – Training in  
Quality: VET and  
Enterprises  

www.traininginqual
ity.eu  

www.adam-europe.  
eu/adam/project/view.  
htm?prj=4094&page=1 

Apmācības dizains 
priekš pieaugušo 
izglītotāju izglītotājiem 
un kvalitātes 
vadītājiem. 

Peer Review Extended II  www.peer-review-
education.net  

www.adam-europe.  
eu/adam/project/view.  
htm?prj=2958  

Salīdzinošas 
izvērtēšanas 
specifiskas prasmes un 
kompetences.  

Peer Review in Initial  
VET  

www.peer-review-
education.net 

http://www.adam-
europe.eu/adam/project/v
iew.htm?prj=1656#.U5R
uAHKSx14 

Salīdzinošas 
izvērtēšanas 
specifiskas prasmes un 
kompetences 

Guiding from School to  
Job – Professionalism in  
the Work with Young  

www.bildungsmarkt
.de/en/index.php?m
=4&mi=104&mid=

www.adam-europe.  
eu/adam/project/view.  
htm?prj=2052   

Kvalitātes standarti 
atbalsta treniĦam 
„informālam strādājošo 

                                                 
44 http://www.qalll.eu  
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People at Risk of Social  
Exclusion / Guiding from  
School to Job  

159      atbalstam”. 
 

SEALLL - Self-evalution in 
Adult Life Long Learning 

n/a n/a Pašizvērtēšanas un 
pašnovērtēšanas 
prasmju un 
kompetenču  standarts 
un profils.  

Reflect OR – Reflective  
Practices for Professional 
Guidance Practitioners 

http://reflect.tagliac
arne.it  

www.adam-europe.  
eu/adam/project/view. 
htm?prj=4488   

Profesionālās izglītības 
skolotāju un speciālistu 
spēju paaugstināšana.  

 
Pieaugušo izglītotāju izglītībā liela nozīme ir profesionālismam mikro-, mezo-un 

makro-didaktiskās darbības jomās pieaugušo izglītībā kā kvalitāti veicinošam faktoram. 
Mūžizglītības īstenošanas priekšnoteikums ir specifisku kompetenču nepieciešamība 
pieaugušo izglītotājiem: "Vienīgi ar pieaugušo izglītotāju orientāciju uz pieaugušo 
mācīšanos, viĦu potenciālu, viĦu spējām, viĦu interesēm un viĦu sasniedzamajiem 
mērėiem, var mūžizglītību īstenot kā kultūras standartu."(Emminger, Gieseke & Nuissl, 
200145.) 

Jau kopš 2006. gada Eiropas Savienības politika pievēršas pieaugušo izglītotāju 
kvalitātes paaugstināšanai un tālākizglītībai caur profesionalizāciju (Eiropas Komisija, 
200646; Research voor Beleid & PLATO, 200847; Research voor Beleid 201048).  

Pieaugušo izglītotāja pamatkompetenču profils  (Research voor Beleid, 2010) 
ietver  vispārīgās kompetences un specifiskās kompetences. Pieaugušo izglītotāja 
vispārīgās kompetences: 

- sistemātiski pārdomāju par savu praksi, mācīšanos un personīgo attīstību: 
esmu pilnībā autonoms mūžizglītībā; 

- piemīt starppersonu kompetence, sazinoties un sadarbojoties ar 
pieaugušajiem, kolēăiem un ieinteresētajām personām: esmu komunikators un 
komandas spēlētājs; 

- apzinos un uzĦemos atbildību par pieaugušo izglītību visos līmeĦos 
(institūcija, nozare, profesija, sabiedrība): esmu atbildīgs par turpmāko 
pieaugušo mācīšanās attīstību; 

- izmantoju ar tēmu saistītas zināšanas un pieejamos mācību resursus: esmu 
eksperts; 

                                                 
45 Emminger, E., Gieseke, W. & Nuissl, E. (2001). Professionalität der in der Weiterbildung tätigen. In 
Arbeitsstab Forum Bildung (Ed.), Lernen – ein Leben lang. Vorläufige Empfehlungen und Expertenbericht 
(pp. 190-207). Bonn: Forum Bildung- 190 p. 
46 European Commission (2006). Communication from the Commission Adult Learning: It is never too late 
to learn. Brussels: European Commission.  
47 Research voor Beleid & PLATO (2008). ALPINE - Adult leaning professions in Europe, a study on 
current situation, trends and issues, final report. Zoetermeer. http://ec.europa.eu/education/more-
information/doc/adultprofreport_en.pd  
48 This proposal for a key competence profile is included in a study conducted in 2010 for the European 
Commission by Research voor Beleid (2010): Key Competences for adult learning professionals. 
Contribution to the development of a reference framework of key competences for adult learning 
Professionals. Final report. http://www.ginconet.eu/sites/default/files/library/keycompetences_AE_professionals.pdf   
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- izmantoju dažādas mācīšanās metodes, paĦēmienus un tehnoloăijas, ieskaitot 
jaunus medijus, e -prasmes un apzinos jaunas iespējas, un novērtēju kritiski to 
lietderību darbā ar pieaugušajiem, 

- iedvesmoju pieaugušos mācīties un sevi atbalstīt savā attīstībā un būt 
autonomiem mūžizglītībā: esmu pieaugušo motivētājs, 

- spēju vadīt grupas dinamiku un darbā ievērot grupas neviendabīgumu, 
pieaugušo mācīšanās vajadzības, motivāciju un iepriekšējo pieredzi: spēju 
strādāt ar neviendabīgām grupām.  

Pieaugušo izglītotāja ar mācību procesu saistītās specifiskās kompetences: 
- spēju novērtēt pieaugušo iepriekšējo pieredzi, mācīšanās vajadzības, spējas, 

motivāciju un vēlmes: spēju novērtēt pieaugušo mācīšanās vajadzības, 
- izvēlos atbilstošu mācīšanās stilu, didaktikas metodes un saturu pieaugušo 

izglītības procesā: spēju veidot mācīšanās procesu, 
- sekmēju mācīšanās procesu pieaugušo izglītībā: veicinu zināšanu apguvi 

(praktiski un / vai teorētiski), un stimulēju pieaugušo personības attīstību, 
- nepārtraukti pārraugu un novērtēju pieaugušo izglītošanās procesu, lai to 

uzlabotu: esmu vērtētājs mācību procesā, 
- konsultēju jautājumos par karjeru, dzīvi, turpmāko attīstību un, ja 

nepieciešams, izmantoju profesionālu palīdzību: esmu 
padomdevējs/konsultants, 

- spēju izstrādāt mācību programmas: esmu programmu attīstītājs.  
Pieaugušo izglītotāja ar mācību procesu netieši saistītās vai mācību procesu atbalstošās 
specifiskās kompetences: 

- spēju vadīt finanšu resursus un novērtēt sociālās un ekonomiskās 
priekšrocības: esmu finansiāli atbildīgs, 

- spēju pārvaldīt cilvēkresursus pieaugušo izglītības institūcijā: esmu 
(personāla) vadītājs, 

- spēju pārvaldīt un vadīt pieaugušo izglītības institūciju un nodrošināt kvalitāti 
pieaugušo izglītības institūcijā: esmu institūcijas vadītājs, 

- esmu kompetents/a mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā: spēju sasniegt 
grupas mērėi un veicināt institūcijas attīstību, 

- nodarbojos ar administratīviem jautājumiem un informēju pieaugušos un 
pieaugušo izglītības speciālistus: esmu atbalstošs/a administratīvajos 
jautājumos, 

- sekmēju uz IKT balstītas mācību vides veidošanu, atbalstot gan pieaugušo 
izglītības speciālistus, gan arī pieaugušos, izmantojot šo mācību vidi: esmu 
IKT koordinators.  

Savukārt projekta “Qualified to Teach”49 pētījumu rezultātā tika izstrādāta starpvalstu 
kvalifikāciju sistēma pieaugušo mācīšanās sekmētājiem pieaugušo sākotnējā izglītībā un 
tālākizglītībā Eiropā. Balstoties uz veiktajiem pētījumiem, izveidoti EKI 5 un 6 līmenim 
atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences apraksti pieaugušo izglītības veicinātājiem 
(fasilitatoriem). Kvalifikācijas apraksti ir strukturēti trīs kompetenču domēnu jomās, 

                                                 
49 Core Competencies of Adult Learning Facilitators in Europe Findings from a Transnational Delphi 
Survey. Conducted by the Project “Qualified to Teach”. Nils Bernhardsson / Susanne Lattke (eds.) 
http://asemlllhub.org/fileadmin/www.dpu.dk/ASEM/events/RN3/QF2TEACH_Transnational_Report_final
_1_.pdf  
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pamatojoties uz pedagoăisko trijstūri (skat. 14. attēlu). Pedagoăiskais trijstūris tiek skatīts 
kā analītiska kategorija.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. attēls. Pedagoăiskais trijstūris kā analītiska kategorija kompetenču 
raksturojum ā pieaugušo izglītības veicinātājiem. 
 
 Pedagoăiskais trijstūris atspoguĜo trīs galvenos pedagoăiskos elementus, kas ir 
jāapvieno pedagoăiskajā darbībā: mērėis, mācīšanās veicināšana, un izglītojamais. 
Pamata kompetences izriet no Delphi pētījuma rezultātiem, šādās trīs kompetenču jomās:  

- Saturs un didaktika (ar mērėi saistītās pamata-kompetences),  
- "Profesionālā identitāte", un tās attīstība (pamata-kompetences, kas saistītas ar  
       mācīšanās veicināšanu),  
- Izglītojamo atbalsts (pamata-kompetences, kas saistītas ar izglītojamo). 

 
Eiropas izglītības programmā pieaugušajiem50 „Priorit ārās jomas 

laikposmam no 2012. līdz 2014. gadam” dalībvalstis tiek aicinātas galveno 
uzmanību pievērst tam, lai uzlabotu pieaugušo izglītības personāla kvalitāti, 
piemēram, definējot profesionālās kompetences kritērijus, ieviešot efektīvas 
sistēmas sākotnējai apmācībai un profesionālai izaugsmei un vienkāršojot skolotāju, 
pasniedzēju un citu pieaugušo izglītības darbinieku mobilitāti.  

Latvij ā nav noteiktas prasības  pieaugušo izglītotājiem neformālajā un 
inform ālajā  izglītībā, nav izstrādāti pieaugušo izglītotāju standarti k ā tas ir citās 
ES valstīs, kā arī nav valsts pasūtījuma profesionālai pieaugušo izglītotāju 
sagatavošanai, turpmākai profesionālai pilnveidei un kvalifik ācijas atzīšanai. 

 
 

                                                 
50 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/Eiropas_Izgl_progr_pieaug.pdf  

Kompetences domēns 
 

Izglītojamo atbalsts 

Kompetences domēns 
 

Saturs un didaktika 

Kompetences domēns 
 

Personības attīstība un 
„profesionālā identitāte”  
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5. Izglītības un tālākizglītības piedāvājuma analīze pieaugušo izglītības 

pedagogiem  
 

Pieaugušo izglītības pedagogu izglītības piedāvājums šobrīd skar  tikai studijas 
studiju virzienā pieaugušo izglītība nevis pieaugušo izglītības pedagoga kvalifikācijas 
ieguvi: viena studiju programma  ir augstākās izglītības – augstākā līmeĦa studijās 
„Izgl ītības zinātĦes” maăistra programma, bet otra doktora studiju programma 
„Pedagoăija” Latvijas Universitātē.  

Pieaugušo izglītības pedagogu profesionālās pilnveides un dažādu kursu 
piedāvājums ir daudz plašāks, piemēram, „NIID.LV51”  nacionālā izglītības iespēju 
datubāze uzrāda, meklējot pēc atslēgas vārdiem „pieaugušo pedagogs”, 105 profesionālās 
pilnveides un dažādu kursu programmas, kuru saturs pārsvarā ir saistīts ar konkrētu jomu 
satura un pedagoăisko prasmju pilnveidi darbam pirmsskolā un skolā, bet tikai dažas no 
tām tieši skar pedagoăisko  prasmju un kompetenču paaugstināšanu darbā ar 
pieaugušajiem. Datu bāze uzrāda tik lielu programmu skaitu, jo visas šīs programmas ir 
pieaugušo neformālās izglītības programmas, kuru mērėauditorija ir pedagogi. 
Programmu tematiskā jomas: 103 programmas pedagogu izglītības jomā,  45 
programmas sociālā labklājības jomā, no kurām 43 ietver bērnu un jauniešu attīstību 
veicinošos pakalpojumus, 15 programmas skar datorzinātnes, 8 programmas 
komerczinības un administrēšana, bet ar mākslām saistītas  7 programmas un psiholoăijas 
jomu 6 programmas. Piemēram, sociālās labklājības jomā vairākas programmas vērstas 
saskarsmes prasmju pilnveidi darbā ar skolēniem, piemēram, „Biedrība Pieaugušo 
profesionālās tālākizglītības centrs” piedāvā  programmas „Saskarsmes stils un 
pedagoăiskā darba īpatnības darbā ar skolēniem, kuriem ir zema mācību motivācija”. 

Profesionālās pilnveides izglītībā tiek piedāvātas divas programmas: „Pieaugušo 
izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma pedagoăijā” un „Profesionālās 
izglītības pedagogu pedagoăiskās pamatizglītības programma”. Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte piedāvā 160 stundu programmu „Pieaugušo izglītības 
pedagogu profesionālās pilnveides programma pedagoăijā”, tās mērėauditorija: pedagogi, 
kuri īsteno profesionālās pilnveides vai pieaugušo neformālās izglītības programmas.  

Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti 
piedāvā 320 stundu programmu „Profesionālās izglītības pedagogu pedagoăiskās 
pamatizglītības programma”, tās mērėis: paaugstināt pedagogu, kuri īsteno profesionālās  
pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas, 
kompetences pedagoăiskajā un profesionālajā jomā, sekmēt cilvēkresursu attīstību, 
zinātniski pamatotu, ilgtspējīgu un koordinētu profesionālās kompetences pilnveidi, bet 
saturā nav iekĜauta pieaugušo pedagoăija.  

Mācību centrs "Triviums apmācība" piedāvā 12 stundu kursu programmu „Kā 
mācīt pieaugušos? Treneru sagatavošana”, tās mērėauditorija: uzĦēmumu un organizāciju 
iekšējie treneri, tās mērėis: sniegt dalībniekiem zināšanas un paaugstināt prasmi vadīt 
pieaugušo apmācību.  

LU Pieaugušo pedagoăiskās izglītības centrs piedāvā52 pārsvarā skolotāja 
kvalifikācijas apguvi un tālākizglītības kursu apguvi – tālākizglītības (B-tipa) kursu 

                                                 
51 http://www.niid.lv/  
52 http://www.ppmf.lu.lv/v.3/eduinf/files/2011/ppic_piedava.pdf  
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programmas (72 stundas), piedāvājot iespēju pedagogiem pilnveidot profesionālo 
kompetenci mūsdienu mācību procesa veicināšana:  
Studijas – Profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs” 
 Studiju virzieni:  

- Sākumizglītības skolotājs;  
- Speciālās izglītības skolotājs. 

Studijas – Otrā līmeĦa profesionālas augstākās izglītības studiju programmā „Skolotājs”  
 Studiju virzieni:  

- Vidējās izglītības fizikas skolotājs;  
- Vidējās izglītības fizikas un dabaszinību skolotājs; 
- Vidējās izglītības matemātikas skolotājs; 
- Vidējās izglītības bioloăijas skolotājs; 
- Vidējās izglītības bioloăijas un dabaszinību skolotājs;  
- Vidējās izglītības ėīmijas skolotājs;  
- Vidējās izglītības ėīmijas un dabaszinību skolotājs; 
- Ăeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs; 
- Ăeogrāfijas un dabaszinību skolotājs;  
- Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs;  
- Vēstures skolotājs;  
- Dabaszinību skolotājs;  
- Vidējās izglītības angĜu valodas skolotājs;  
- Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs;  
- Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs; 
- Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā 

svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs;  
- Vidējās izglītības franču valodas skolotājs;  
- Vidējās izglītības itāliešu valodas skolotājs; 
- Vidējās izglītības skandināvu valodas skolotājs;  
- Vizuālās mākslas skolotājs;  
- Vidējās izglītības ekonomikas skolotājs;  
- Filozofijas skolotājs; 
- Reliăijas un ētikas skolotājs; 
- Sociālo zinību skolotājs;  
- Mājturības, mājsaimniecības un tehnoloăiju skolotājs;  
- Pamatizglītības angĜu valodas skolotājs;  
- Pamatizglītības vācu valodas skolotājs; 
- Sākumizglītības skolotājs; 
- Speciālās izglītības skolotājs;  
- Skolotājs logopēds;  
- Pirmsskolas izglītības skolotājs.   
Dažādu projektu ietvaros tiek aicināts apgūt pieaugušo izglītotāja profesiju, kaut 

gan šobrīd šādas profesijas profesiju klasifikatorā nav, piemēram, Projekta ietvaros „Esi, 
Vari un Dari!” tiek piedāvāta iespēja apgūt pieaugušo izglītotāja profesiju. Nepieciešama 
1. līmeĦa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība zinātĦu nozarē, kurā pieaugušo 
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izglītības pedagogs praktizēs. Mācību ilgums 2-5 gadi. Vēlama augstākā izglītība 
pedagoăijā.53 

Pētījuma ietvaros pieaugušo izglītotāji (n=86) atbildot uz jautājumu „Vai Jūs esat 
piedalījies/usies profesionālās pilnveides programmās vai citās aktivitātēs, lai 
paaugstinātu savu profesionālo kvalifikāciju?”  11.8% ir atbildējuši, ka nav piedalījušies. 
Pārējie izmantojuši daudzveidīgu profesionālās pilnveides piedāvājumu, piemēram, darba 
specifika neklātienes klasēs vidusskolā, valodu kursi, darbs Moodlle sistēmā, darba 
aizsardzība, IT kursi, interneta resursi izglītībā, mācību uzĦēmumu veidošana, Latvijas 
Ārstu Biedrības organizētos seminārus, Latvijas gāzes apmācības, darba vietās 
organizētās mācības, seminārus stresa menedžmentā, LIKTA apmācības programmu, LR 
Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaĜas organizētos seminārus  
u.c. Citi pieaugušo izglītotāji Ĝoti regulāri sevi pilnveido, piemēram, mentoru kursi, darbs 
ar talantīgajiem bērniem, zinātnisi pētnieciskie darbi, dzejas uzvedumi, latviešu valodas 
un literatūras kursi, floristika u.c. vai arī, piemēram,  ES strukturālo fondu projektu 
vadīšana, Local Agendas 21 programmas koordinators pašvaldībās,  vides komunikācija, 
attīstības stratēăiskā plānošana, kultūras menedžments un projektu vadība, angĜu valoda.  

2012.gada 20.decembrī Latvijas Republikas Saeima apstiprinātajam Latvijas 
Nacionālo attīstības plānam no 2014. līdz 2020.gadam, kur līdztekus citiem uzdevumiem 
kā viens no rīcības virziena "Kompetenču attīstība" ietvaros veicamajiem uzdevumiem 
perspektīvā paredz augsti kvalificētu un radošu vispārējās izglītības pedagogu 
sagatavošanu un jaunu un talantīgu pedagogu piesaisti, kā arī profesionālajā izglītībā 
iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetences pilnveidi atbilstoši darba tirgus 
tendencēm un profesionālās izglītības iestāžu (t.sk. pedagogu) kapacitātes 
stiprin āšanu pieaugušo izglītībā.  

No 2010. līdz 2013.  gadam īstenoja ESF projektu „Profesionālo mācību 
priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču 
paaugstināšana54”  (identifikācijas Nr. 1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001). Projekta 
mērėis bija nodrošināt teorētisko zināšanu, praktisko iemaĦu un profesionālo kompetenču 
paaugstināšanu sākotnējās profesionālās izglītības pedagogiem un prakses vadītājiem, 
uzsverot saistību ar modernizēto profesionālās izglītības saturu, inovācijām 
tautsaimniecībā, ievērojot ražošanas tehnoloăiju nepārtrauktu attīstību, veidojot ilglaicīgu 
un nepārtrauktu sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm, sociālajiem un 
sadarbības partneriem un darba tirgu visā Latvijas teritorijā, veicinot duālās izglītības 
principu ieviešanu profesionālās izglītības sistēmā. 

Pieaugušo izglītības pedagogs kā profesija nav iekĜauta profesiju klasifikatorā.  
Pieaugušo izglītības pedagogu izglītības piedāvājums šobrīd skar  tikai studijas studiju 
virzienā pieaugušo izglītība nevis pieaugušo izglītības pedagoga kvalifikācijas ieguvi.  
Pieaugušo izglītības pedagogiem profesionālās pilnveides izglītībā tiek piedāvātas tikai 
divas programmas, kur tikai viena ir tieši saistīta ar pedagogu profesionālo pilnveidi, kuri 
īsteno profesionālās pilnveides vai pieaugušo neformālās izglītības programmas. 
Pieaugušo izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmas un kursi ir maksas.  

 
                                                 
53 http://www.darilatvijai.lv/profesijas/pieauguso-izglitibas-pedagogs/  
54 http://visc.gov.lv/visc/projekti/projekti_old/esf_profped_old.shtml  
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6. Pieaugušo izglītības dalībnieku un darba devēju izpratne par 
izglītības kvalitāti, salīdzinot to ar normatīvajos aktos ietverto 

 
Pieaugušo izglītības dalībnieki visbiežāk, runājot par pieaugušo izglītības 

kvalitāti, min indivīda izaugsmes vajadzībām un interesēm atbilstošu izglītības 
piedāvājumu un atbilstību reālai situācijai darba tirgū, konkurētspējai, reālai 
sasniedzamībai, darbinieka spējai turpināt strādāt ar jauniegūtām zināšanām. Tātad 
kvalitatīva pieaugušo izglītība ir elastīga un efektīva, orientēta uz klienta pašpilnveidi un 
profesionālo izaugsmi.  
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15. attēls. Pieaugušo izglītības dalībnieku atslēgas vārdu biežums izpratnē par 
pieaugušo izglītības kvalitāti 
 

Pētījuma rezultāti liecina (skat. 15. attēls), ka daudziem pieaugušajiem, kuri 
mācās, pieaugušo izglītības kvalitātes izpratne ir vairāk uz rezultātu orientēta nevis uz 
procesu orientēta. Pieaugušo izglītības dalībnieku dominējošie atslēgas vārdi  izpratnē par 
pieaugušo izglītības kvalitāti ir izglītība, zināšanas, darba, cilvēks, atbilstoša, 
pieaugušajam, vajadzībām. Savukārt darba devēju (skat. 16. attēls) dominējošie atslēgas 
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vārdi  izpratnē par pieaugušo izglītības kvalitāti ir izglītība, darba, zināšanas, kvalitatīvi, 
tirgū, izglītojamais, mācību.  
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16. attēls. Darba devēju  atslēgas vārdu biežums izpratnē par pieaugušo izglītības 
kvalit āti 

 
Atslēgas vārdi alfabētiskā secībā, kuri noteikti respondentu (pieaugušo izglītības 

dalībnieku (n=673) un darba devēju (n=98)) interviju daĜēji automatizētā kodēšanā: 
akreditēta, aktuāla, apliecības, apmācāmais, apmierināts, atbilstoši, attīstībai, cilvēka, 
darba,  dzīvesvietai, gandarījumu, ieguldījumu, iegūst, izaugsmei, izglītība, izglītojamais,  
izplānota, izprast, kvalifikācija, kvalitatīva, lektoru, mācīšanās, mācīšanos, mijiedarbība,  
motivēts, mūsdienīgas, pasniedzējs, personības, piedalās, profesionāli. Interviju daĜēji 
automatizētā kodēšanā AQUAD 6 vidē iegūtie rezultāti – respondentu izteikumu satura 
komponenti par pieaugušo izglītības kvalitāti atspoguĜoti  9. tabulā.  
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9.tabula 
 

Pieaugušo izglītības dalībnieku un darba devēju  izteikumu satura komponenti 
izpratnē par pieaugušo izglītības kvalitāti atslēgas vārdu alfabētiskā secībā 
 

Pieaugušo izglītības dalībnieku 
izteikumi izpratn ē par pieaugušo 

izglītības kvalitāti 

Darba devēju izteikumi izpratn ē par 
pieaugušo izglītības kvalitāti 

� 55Akredit ēta programma, kas sniedz  
Tāda, kas � ir aktuāla, saistīta ar  

� Mūsdienīgas, aktuālas tēmas. 
� Aktu āla laikā, konkurētspējīga pasniedzēji, 
� aktuāla, mūsdienām  

�Ja uz pasākumu ej ne apliecības,  
� Lai apmācāmais ir apmierināts ar  
� Ja apmācāmais ir realizējies  
� Kad apmācāmais ir pilnībā  
� Lai apmācāmais � ir apmierināts ar  

� Ja apmeklētājs ir apmierināts, jo  
� Ja pieaugušais ir apmierināts ar  

� apmierināts ar apgūto programmu. 
� daudzveidīga, atbilstoši interesēm  

� Prakstiska izglītība atbilstoši  
� gūt jaunas prasmes, atbilstoši  

 Izg �lītība atbilstoši izglītojamo  
� Pieaugušo izglītošanās atbilstoši  

� attīstībai un attīstījis karjeras  
� indivīda attīstībai. Bieži  

� Kura atbild uz cilveka vajadzībām  
� darba praksē 

�prasmes un iemaĦas darba vietā un  
�konkurēt darba tirgū. 

� Darba iespējas 
�personīgo vai darba devēju  mērėu  

� Pieaugušajam (ar esošu darba stāžu)  
� konkurētspēju darba tirgū, ir  

� praktiski pielietojamas darba/  
� ir vērtīgi Latvijas darba tirgū. 

� attiecīgajā darba jomā. 
� tiku darba tirgū. 
� tiktu darba tirgū 

� darba kvalitāti. 
�Tā, kas spēj konkurēt darba tirgū 
� atbilstoša prasībām un darba  

�kas palīdzētu darba tirgū. 
�Lai šīs zināšanas noder darbam un  

�Atbilstoša darba tirgus  
�pieprasīts speciālists darba  

 
�atbilstoša aktuālajai situācijai. 

� Aktuāla programma + kvalificēts  
�  prasmes, kas ir aktuālas šim klientam 

  
 
 
 
 

� Kad ir apmierināts darba devējs ar  
  
 
 
� Atbilstoši izglītības programmas  

� Katram pēc vajadzības, atbilstoši  
� Izglītība kas tiek sniegta atbilstoši  
� katram iespēja mācīties atbilstoši  

  
�personības attīstībai un darba devējiem 
�iekĜauties darba tirgū. 

� Izglītība atbilst darba tirgus prasībām  
� un  spēj nodrošināt kvalitatīvu darba  

� darba tirgū. 
� darbam 
�  un darba tirgus procesiem  atbilstošā  

� atpūta pēc darba, vaĜasprieku attīstība  
� var sevi piedāvāt,kā profesionāli darba  

� darba tirgū. 
� konkurēt darba tirgū, pilnveido  

�  darba tirgus prasībām 
�  lai konkurētu darba tirgū. 

�  uzĦēmējdarbību vai iesaistīties darba  
� Kas nodrošina konkurētspēju darba  

 spējīgs konku �rēt attīstītā darba tirgū. 
� darba grupas. Tā tiek dota iespēja  
� darba prasmēm var atrast pieklājīgi  

�  Indivīda dzīves un darba apstākĜu  
� iekĜauties darba tirgū un ir  

� praktiski pielietot darbam, profesijā. 
� �personības attīstībai un darba devējiem 

                                                 
55 � - atslēgas vārdi 
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�Izglītība, kura nodrošina darba  
"Pieejama - � tuvu dzīvesvietai. 
� dzīvesvietai!" 

�Kas sniedz gandarījumu  par  
�ikdienā un rada gandarījumu. 
�Tāda, kas sniedz ieguldījumu   
�izglītības palīdzību iegūst to, ko  

�atbilstoša iegūstamajai  
� izaugsmei 
� izaugsmei.Kvalitatīva izglītība  

�personības darbību izaugsmei  
T �ā izglītība, kuru var pielietot  

�Kvalitatīva pieaugušo izglītība ir  
� nepieciešamo, ko izglītojamais ir  

� izglītojamais varētu atrast darbu  
�Rūpīgi izplānota mācību sistēma ar  

�Spēja pieaugušajam izprast vai  
� kvalifik ācijas paaugstināšanu 
� kvalifik ācija. 
� kvalifik ācijai  un ar augstām  

� darbu, paaugstinās kvalifik ācija,  
� Kvalitat īva izglītība nodrošina  

� vadības prasmes. Kvalitat īva  
� � izaugsmei. Kvalitat īva izglītība  

�mērėgrupām. Kvalitat īva izglītība  
� kvalitat īva izglītība = vieta, kur 
� Kvalitat īva izglītība ir atkarīga  
� Kvalitat īva tad,kad iegūtās  

�Tāda kas nodrošina kvalitat īvas  
�Tiešām kvalitat īva 

� kvalitat īva teorētiskā apmācība un 
� lektoru  un viĦš atstrada savas  
�tā ir mācīšanās iespēja, kas  

� mācīšanos jautājumu risināšanu  
savstarp �ēja mijiedarb ība starp  

�risinājumu), ir motivēts tālākai  
�un prasmes mūsdienīgas un  

� Mūsdienīgas �, aktuālas tēmas. 
�piepildīta, pasniedzējs prot  

�vieta+ pasniedzējs+informāciija+  
�Kas rada iespējas personības  

�vajadzībām ( personības  
Tāda, kurā noti �ek personības  
� Personības izaugsme,iet laikam  
� personības �darbību izaugsmei  

� veicina personības izaugsmi un  
�Ja cilvēks piedalās ar prieku,  

� nu profesionāli  vai tīri  
� līmeĦa profesionāĜi, kas pārzina 

�Izglītība, kas tiešām noder darba tirgū  
�un Eiropas darba tirgum. 

�izglītojamo atbalsta darba devējs, ja  
� valsts ir ieinteresēta radīt darba  

� augstākus rādītājus darba vietā un  
� saistīta ar praksi pie darba devēja 

� � Kad ir apmierināts darba devējs ar  
�  darba Ħēmēja kvalifikāciju un darba  

� izglītības, kuru iegūstot izglītojamais Kad 
�cilvēks iegūst reālas zināšanas un  

� iegūst visas nepieciešamas zināšanas un  
�reizē motivējot izaugsmei un  

�tehniskā bāze + motivēts izglītojamais 
� Izglītojamais pēc izglītības  
� Izglītojamais atnāk un paziĦo , ka  

� sasniedzis konkrētais izglītojamais  
� � izglītības, kuru iegūstot izglītojamais  

� Izglītojamais var apgūt labāko  
�izglītība saturiski kvalitatīva,  

� Kvalitatīva izglītība ir tāda  
� Kvalitatīva pieaugušo izglītība - tas  
� Kvalitatīva daudzveidība 

�Pieaugušo izglītība ir kvalitatīva, ja  
� �  tehniskā bāze + motivēts izglītojamais 

� prasmīgs, kompetents un motivēts  
� līmenim mūsdienīgas zināšanas, prasmes,  

� pasniedzējs + moderna materiāli  
Tāda kurā � pasniedzējs sniedz visu  
� � � personības attīstībai un darba devējiem 
� personības attīstības mērėu  
� Profesionāli sagatavota un pasniegta  
� Profesionāli pedagogi. 

� � var sevi piedāvāt,kā profesionāli darba  
� Labas programmas , profesionāli 
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Pamatnostādnēs „Izglītības attīstības pamatnostādnes no 2007. - 2013.gadam56” 
(apstiprināts ar LR Ministru kabineta 2006.gada 27.septembra rīkojumu Nr.742) bija 
definēts pamatmērėis - nodrošināt katram iedzīvotājam iespēju iegūt kvalitat īvu 
izglītību mūža garumā atbilstoši individuālām interesēm, spējām un valsts 
ekonomiskās attīstības vajadzībām. Tātad kvalitatīvas izglītības mūža garumā izpratne 
ietver atbilsību individuālām interesēm, spējām kas sakrīt ar pieaugušo izglītības 
dalībnieku izpratni par kvalitatīvu izglītību, piemēram: „Tāda, kas atbilst cilvēka 
interesēm”, „Izgl ītība, kura atbilst katra indivīda vajadzībām, prasmēm un interesēm”, 
„Pieejama reăionāli, materiāli, vajadzībām un interesēm atbilstoša”, „Diezgan 
daudzveidīga, atbilstoši interesēm un vajadzībām”, „Prakstiska izglītība atbilstoši 
interesēm un vajadzībām”, „ Izgl ītība atbilstoši izglītojamo spējām un interesēm”,  „Katra 
indivīda interesēm, vajadzībām un spējām atbilstošs, pieejams piedāvājums, kuru cilvēks 
var finansiāli atĜauties”. Darba devēji izpratnē par kvalitatīvu pieaugušo izglītību vairāk 
uzsver tikai atbilstību valsts ekonomiskās attīstības vajadzībām, piemēram: „Kvalitatīvu 
zināšanu un prasmju sniegšana, lai dalībnieks var iekĜauties darba tirgū”, „Izgl ītība atbilst 
darba tirgus prasībām un  spēj nodrošināt kvalitatīvu darba funkciju izpildi”, „Praktiskas 
un noderīgas zināšanas darbam, kur teorija tiek pavienota ar praksi un prakse ir 75 % no 
mācību procesa”, „Atbilstoši izglītības programmas līmenim mūsdienīgas zināšanas, 
prasmes, kompetences un saĦemta pieredze noteiktā jomā ar izpratni par pasaules un 
darba tirgus procesiem  atbilstošā jomā”, „Izgl ītība, kuru iegūstot izglītojamais var sevi 
piedāvāt, kā profesionāli darba tirgū.” 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijas „Latvija 2030”57 pamatuzstādījumā 
„Cilv ēkkapitāla bāzes vērtība un produktivitāte” noteikts mērėis - saglabāt Latvijas 
cilvēkkapitāla bāzes vērtību un kāpināt tā ražīgumu līdz ES vidējam līmenim, attīstot 
prasmes, kas sekmē jaunradi, elastību un līdzdalību darba tirgū. Prasmes un 
kompetences nepieciešams pilnveidot pastāvīgi visa darba mūža laikā pieaugušo 
izglītībā un izglītībā darba vietās. Pieaugušo izglītības dalībnieku izpratne par 
kvalitatīvu izglītību saskan ar uzskatiem par nepieciešamo prasmju nodrošinājumu, 
piemēram:  

- „Vispusīga, radoša, tehnoloăiska un psiholoăiska cilvēka zināšanu un prasmju 
pilnveidošana, tāda, kas Ĝauj uzturēt zināšanas un prasmes mūsdienīgas un 
vajadzīgas”,  

- „Kvalitatīva izglītība nodrošina ilgtspējīgu rezultātu - cilvēks ar izglītības 
palīdzību iegūst to, ko ir vēlējies (savas problēmas risinājumu), ir motivēts 
tālāka attīstībai un attīstījis karjeras vadības prasmes”,  

- „Tāda, kurā notiek personības pilnveidošana, tāda, kurā tiek dota iespēja apgūt 
saturīgas zināšanas un prasmes konkrētajā tēmā, tāda, kurā ir pozitīva 
savstarpēja mijiedarbība starp izglītojamo un pedagogu, pedagogs izmanto 
pieaugušo izglītībai atbilstošas metodes, ir individuālā pieeja, tiek veicināta 
interese padziĜināt zināšanas un prasmes arī turpmāk pēc izglītības 
programmas pabeigšanas”, 

-  „Kvalitatīva tad, kad iegūtās zināšanas palīdz kĜūt par laba līmeĦa 
profesionāli, kas pārzina jaunākos sasniegumus un tendences ne tikai savā 
lauciĦā, bet arī pielieto savā personīgajā dzīvē iegūtās zināšanas un prasmes”, 

                                                 
56 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Normativie_akti/izm_260906_izgl_att_pamatnost_2007-2013.doc   
57 http://baltadaba.lv/wp-content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf   
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-  „Izgl ītība, kura personai sniedz jaunas zināšanas un prasmes, vai nostiprina 
esošās un pēc kurām apmeklētājs jūtas papildinājis savu intelektuālo bagāžu”, 

-  „ Jebkas, kur var pilnveidot sevi un attīstīt dažādas prasmes un iemaĦas”.   
Arī darba devēju uzksati par nepieciešamajām prasmēm, kas liecina par pieaugušo 
izglītības kvalitāti, ir saistīti ar līdzdalības sekmēšanu darba tirgū, piemēram:  

- „Atbilstoši izglītības programmas līmenim mūsdienīgas zināšanas, prasmes, 
kompetences un saĦemta pieredze noteiktā jomā ar izpratni par pasaules un 
darba tirgus procesiem  atbilstošā jomā”,  

- „Tiek dota iespēja pieaugušiem apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un 
kompetences, gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskiem un personīgiem 
mērėiem”,  

- „Tāda, kas pieaugušajam palīdz aizmirst skolā piedzīvoto negatīvo pieredzi un 
iemāca mācīties pieaugušajiem pieĦemamā veidā, sniedzot tās zināšanas un 
prasmes, kas ir aktuālas šim klientam, kad pieaugušais saĦem izglītību, 
informāciju tieši tanī laikā, kad viĦam tā nepieciešama, tanī daudzuma, kas 
nepieciešama un atbilstošā kvalitātē.” 

Savukārt pamatuzstādījumā „Kvalitatīva un pieejama izglītība mūža garumā” 
noteikts mērėis - izveidot vienu no labākajām izglītības sistēmām ES un kĜūt par 
vienu no līderēm pieaugušo  izglītības pieejamības un izmantošanas ziĦā.          
Pieaugušo izglītības dalībnieki arī uzskata, ka pieaugušo izglītības pieejamība ir viens no 
būtiskākajiem  kvalitātes kritērijiem, piemēram:  

- „Kvalitatīva izglītība ir, ja tiek nodrošināta izglītības pieejamība visām 
sabiedrības mērėgrupām. Kvalitatīva izglītība veicina pieaugušo turpmāko 
iesaisti izglītībā”,  

- „Piedāvāta - daudzveidīgs piedāvājums”. 
Darba devēji saskata kā nozīmīgu pieaugušo izglītības kvalitātes elementu izglītības 
pieejamību un informācijas pieejamību:  

- „ Pieejamība, atbalstoša”,         
- „Informācijas pieejamība".  

Lai sasniegtu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijas „Latvija 2030”58 
pamatuzstādījumā „Kvalitatīva un pieejama izglītība mūža garumā” izvirz īto mērėi, 
vienlaikus jānodrošina tālākizglītības programmu piedāvājums pieaugušo izglītības  
pedagogam – profesionālim savā nozarē, lai viĦš varētu pilnveidot savas kompetences un 
nodrošinātu kvalitatīvu priekšmeta pasniegšanu. Pieaugušo izglītības dalībnieki uzskata, 
ka pieaugušo izglītības pedagoga darbība ir viens no noteicošajiem kvalitātes aspektiem, 
piemēram: 

- „......tāda, kurā ir pozitīva savstarpēja mijiedarbība starp izglītojamo un 
pedagogu, pedagogs izmanto pieaugušo izglītībai atbilstošas metodes, ir 
individuālā pieeja, tiek veicināta interese padziĜināt zināšanas un prasmes arī 
turpmāk pēc izglītības programmas pabeigšanas”,  

- „1. ja pieaugušo izglītotājs ir  apguvis gan teorētiskās zināšanas konktrētajā 
jomā par ko māca, gan arī pats tās praktiski izmantojis ilgākā laika posmā 
savā darbā. Tad viĦš var izsmeĜoši atbildēt uz auditorijas jautājumiem.” 

                                                 
58 http://baltadaba.lv/wp-content/uploads/2013/04/latvija2030_lv.pdf   
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- „Tāda, kas ir aktuāla, saistīta ar reālām vajadzībām, saturiski piepildīta, 
pasniedzējs prot atbildēt uz izglītojamo jautājumiem”,  

- „ Darba iespējas, vieta+pasniedzējs+informācija+grupa” . 
Arī darba devēju izpratnē par kvalitatīvu pieaugušo izglītību  nozīmīgas ir pieaugušo 
izglītības pedagoga kompetenču pilnveides iespējas: 

- „Atbilstoša telpa, labiekārtota vide,  prasmīgs, kompetents un motivēts 
pedagogs, atsaucīga administrācija un noteikta kontroles sistēma, papildus - 
pedagogu pilnveidošanās iespējas, un, protams, konkurētspējīga samaksa par 
darbu", 

-  „Aktuāla programma+kvalificēts pasniedzējs+moderna materiāli tehniskā 
bāze+motivēts izglītojamais”, 

-  „Tāda, kurā pasniedzējs sniedz visu pieejamo informāciju un zināšanas” 
„Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēăijas īstenošanai59”, 

pieĦemta Ministru kabinetā 2011.gada 26. aprīlī, uzsver to, viens no galveniem politikas 
virzieniem un pasākumiem strukturālā bezdarba mazināšanai ir mūžizglītības principa 
ieviešana (atbildīgā institūcija – IZM, EM).  Mērėis ir veicināt iedzīvotāju zināšanu, 
prasmju un kompetences nepārtraukto pilnveidošanu un attīstību, nodrošinot 
mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem neatkarīgi no viĦu vecuma, dzimuma, 
iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeĦa, etniskās piederības, 
funkcionāliem traucējumiem. Pieaugušo izglītības dalībnieki arī min  zināšanu, prasmju 
un kompetences nepārtraukto pilnveidošanu un attīstību kā vienu no pieaugušo izglītības 
kvalitātes kritērijiem, piemēram: 

- „Ja pasākums  ir interesants, gūsti jaunas zināšanas un pieredzi, tā ir 
izmantojama pratiski, darbā”, 

- „Vispusīga, radoša, tehnoloăiska un psiholoăiska cilvēka zināšanu un prasmju 
pilnveidošana”, 

- „Tāda, kas Ĝauj uzturēt zināšanas un prasmes mūsdienīgas un vajadzīgas”, 
- "Kas attīsta sabiedrību un atbilst zināšanu sabiedrības nostādnēm, par ko gan 

neliecina NVA piedāvājums, jo personai ar augstāko izglītību tur nav 
pienācīgas izvēles, kas dotu iespēju mainīt dzīvi pozitīvā virzienā”, 

- „Katra indivīda interesēm, vajadzībām un spējām atbilstošs, pieejams 
piedāvājums, kuru cilvēks var finansiāli atĜauties” 

- „.......sniegt spēcīgas zināšanas, mainīt ejamo ceĜu”, 
- „Tai jāsniedz interesentiem prakstiskas, noderīgas, pielietojamas zināšanas, 

kas vai nu profesionāli vai tīri personiski cilvēku pilnveido”. 
Darba devēju domās arī atspoguĜojas iedzīvotāju zināšanu, prasmju un kompetences 
nepārtraukta pilnveidošana un attīstība kā pieaugušo izglītības kvalitātes elements, 
piemēram: 

- „Ja iedzīvotāji spēj kvalitatīvi konkurēt darba tirgū, pilnveido zināšanas, 
veido veiksmīgu karjeru”, 

- „SaĦem zināšanas nepieciešamā un vēlamā veidā visos dzīves posmos”, 
- „Apgūst jaunas prasmes, attīsta esošos vaĜaspriekus”, 
-  „... tiek dota iespēja pieaugušiem apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un 

kompetences, gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskiem un personīgiem 
mērėiem”. 

                                                 
59 http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf  
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„Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēăijas īstenošanai60” vēl 

viens no galveniem politikas virzieniem un pasākumiem strukturālā bezdarba 
mazināšanai ir struktur ālas izmaiĦas profesionālajā izglītībā, optimizējot un 
diferencējot profesionālās izglītības iestāžu skaitu un izvietojumu reăionos, izveidojot 
mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības materiāli tehnisko nodrošinājumu 
un paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti. Mērėis ir paaugstināt profesionālās 
izglītības kvalitāti, nodrošinot tās atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī sekmēt 
pieejamo resursu efektīvāku izmantošanu. Pieaugušo izglītības dalībnieki runājot par 
izglītības kvalitāti,  uzsver: „Tā ir izglītība, kas Ĝauj sekmīgi konkurēt darba tirgū”,       
„Atbilstoša prasībām un darba tirgum” un „... iespēja mūsdienīgā, interaktīvā veidā apgūt 
jaunas zināšanas un prasmes, kuras veicina personības izaugsmi un  konkurētspēju darba 
tirgū, ir praktiski pielietojamas darba/ amata pienākumu veikšanai, darbības lauka 
paplašināšanai, noderīgas personīgajā dzīvē,  ikdienā un rada gandarījumu”. Darba devēji 
vairākkārt akcentē pieaugušo izglītības atbilstību  darba tirgum: „Izglītība atbilst darba 
tirgus prasībām un  spēj nodrošināt kvalitatīvu darba funkciju izpildi”, „Izglītība, kuru 
iegūstot izglītojamais var sevi piedāvāt kā profesionāli darba tirgū”, „Izgl ītība, kura ir 
iegūta apzināti un ar mērėi paaugsināt savu konkurētspēju darba tirgū”,   „Izgl ītība, kas 
tiek sniegta atbilstoši darba tirgus prasībām”, „Iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, lai 
konkurētu darba tirgū” un  „Tā ir izglītība, kas sniedz iespēju iegūt labu profesiju, attīstīt 
savu uzĦēmējdarbību vai iesaistīties darba tirgū”.  
        

Saistībā ar pieaugušo neformālo izglītību pārsvarā normatīvajos aktos lietots  tikai  
termins kvalitāte, neietverot skaidrojumu par tās būtību.  

Pieaugušo izglītības dalībnieku un darba devēju izpratne par pieaugušo izglītības 
kvalitāti ir daudzšėautĦaina - attiecīgs mācību saturs, kas atbilst faktiskajām indivīda un 
darba devēju vajadzībām un prasībām; daudzveidīgs piedāvājums; pieaugušo  izglītības 
pieejamība visām mērėgrupām un tās izmantošana; mācību metodes; pieaugušo izglītībā 
strādājošā personāla kvalitāte; pakalpojuma sniedzēju kvalitāte; pakalpojuma sniegšanas 
kvalitāte (piemēram, akreditācija).  

Salīdzinot pieaugušo izglītības dalībnieku un darba devēju izpratni par pieaugušo 
izglītības kvalitāti ar normatīvajos aktos ietverto, pieaugušo izglītības dalībniekiem 
izpratnē dominējošais ir indivīda izaugsmes vajadzībām un interesēm atbilstošs izglītības 
piedāvājums un atbilstība reālai situācijai darba tirgū, bet darba devēju izpratnē 
dominējošais aspekts ir atbilstība reālai situācijai darba tirgū. Izglītības likumā noteikts, 
ka pieaugušo izglītība ir personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža 
garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. „Mūžizglītības 
politikas pamatnostādnēs 2007.–2013.gadam” un „Izglītības attīstības pamatnostādnēs 
2007.–2013.gadam” primārā ir personības attīstība, indivīda izaugsme, jo pieaugušo 
izglītība ir formālā, neformālā izglītība un ikdienas mācīšanās, kas nodrošina personības 
attīstību, sociālo iekĜaušanos, pilsonisko līdzdalību un konkurētspēju darba tirgū cilvēka 
mūža garumā. Arī Izglītības likumā definētajās formālās izglītības pakāpēs akcentēta ir 
personības attīstība. Tādējādi kvalitatīva pieaugušo izglītība ir elastīga un efektīva, 
orientēta uz klienta pašpilnveidi un profesionālo izaugsmi.  

                                                 
60 http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf  



 53 

Savukārt „Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēăijas 
īstenošanai” arī ir akcentēta iedzīvotāju zināšanu, prasmju un kompetences nepārtraukta 
pilnveidošana un attīstības veicināšana, nodrošinot mūžizglītības pieejamību 
iedzīvotājiem neatkarīgi no viĦu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, 
ienākumu līmeĦa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem. Gan pieaugušo 
izglītības dalībnieku un gan arī darba devēju izpratnē par pieaugušo izglītības kvalitāti 
galvenais atslēgas vārds ir izglītība, tātad personas zināšanu, prasmju un attieksmju 
kopums.  

Pieaugušo izglītībā arī būtu nepieciešams normatīvais regulējums, nosakot 
kvalitātes standartus un izvērtējot atbilstību šiem pieaugušo izglītības  kvalitātes 
standartiem, balstoties uz esošajiem paraugiem un principiem profesionālajā izglītībā un 
apmācībā un augstākajā izglītībā, tādējādi sekmējot pieaugušo izglītības pakalpojuma 
kvalitāti. 
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7. Izglītības kvalitātes prasību un kvalitātes kritēriju anal īze uzvarētāja 

noteikšanai iepirkumu konkursu nolikumos par tiesībām īstenot 
valsts finansētas pieaugušo izglītības programmas 

 
Publisko iepirkumu likuma (PIL) (saskaĦā ar 19.09.2013 grozījumiem, kas stājās 

spēkā 18.10.2013.) 46.pants par piedāvājuma izvēles kritērijiem nosaka, ka (1) ir šādi 
piedāvājuma izvēles kritēriji: 1) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ......; 2) 
piedāvājums ar viszemāko cenu. (2) Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un 
novērtēšanai kā kritēriju izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet gadījumā, 
kad pasūtītājs uzskata, ka lietderīgāk ir izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu un 
pasūtītāja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta, pasūtītājs ir tiesīgs piedāvājumu 
salīdzināšanai un novērtēšanai izmantot kritēriju — piedāvājums ar viszemāko cenu.  

Savukārt Ministru kabineta noteikumi Nr.299, 2013.gada 4.jūnijā (prot. Nr.33 4.§) 
„Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 
projektiem” nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, 
kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēts Publisko iepirkumu likuma 
6.pantā, no saviem līdzekĜiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas 
ārvalstu finanšu palīdzības un nacionālā līdzfinansējuma līdzekĜiem finansē persona, kura 
ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.  

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (SPSIL) (saskaĦā ar 
grozījumiem 19.09.2013., stājas spēkā 15.10.2013.) 2.pants nosaka likuma mērėi 
nodrošināt: 1) iepirkuma atklātumu; 2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu 
un taisnīgu attieksmi pret tiem; 3) sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un publisko 
personu līdzekĜu efektīvu izmantošanu. Šī likuma 50.pants par piedāvājumu atbilstības 
pārbaudi un izvēli nosaka: (1) Atklātā konkursā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 
izraugās pretendentus saskaĦā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 
piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas 
atbilstošu piedāvājumu vai piedāvājumus saskaĦā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles 
kritēriju. Bet 51.pants nosaka piedāvājuma izvēles kritērijus: (1) Ir šādi piedāvājuma 
izvēles kritēriji: 1) saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurā Ħemti vērā tādi faktori 
kā piegāžu vai līguma izpildes termiĦi, ekspluatācijas izmaksas un citas izmaksas, to 
efektivitāte, būvdarbu, preču vai pakalpojumu kvalitāte, estētiskais un funkcionālais 
raksturojums, vides aizsardzības prasības, tehniskās priekšrocības, rezerves daĜu 
pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem 
jābūt konkrēti izteiktiem un objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem; 2) piedāvājums 
ar viszemāko cenu. (2) Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles gadījumā 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dalības uzaicinājumā vai iepirkuma procedūras 
dokumentos norāda visus vērtēšanas kritērijus to nozīmīguma secībā, kritēriju īpatsvarus 
un skaitliskās vērtības, kā arī iepirkuma procedūras dokumentos norāda piedāvājuma 
izvēles algoritmu saskaĦā ar šiem kritērijiem un apraksta, kā tiks vērtēts katrs no 
norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Kritērijiem piešėirtās skaitliskās vērtības var norādīt 
noteiktā diapazonā. Šī likuma 53.pants skar nepamatoti lētu piedāvājumu konstatāciju un 
pretendenta piedāvājuma noraidīšanu: (1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noraida 
pretendenta piedāvājumu, ja tas šajā pantā noteiktajā kārtībā konstatē, ka pretendenta 
piedāvājums ir nepamatoti lēts. 
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Ministru kabineta noteikumi Nr.419, 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 4.§) 
„K ārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 
institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” nosaka 
par horizontālo politiku koordināciju atbildīgās institūcijas un kārtību, kādā Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - Eiropas Savienības fonds) 
vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un Eiropas 
Savienības fondu ieviešanu, tai skaitā iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma 
procedūras norises izlases veida pirmspārbaudi. 

Savukārt Ministru kabineta noteikumu Nr.998, 2009.gada 1.septembrī (prot. 
Nr.55 17.§) “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākĜos” 1.punkts  nosaka: 1.1. kārtību, kādā īsteno darbības 
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un 
prasmes” 1.2.2.pasākuma “Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto 
institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana” 1.2.2.1.aktivitātes “Mūžizglītības attīs-
tība” 1.2.2.1.5.apakšaktivitāti “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākĜos” (turpmāk – apakšaktivitāte); 
1.2. prasības projekta iesniedzējam; 
1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus; 
1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm 
un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās 
padotības formu.  

34. punkts nosaka, ka vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 
4.pielikumā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, tad atbilstības kritērijiem un 
kvalitātes kritērijiem. 

35. punkts nosaka, ka projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem 
kritērijiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar “Jā” vai “Nē” (“Jā” – atbilst, “Nē” – 
neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešėirot noteiktu 
punktu skaitu.  

Ministru kabineta noteikumu Nr.419 4.pielikumā teikts, ka projekta iesnieguma 
atbilstību kvalitātes kritērijiem, tai skaitā kritērijiem par horizontālajām prioritātēm, vērtē 
ar noteikto punktu skaitu. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu 
skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts (skat. 10. tabulu). Ja 
projekta iesniegums kvalitātes vērtēšanā kopsummā saĦem mazāk par 12 punktiem, to 
noraida.  

Apakšaktivitātes “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 
optimizācijas apstākĜos” izglītības  kvalitātes kritēriji uzvarētāja noteikšanai iepirkumu 
konkursu nolikumos par tiesībām īstenot valsts finansētas pieaugušo izglītības 
programmas ir  saistīti ar projekta ietekmes izvērtējumu uz mācību iestādē īstenotā 
mācību procesa  kvalitāti: novērtēšanas sistēmas ieviešanas ietvaros priekšlikumu izstrādi 
mācību procesa kvalitātes uzlabošanai, pedagogu profesionālo prasmju pilnveidošanas 
iespēju nodrošināšanu darba vietā pieredzes un labas prakses apmaiĦai; kā arī pedagoga 
motivācijas veicināšanu kvalitatīvu profesionālā darba rezultātu sasniegšanai (skat. 10. 
tabula) 
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10. tabula 

Projektu iesniegumu vērt ēšanas izglītības kvalitātes kritēriji  
(pēc 4.pielikums, Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.998) 
 

3. KVALIT ĀTES KRITĒRIJI Vērtējums 
(punktu skala) 

3.6. Projekta ietekme uz izglītības iestādē īstenotā mācību procesa 
kvalitāti: 
3.6.1. projekta iesniegumā nav paredzēti specifiski pasākumi; 
3.6.2. projekta iesniegumā ir paredzēts novērtēšanas sistēmas 
ieviešanas ietvaros izstrādāt priekšlikumus mācību procesa 
kvalitātes uzlabošanai, kā arī nodrošināt pedagogu profesionālo 
prasmju pilnveidošanas iespējas darba vietā pieredzes un labas 
prakses apmaiĦai; 
3.6.3. projekta iesniegumā ir paredzēts novērtēšanas sistēmas 
ieviešanas ietvaros izstrādāt priekšlikumus mācību procesa 
kvalitātes uzlabošanai, nodrošināt pedagogu profesionālo 
prasmju pilnveidošanas iespējas darba vietā pieredzes un labas 
prakses apmaiĦai; kā arī veicināt pedagoga motivāciju 
kvalitatīvu profesionālā darba rezultātu sasniegšanai. 
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Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem, tai skaitā kritērijiem par 
horizontālajām prioritātēm, vērtē ar noteikto punktu skaitu. Kritērijos, kur tas 
nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta 
iesniegums netiktu noraidīts. Ja projekta iesniegums kvalitātes vērtēšanā kopsummā 
saĦem mazāk par 12 punktiem, to noraida. 

Ministru kabineta noteikumos Nr.922, 2010.gada 28.septembrī (prot. Nr.49 40.§) 
„Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 
1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otro projekta iesnieguma atlases kārtu” 
2.punktā noteikts, ka apakšaktivitātes mērėis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošanas kvalitāti, tajā skaitā nodrošinot vispārējo pamatprasmju apguvi 
un palielinot līdzdalību vidējās izglītības pakāpē, sekmēt ātrāku integrāciju darba tirgū un 
nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un 
izglītības turpināšanai.  
Apakšaktivitātes „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas 
kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” izglītības  kvalitātes kritēriji uzvarētāja noteikšanai 
iepirkumu konkursu nolikumos par tiesībām īstenot valsts finansētas pieaugušo izglītības 
programmas ir  saistīti ar: 
 1) izglītības programmu piedāvājumu profesionālās kvalifikācijas ieguvei viena līdz 
pusotra gada laikā veidošanu,  ievērojot Nodarbinātības valsts aăentūras un Ekonomikas 
ministrijas sagatavotās darba tirgus prognozes un plānoto pieprasījumu pēc atbilstošiem 
speciālistiem darba tirgū, kā arī izglītības programmu profesionālās kvalifikācijas 
ieguvei, piedāvājumu saskaĦojot ar Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 
sadarbības apakšpadome (skat. 11. tabula); 
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2) projekta īstenošanai nepieciešamo izglītības programmu profesionālās kvalifikācijas 
ieguvei viena līdz pusotra gada laikā pieejamība atbilstību pieprasījumam: projekta 
iesniedzējam ir pieejamas (ir izstrādātas) vismaz 75 % no projekta īstenošanai 
nepieciešamām izglītības programmām atbilstoši pieprasījumam un sadarbībā ar Valsts 
izglītības satura centru ir veikti visi nepieciešami priekšdarbi pārējo programmu izstrādei; 
3) izglītojamo profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju attīstību:   paredz attīstīt 
izglītojamo profesionālās, sociālās un komunikatīvās prasmes, lai veicinātu spēju 
sadarboties ar darba devēju un klientu vai attīstīt saimniecisko darbību; 
4) projektā paredzētām aktivitātēm vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu 
līdztiesības un invalīdu tiesību) ievērošanas sekmēšanai; 
5) projekta ietekmi uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:   ir paredzēta 
informācijas un komunikāciju tehnoloăiju izmantošana izglītības programmas apguvē un 
praktisko mācību vai mācību prakses īstenošanā, uzlabojot izglītojamiem vispārējās un 
profesijai nepieciešamās specifiskās prasmes informācijas tehnoloăiju praktiskā 
pielietošanā. 

11. tabula 
Projektu iesniegumu vērt ēšanas izglītības kvalitātes kritēriji  

(pēc 4.pielikums,  Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.922) 
 

3. KVALIT ĀTES KRITĒRIJI Vērtējums 
(punktu skala) 

3.1. 

 

Projektu paredzēts īstenot un izglītības programmu piedāvājumu 
profesionālās kvalifikācijas ieguvei viena līdz pusotra gada laikā 
veidot:    
1) neievērojot Nodarbinātības valsts aăentūras un Ekonomikas 
ministrijas sagatavotās darba tirgus prognozes un plānoto 
pieprasījumu pēc atbilstošiem speciālistiem darba tirgū;  
2) ievērojot Nodarbinātības valsts aăentūras un Ekonomikas 
ministrijas sagatavotās darba tirgus prognozes un plānoto 
pieprasījumu pēc atbilstošiem speciālistiem darba tirgū;  
3) ievērojot Nodarbinātības valsts aăentūras un Ekonomikas 
ministrijas sagatavotās darba tirgus prognozes un plānoto 
pieprasījumu pēc atbilstošiem speciālistiem darba tirgū, kā arī 
izglītības programmu profesionālās kvalifikācijas ieguvei, 
piedāvājumu saskaĦojot ar Profesionālās izglītības un 
nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomi. 
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3.3. 

 

Projekta īstenošanai nepieciešamo izglītības programmu 
profesionālās kvalifikācijas ieguvei viena līdz pusotra gada laikā 
pieejamība atbilstoši pieprasījumam:    
1) projekta iesniedzējam nav pieejamas (nav izstrādātas) 
projekta īstenošanai nepieciešamās izglītības programmas 
atbilstoši pieprasījumam;  
2) projekta iesniedzējam ir pieejamas (ir izstrādātas) vismaz 50 
% no projekta īstenošanai nepieciešamām izglītības 
programmām atbilstoši pieprasījumam un sadarbībā ar Valsts 
izglītības satura centru ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi 
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pārējo programmu izstrādei;  
3) projekta iesniedzējam ir pieejamas (ir izstrādātas) vismaz 75 
% no projekta īstenošanai nepieciešamām izglītības 
programmām atbilstoši pieprasījumam un sadarbībā ar Valsts 
izglītības satura centru ir veikti visi nepieciešami priekšdarbi 
pārējo programmu izstrādei  

 

3 

 

3.7. 

 

Izglītojamo profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju 
attīstība:    
1) projekts neparedz attīstīt izglītojamo profesionālās, sociālās 
un komunikatīvās prasmes, lai veicinātu spēju sadarboties ar 
darba devēju un klientu vai attīstīt saimniecisko darbību;  
2) projekts paredz attīstīt izglītojamo profesionālās, sociālās un 
komunikatīvās prasmes, lai veicinātu spēju sadarboties ar darba 
devēju un klientu vai attīstīt saimniecisko darbību  
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3.9. 

 

Projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju 
pamatprincipu (dzimumu līdztiesības un invalīdu tiesību) 
ievērošanu:   
1) nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu;  
2) sekmē viena pamatprincipa ievērošanu;  
3) sekmē divu pamatprincipu ievērošanu.   
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3.11. 

 

Projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo 
prioritāti:    
1) projektā nav paredzēta informācijas un komunikāciju 
tehnoloăiju izmantošana izglītības programmas apguvē vai 
praktisko mācību vai mācību prakses īstenošanā;  
2) projektā ir paredzēta informācijas un komunikāciju 
tehnoloăiju izmantošana izglītības programmas apguvē vai 
praktisko mācību vai mācību prakses īstenošanā, uzlabojot 
izglītojamiem vispārējās prasmes informācijas tehnoloăiju 
praktiskā pielietošanā;  
3) projektā ir paredzēta informācijas un komunikāciju 
tehnoloăiju izmantošana izglītības programmas apguvē un 
praktisko mācību vai mācību prakses īstenošanā, uzlabojot 
izglītojamiem vispārējās un profesijai nepieciešamās specifiskās 
prasmes informācijas tehnoloăiju praktiskā pielietošanā  
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Ministru kabineta noteikumu Nr.578, 2008.gada 21.jūlij ā (prot. Nr.51 14.§), 
“Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.2.1.1.4.apakšaktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana””” 
2.punktā noteikts, ka apakšaktivitātes mērėis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu pievilcību jauniešiem, lai palielinātu to jauniešu īpatsvaru, kas iegūst 
profesionālo izglītību un kvalifikāciju. 33. punkts nosaka, ka kvalitātes kritēriji 
(specifiski ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji) ir šādi: 
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33.3. mērėstipendiju piešėiršanas nosacījumi un to plānotā ietekme profesionālās 
izglītības kvalitātes uzlabošanā: 
33.3.1. mērėstipendijas paredzēts piešėirt izglītojamajiem, kas mācās šādās izglītības 
tematiskajās jomās: inženierzinātnes un tehnoloăijas, arhitektūra un būvniecība, 
nevērtējot to sekmību un mācību procesa apmeklētību (viens punkts); 
33.3.2. mērėstipendijas paredzēts piešėirt izglītojamajiem, kas mācās šādās izglītības 
tematiskajās jomās: inženierzinātnes un tehnoloăijas, arhitektūra un būvniecība, izvērtējot 
to sekmību un mācību procesa apmeklētību (divi punkti); 
33.3.3. mērėstipendijas paredzēts piešėirt izglītojamajiem, kas mācās šādās izglītības 
tematiskajās jomās: inženierzinātnes un tehnoloăijas, arhitektūra un būvniecība, izvērtējot 
to sekmību un mācību procesa apmeklētību un papildu iesaisti profesionālās izglītības 
iestādes aktivitātēs ārpus mācību procesa (trīs punkti). 

Ministru kabineta noteikumu Nr.353, 2008.gada 19.maijā (prot. Nr.31 32.§) 
“Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 
1.3.2.3.aktivitāti “Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju 
personāla kompetences, prasmju un iemaĦu līmeĦa paaugstināšana” 2. punktā noteikts, 
ka  aktivitātes mērėis ir nodrošināt veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā 
iesaistīto institūciju personāla apmācību un piesaistīšanu darba tirgum, lai panāktu 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, slimību diagnostiku, medicīnisko 
rehabilitāciju, profilaktisko darbību, pilnvērtīgu nozares administrēšanu un veicinātu 
sadarbību starp veselības aprūpes iestādēm un darba devējiem. 35.1. kvalitātes kritēriji: 
35.1.3. projekta ietvaros tiks nodrošināta apmācību atbilstība aktuālajām un 
prognozētajām veselības aprūpes un veselības veicināšanas jomas prasībām un 
pieprasījumam;  
35.1.9. projekts veicina prioritātes “Ilgtspējīgā attīstība” ieviešanu (darbības, kas tieši 
vērstas uz vides aizsardzību); 
35.1.10. projekts veicina prioritātes “Vienādas iespējas” ieviešanu (darbības, kas tieši 
vērstas uz diskriminācijas mazināšanu pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes); 
35.1.11. projekts veicina prioritātes “Informācijas sabiedrība” ieviešanu (projektā 
paredzētas apmācības darbam ar informācijas un komunikācijas tehnoloăijām, kā arī 
paredzēts īstenot apmācības ar informācijas un komunikācijas tehnoloăiju palīdzību). 

 
 

Izglītības kvalitātes prasību un kvalitātes kritēriju analīzes rezultāti uzvarētāja 
noteikšanai dažādu iepirkumu konkursu nolikumos par tiesībām īstenot valsts  
līdzfinansētas pieaugušo izglītības programmas liecina par to, ka viens no galvenajiem 
piedāvājuma kritērijiem ir piedāvājums par viszemāko līgumcenu. Visbiežāk pretendentu 
piedāvājumu vērtēšana notiek trijos posmos, kur pirmais posms ir pretendentu atlase, 
kurā komisija var izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā instrukcijas 
konkrētajā punktā noteikto piedāvājuma noformējuma prasību neizpildes dēĜ. Otrais 
posms – tehniskā piedāvājuma pārbaudes posms, kurā ja piedāvājums neatbilst tehniskās 
specifikācijas prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā. 
Bet trešais posms – no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem visizdevīgākā 
piedāvājuma izvēle, kurā Ĝoti bieži piedāvājums ar zemāko cenu saĦem maksimālo 
punktu skaitu. Dažkārt iepirkumos veic grozījumus, nosakot samaksas nosacījumus, 
piemēram, minimālā plānotā samaksa par pakalpojumiem par vienu darba vienību. 
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8. Pieaugušo apmierinātība ar izglītības  pakalpojumu kvalitāti  
 
Veiktajā aptaujā noskaidrots, ka 21, 1% pieaugušo apmierina izglītības 

pakalpojumu kvalitāte, 45,8% daĜēji apmierina, 21,1% daĜēji neapmierina, bet 6% 
pieaugušo neapmierina izglītības  pakalpojumu kvalitāte (skat. 17. attēls).  

 

 
17. attēls. Pieaugušo apmierinātība ar izglītības pakalpojumu kvalitāti  (n=673)  
 

Veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka pieaugušie ir apmierinātāki ar izglītības jomā 
strādājošā personāla kvalitāti (79% apmierina un daĜēji apmierina) nekā ar izglītības 
pakalpojumu kvalitāti (73% apmierina un daĜēji apmierina).  18. attēlā redzams, ka 29, 
3% apmierina pieaugušos jomā strādājošā personāla kvalitāte, 49,91% daĜēji apmierina, 
17,4%, bet 3,3% neapmierina pieaugušos jomā strādājošā personāla kvalitāte.  
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18. attēls. Pieaugušo apmierinātība ar izglītības jomā strādājošā personāla kvalitāti 
(n=673)  
 

Korelāciju analīzē (skat.12.tabulu) noskaidrots - jo pieaugušais ir gados vecāks, jo 
biežāk viĦš/a ir  apmierinātāks/a ar pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti (rs=,181, 
p<0,01) un arī biežāk viĦš/a ir  apmierinātāks/a ar pieaugušo izglītības izglītības jomā 
strādājošā personāla kvalitāti (rs=,201, p<0,01).   

Ja pieaugušā dzīves vieta ir lauku teritorijā, jo biežāk viĦš/a ir  apmierinātāks/a ar 
pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti (rs=,132, p<0,01) un arī biežāk viĦš/a ir  
apmierinātāks/a ar pieaugušo izglītības izglītības jomā strādājošā personāla kvalitāti 
(rs=,127, p<0,01).   

Jo pieaugušais ir izglītotāks, jo apmierinātāks/a ar pieaugušo izglītības izglītības 
jomā strādājošā personāla kvalitāti (rs=,126, p<0,01). Savukārt, jo pieaugušajam ir 
mazāka darba pieredze, jo viĦš/a ir  apmierinātāks/a ar pieaugušo izglītības pakalpojumu 
kvalitāti (rs=-,099, p<0,05). Visciešākās savstarpējās sakarības ir starp pieaugušo 
izglītības izglītības jomā strādājošā personāla kvalitāti un pieaugušo izglītības 
pakalpojumu kvalitāti (rs=,588, p<0,01). Pieaugušo izglītības izglītības jomā strādājošā 
personāla kvalitāte nosaka pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti. 
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12. tabula 
 

Savstarpējās sakarības starp pieaugušo dzimumu,  vecumu, dzīves vietas atrašanos, 
izglītību, kvalifik āciju, darba pieredzi, apmierinātību ar pieaugušo izglītības pakalpojumu 

kvalit āti un izglītības jomā strādājošā personāla kvalitāti (n=673) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** - p<0.01 (1-tailed) 
* - p<0.05 level (1-tailed) 
 

Pieaugušo izglītotāji atbildot uz jautājumu par to, cik viĦš/a ir apmierināts/a ar 
pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti 10 punktu skalā, kur  1 nozīmē „Ĝoti 
neapmierināts”, bet 10 „Ĝoti apmierināts”. Pieaugušo izglītotāju visbiežāk (46,3%)  
sniegtais vērtējums apmierinātībai ar pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti ir   8 
punkti (skat.19. attēls). Drīzāk pozitīvu vērtējumu (7 un vairāk punktu) pieaugušo 
izglītības pakalpojumu kvalitātei snieguši 84,5% pieaugušo izglītotāju. Vidēju vērtējumu 
(5 un 6 punkti) pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitātei snieguši 9,5% pieaugušo 
izglītotāju. Drīzāk negatīvu vērtējumu (4 punkti) pieaugušo izglītības pakalpojumu 
kvalitātei snieguši tikai 6% pieaugušo izglītotāju. 

Ja pieaugušo izglītotājs pilnībā pārvalda un prot efektīvi izmantot datorizētās datu 
bāzes, tad viĦš ir neapmierinātāks ar pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti (rs=-,188, 
p<0,05) (skat. 5. tabulu).  
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19. attēls. Pieaugušo izglītotāju apmierinātība ar pieaugušo izglītības pakalpojumu 
kvalit āti (n=86)  
 

20. attēlā ir redzams atbilžu salīdzinājums starp Latvijas un Eiropas Savienības 
(Eiropas dzīves kvalitātes aptauja, 2012) iedzīvotājiem jautājumā: „K ā Jūs novērtētu 
izglītības sistēmas kvalitāti savā valstī?” Kā redzams Latvija ar vidējo punktu vērtību 
5,87 izglītības sistēmas kvalitātes novērtējumā savā valstī ir zem vidējās vērtības 6,28 
punkti Eiropas Savienībā.  Tātad Latvijas iedzīvotāji 2012. gadā vidēji vērtē (5 un 6 
punkti) izglītības sitēmas kvalitāti savā valstī.  

ZiĦojumā par cilvēkkapitālu izglītības pīlārs ietver vairākas dimensijas (The 
Human Capital Report, 201361): izglītības pieejamība; izglītības kvalitāte, kas ietekmē 
nākotnes darbaspēku (jautājums: ”Vai izglītības sistēma jūsu valstī apmierina 
konkurētspējīgas ekonomikas vajadzības?”); izglītības pieejamība esošajam 
darbaspēkam. Latvija izglītības sistēma kvalitātes dimensijā 122 pasaules valstu rangā ir 
ierindojusies tikai 56. vietā, salīdzinot ar 24. vietu interneta pieejamībā Latvijas skolās.  

                                                 
61 http://www3.weforum.org/docs/WEF_HumanCapitalReport_2013.pdf  
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20. attēls. Kā Jūs novērt ētu izglītības sistēmas kvalitāti savā valstī? (Eiropas dzīves 
kvalit ātes aptauja, 201262) 

 
Pieaugušie pārsvarā ir daĜēji apmierināti ar pieaugušo izglītības pakalpojumu 

kvalitāti un ar izglītības jomā strādājošā personāla kvalitāti, savukārt pieaugušo izglītotāji 
(84,5% ) pozitīvāk vērtē (7 un vairāk punktu) pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti 
nekā pieaugušo izglītības dalībnieki. 

                                                 
62 
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/3eqls/index.EF.php?locale=LV&dataSource=3RDEQLS&media=png&width=740&que
stion=Y11_Q53b&plot=crossCountry&countryGroup=linear&subset=Y11_HH2a&subsetValue=All&country=LV&countryB=Europ
eanUnion   
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9. Priekšlikumi pieaugušo izglītības kvalitātes prasību un to 

nodrošināšanas pilnveidei 
 

 
� Izstrādāt pieaugušo izglītības sistēmas struktūru un tās kvalitātes novērtēšas 

kritērijus. 
 
� Izstrādāt un ieviest vienotu pieaugušo izglītības kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmu, lai pilnveidotu un uzturētu pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti, kā 
arī pieaugušo izglītībā iesaistītā personāla kvalifikāciju. 

 
� Noteikt pieaugušo izglītības kvalitātes standartu/us, balstoties uz noteiktiem 

izmērāmiem kritērijiem, lai optimizētu pieaugušo izglītības atbalstā ieguldītos 
resursus un īstenošanas rezultātus, balstoties uz esošajiem paraugiem un 
principiem profesionālajā izglītībā un apmācībā un augstākajā izglītībā, tādējādi 
sekmējot pieaugušo izglītības pakalpojuma kvalitāti. 

 
� Izstrādāt un kvalitātes vērtēšanā pielietot kritērijus iepriekšējās pieredzes 

izmantošanas, neformālās un ikdienas (informālās) mācīšanās ceĜā apgūto mācību 
rezultātu atzīšanas vērtēšanai.  

 
� Latvijas Republikas normatīvojos aktos definēt terminus izglītības kvalitāte un 

pieaugušo izglītības kvalitāte, līdz ar to novēršot subjektīvismu izglītības 
kvalitātes, pieaugušo izglītības kvalitātes praktiskajā interpretācijas līmenī.  

 
� Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzmanību pievērst galvenokārt likumdo-

šanas attīstībai ne tikai saistībā ar izglītības pakāpēm un veidiem, bet arī izglītības 
iespēju dažādībai, kvalitātei un tam, cik izglītība pieejama dažādām iedzīvotāju 
grupām neatkarīgi no viĦu vecuma, dzimuma, veselības stāvokĜa, dzīvesvietas, 
ienākumu līmeĦa, tādējādi veicinot pieaugušo izglītības sistēmas elastību, 
atspoguĜojot izglītības saĦēmēju – bērnu, jauniešu un pieaugušo – strauji mainīgās 
vajadzības pēc daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības.  

 
� Latvijas Republikas normatīvojos aktos skaidrot terminu informālā izglītība. 

 
� Izstrādāt pieaugušo pedagoga (izglītotāja) profesijas standartus no  3. līdz 5. 

profesionālās kvalifikācijas  līmenim un kvalifikācijas  atzīšanas procedūras.  
 

� Noteikt prasības  pieaugušo izglītotājiem neformālajā un informālajā  izglītībā un 
valsts līmenī deleăēt konkrētu mērėprogrammu ītenošanu profesionālu pieaugušo 
izglītotāju sagatavošanā, nodrošinot arī turpmāko profesionālo pilnveidi un 
kvalifikācijas atzīšanu. 

 
� Pieaugušo izglītotāju IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloăiju) prasmju 

līmeĦa paaugstināšanai uzmanību galvenokārt pievērst grafiskā dizaina 



 66 

programmu un datorizētu datu bāžu pārvaldīšanai un efektīvai izmantošanai, kā 
arī veicināt to, lai visi pieaugušo izglītotāji piln ībā pārvalda un prot efektīvi 
izmanto internetu un datora programmas. 

 
� Izglītības kvalitātes prasību un kvalitātes kritērijiem uzvarētāja noteikšanai 

dažādu iepirkumu konkursu nolikumos par tiesībām īstenot valsts finansētas 
pieaugušo izglītības programmas jāizriet no pieaugušo izglītības definētā mērėa, 
iekĜaujot gan mācību satura aspektu, kas atbilst faktiskajām indivīda un darba 
devēju vajadzībām un prasībām; daudzveidīgam piedāvājumam; pieaugušo  
izglītības pieejamībai visām mērėgrupām un tās izmantošanai; mācību metodēm; 
pieaugušo izglītībā strādājošā personāla kvalitātes aspektam; pakalpojuma 
sniedzēju kvalitātei; pakalpojuma sniegšanas kvalitātei u.c. kritērijiem; definēt to, 
ka uzvarētāju nosaka pēc saimnieciski izdevīgākās nevis zemākās cenas, nosakot 
aprēėinu principus, ievērojot fiksēto likmi katram kvalitātes kritērijam,  
piemēram, pieaugušo izglītībā strādājošā personāla atalgojumam atbilstoši 
personāla  kvalitātei.  

 
� Lai paaugstinātu pieaugušo apmierinātību ar pieaugušo izglītības pakalpojumu 

kvalitāti, sekmēt pieaugušo izglītības jomā strādājošā personāla kvalitāti, tādējādi 
paaugstinot pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti.  

 
� Kvalitātes nodrošināšanas sistēmā pievērst īpašu uzmanību jaunajām mācību 

formām, ar NKI (Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras), mācību un studiju 
rezultātu sistēmas palīdzību jāatvieglo dažādu mācīšanās metožu paralēla 
izmantošana (tālmācība, interneta resursi un tādas sistēmas kā MOOC (masveida 
tiešsaistes atvērtie kursi), kā arī starpdisciplināras mācības, virtuālās telpas 
izmantošana kopā ar studijām klātienē („blended learning”), formālās, neformālās 
un ikdienas mācīšanās apvienošana u.c..  

 
� Valsts uzdevums: veidot visiem cilvēkiem pieejamu visu veidu mācīšanās 

rezultātu atzīšanas, apstiprināšanas un akreditācijas (AAA) sistēmu. 
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Secinājumi 
 
Latvijas Republikas normatīvojos aktos nav definēti termini izglītības kvalitāte un 
pieaugušo izglītības kvalitāte, līdz ar to tiek veicināts subjektīvisms izglītības kvalitātes, 
pieaugušo izglītības kvalitātes praktiskajā interpretācijas līmenī. Piemēram, saistībā ar 
pieaugušo neformālo izglītību pārsvarā normatīvajos aktos lietots  tikai  termins kvalitāte, 
neietverot skaidrojumu par tās būtību.  
 
Normatīvajos aktos uzmanība pievērsta galvenokārt likumdošanas attīstībai saistībā ar 
izglītības pakāpēm un veidiem, nevis izglītības iespēju dažādībai, kvalitātei un tam, cik 
izglītība pieejama dažādām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no viĦu vecuma, dzimuma, 
veselības stāvokĜa, dzīvesvietas, ienākumu līmeĦa. Izglītības sistēmai trūkst elastības, 
atspoguĜojot izglītības saĦēmēju – bērnu, jauniešu un pieaugušo – strauji mainīgās 
vajadzības pēc daudzveidīgas un kvalitatīvas izglītības.  

 
Latvijas Republikas normatīvojos aktos nav skaidrots termins informālā izglītība. 

 
Balstoties uz pieeju kvalitāte kā pārveide, autore uzskata, ka pieaugušo izglītības 
kvalitāte ir pazīmju un īpašību kopums, kas raksturo izglītības kā procesa un izglītības kā 
rezultāta nepārtrauktas pilnveidošanas atbilstību mainīgām indivīda prasībām un visu 
ieinteresēto pušu prasībām un vajadzībām.  
  
Pieaugušo izglītības kvalitātes vērtēšanas procedūrām jāatbilst konkrētai kvalitātes 
definīcijai. Pieaugušo izglītībā raksturīga uz pieaugušo centrēta pieeja, kurā datu vākšana 
ir radikāli pretēja uz institūcijām balstītai pieejai, kas dominē formālajā izglītībā. Runājot 
par kvalitātes rādītājiem, Eiropas Komisija norāda uz piecpadssmit kvalitātes 
indikatoriem četrās jomās, kur pirmajā jomā pievēršas indivīda prasmēm, attieksmei un 
kompetencēm. Otrajā jomā raksturo pieejamību un līdzdalību, apraksta mijiedarbību starp 
indivīdu un sistēmu. Trešajā jomā pievēršas mūžizglītības resursiem, vēršot uzmanību uz 
sistēmas parametriem un, mazākā mērā, uz individuāliem parametriem. "Sistēmas" 
jautājumi skarti ceturtajā jomā.  

 
„NAP2020” redzējums sadarbības, līdzdalības un kultūras aspektā paredz: „[45] 
Globalizētajā un digitalizētajā pasaulē, kurā valstu konkurētspēju arvien vairāk nosaka 
radošas idejas, kas pārnestas inovatīvos produktos un pakalpojumos, Latvijas iedzīvotāji, 
pateicoties plaši pieejamām jaunajām tehnoloăijām un pieaugušo izglītības programmām, 
ir attīstījuši radošo uzĦēmējdarbību. ViĦi nodrošina darbu sev un citiem un spēj ar saviem 
produktiem un pakalpojumiem sekmīgi konkurēt pasaules tirgū”.  

 
Pieaugušo izglītības sistēmas kvalitāte paliek ārpus uzmanības loka un vispār netiek 
sistēmiski pētīta.  
 
Vienotā pieaugušo izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma ir vienotu principu, 
vadlīniju, kritēriju un instrumentu kopums, kas ieviests vietējā, reăionālā, valsts vai 
starptautiskā mērogā, lai pilnveidotu un uzturētu pieaugušo izglītības pakalpojumu 
kvalitāti, kā arī pieaugušo izglītībā iesaistītā personāla kvalifikāciju. 
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Kvalitātes standarti ir visaptverošas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 
svarīga iezīme un kritēriji ir noteikti elementi, kas nepieciešami konkrēto standartu 
sasniegšanai. Kvalitātes standarti pieaugušo izglītībā attiecas uz izstrādātu sistēmu un 
kārtību, kas piemēram, definē pieaugušo izglītības nozari, tās dalībniekus un sniegtos 
pakalpojumus, nosaka pieaugušo izglītotājiem nepieciešamās kompetences (zināšanas, 
prasmes, attieksmes), amatā stāšanās kārtību, veido pamatu pieaugušo izglītotāju 
izglītības programmu un tālākizglītības programmu izstrādei, kalpo par kvalitātes garantu 
klientiem un citām ieinteresētajām pusēm, kā arī attiecas uz izstrādu saskaĦotu 
terminoloăiju pieaugušo izglītības vajadzībām.  
 
Ne vienmēr pieaugušo izglītībai pēdējos gados veltīta pienācīga uzmanība saskatāmības, 
politikas prioritāšu un resursu aspektā, lai gan uz to likts politisks uzsvars. Pastāvošā 
politisko runu un realitātes dažādība atspoguĜojas risināmos uzdevumos izglītībā 
izvirzītajās darbības prioritātēs.   

 
Pieaugušo izglītotāju pamata nodarbošanās – 34% skolotāji, 9% augstskolu akadēmiskais 
personāls,  izglītības iestāžu direktori un administrācija, kultūras namu direktori, 
pašvaldību admistrācijas darbinieki, datorsistēmu administratori, uzĦēmumu vadītāji, 
inženieri, projektu vadītāji, psihologi, grāmatvedes, muzeju pedagogi, psihologi, 
pensionāri u.c..  Darba pieredze pieaugušo izglītotājiem ir  pārsvarā  vairāk nekā desmit 
gadi un to var raksturot arī kā Ĝoti daudzveidīgu. 

 
Pieaugušo mērėgrupas, ar kurām visbiežāk strādā pieaugušo izglītotāji ir bezdarbnieki un 
jaunieši līdz 25 gadiem (9%), pašnodarbinātie (7%), mājsaimnieces, cilvēki ar zemām 
pamatprasmēm (ir tikai pamatskolas izglītība) un jaunās māmiĦas (6%). Vismazāk 
respondentu ir iesaitīti darbā ar cilvēkiem ieslodzījuma vietās, trešo valstu valsts 
piederīgiem un auklēm. Visbiežāk respondenti pieaugušos izglīto lielās pilsētās  (46%), 
novada centros 36%, bet lauku teritorijā tikai 18%.  

 
Pieaugušo izglītotāju IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloăiju) prasmju līmeni 
raksturo: 79% pilnībā pārvalda un prot efektīvi izmantot internetu, 67% datora 
programmas, 9% grafiskā dizaina programmas, savukārt datorizētas datu bāzes pilnībā 
pārvalda un prot efektīvi lietot 30%.  

Faktoru analīzes rezultāti apstiprināja četrus Latvijas pieaugušo izglītotāju tipus:  1. 
Pieaugušo izglītotājs IKT lietotājs/a; 2. Novada pieaugušo izglītotājs; 3. Reăiona  
pieaugušo izglītotāja; 4. Pieaugušo izglītotājs skolotājs/a.  

Eiropas izglītības programmā pieaugušajiem63 „Prioritārās jomas laikposmam no 2012. 
līdz 2014. gadam” dalībvalstis tiek aicinātas galveno uzmanību pievērst tam, lai uzlabotu 
pieaugušo izglītības personāla kvalitāti, piemēram, definējot profesionālās kompetences 
kritērijus, ieviešot efektīvas sistēmas sākotnējai apmācībai un profesionālai izaugsmei un 
vienkāršojot skolotāju, pasniedzēju un citu pieaugušo izglītības darbinieku mobilitāti. 
Latvijā nav noteiktas prasības  pieaugušo izglītotājiem neformālajā un informālajā  
                                                 
63 http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/Eiropas_Izgl_progr_pieaug.pdf  
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izglītībā, nav izstrādāti pieaugušo izglītotāju standarti kā tas ir citās ES valstīs, kā arī nav 
valsts pasūtījuma profesionālai pieaugušo izglītotāju sagatavošanai, turpmākai 
profesionālai pilnveidei un kvalifikācijas atzīšanai. 

Pieaugušo izglītības pedagogs kā profesija nav iekĜauta profesiju klasifikatorā.  
Pieaugušo izglītības pedagogu izglītības piedāvājums šobrīd skar  tikai studijas studiju 
virzienā pieaugušo izglītība nevis pieaugušo izglītības pedagoga kvalifikācijas ieguvi.  
Pieaugušo izglītības pedagogiem profesionālās pilnveides izglītībā tiek piedāvātas tikai 
divas programmas, kur tikai viena ir tieši saistīta ar pedagogu profesionālo pilnveidi, kuri 
īsteno profesionālās pilnveides vai pieaugušo neformālās izglītības programmas. 
Pieaugušo izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmas un kursi ir maksas.  

Izglītības likumā noteikts, ka pieaugušo izglītība ir personu daudzveidīgs izglītošanas 
process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba 
tirgū. Pieaugušo izglītības dalībnieku un darba devēju izpratne par pieaugušo izglītības 
kvalitāti ir daudzšėautĦaina - attiecīgs mācību saturs, kas atbilst faktiskajām indivīda un 
darba devēju vajadzībām un prasībām; daudzveidīgs piedāvājums; pieaugušo  izglītības 
pieejamība visām mērėgrupām un tās izmantošana; mācību metodes; pieaugušo izglītībā 
strādājošā personāla kvalitāte; pakalpojuma sniedzēju kvalitāte; pakalpojuma sniegšanas 
kvalitāte (piemēram, akreditācija).  
 
Salīdzinot pieaugušo izglītības dalībnieku un darba devēju izpratni par pieaugušo 
izglītības kvalitāti ar normatīvajos aktos ietverto, pieaugušo izglītības dalībniekiem 
izpratnē dominējošais ir indivīda izaugsmes vajadzībām un interesēm atbilstošs izglītības 
piedāvājums un atbilstība reālai situācijai darba tirgū, bet darba devēju izpratnē 
dominējošais aspekts ir atbilstība reālai situācijai darba tirgū.  

 
Izglītības kvalitātes prasību un kvalitātes kritēriju analīzes rezultāti uzvarētāja noteikšanai 
dažādu iepirkumu konkursu nolikumos par tiesībām īstenot valsts līdzfinansētas 
pieaugušo izglītības programmas liecina par to, ka viens no galvenajiem piedāvājuma 
kritērijiem ir piedāvājums par viszemāko līgumcenu. Visbiežāk pretendentu piedāvājumu 
vērtēšana notiek trijos posmos, kur pirmais posms ir pretendentu atlase, kurā komisija var 
izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā instrukcijas konkrētajā punktā 
noteikto piedāvājuma noformējuma prasību neizpildes dēĜ. Otrais posms – tehniskā 
piedāvājuma pārbaudes posms, kurā ja piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas 
prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā. Bet trešais 
posms – no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem visizdevīgākā piedāvājuma izvēle, 
kurā Ĝoti bieži piedāvājums ar zemāko cenu saĦem maksimālo punktu skaitu. 

 
Pieaugušie pārsvarā ir daĜēji apmierināti ar pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti un 
ar izglītības jomā strādājošā personāla kvalitāti, savukārt pieaugušo izglītotāji (84,5% ) 
pozitīvāk vērtē (7 un vairāk punktu) pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti nekā 
pieaugušo izglītības dalībnieki. Visciešākās savstarpējās sakarības ir starp pieaugušo 
izglītības izglītības jomā strādājošā personāla kvalitāti un pieaugušo izglītības 
pakalpojumu kvalitāti (rs=,588, p<0,01). Pieaugušo izglītības izglītības jomā strādājošā 
personāla kvalitāte nosaka pieaugušo izglītības pakalpojumu kvalitāti.  
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