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Saīsinājumu saraksts  

CEDEFOP – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs 

CSB – Centrālais Statistikas birojs 

FI – formālā izglītība 

INFI – informālā izglītība 

NFI – neformālā izglītība 

NIID – Nacionālā izglītības iespēju datubāze 

PI – pieaugušo izglītība 
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Ievads 
 

Pētījums veikts Eiropas Komisijas finansiāli atbalstītā projekta „Eiropas 

programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” (granta lēmums Nr. 2012-

3753/001-001) ietvaros. 

Projekta mērėi ir: 

�  Sekmēt sadarbību un izveidot vienotu koordināciju/informācijas apmaiĦu starp 

augstskolām, privātajiem partneriem, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām 

institūcijām ar mērėi palielināt to pieaugušo Latvijas iedzīvotāju skaitu, kuri savas 

dzīves laikā pilnveido savas prasmes, iemaĦas un kvalifikāciju. 

�  Veicināt diskusiju par mūžizglītības problēmām Latvijā ieinteresēto pušu vidū, kā 

arī kopīgi apmainīties viedokĜiem un izstrādāt priekšlikumus problēmu risināšanai. 

�  Izplatīt informāciju iedzīvotāju vidū par šā brīža izglītības iespējām Latvijā un 

personas ieguvumiem no kvalifikācijas celšanas.  

Projekta tiešā mērėa grupa ir Latvijas iedzīvotāji ar zemām pamatprasmēm  

(bez pamata vai vidējās izglītības) vecumā no 25-64 gadiem. 

Projekta netiešā mērėa grupa ir nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, 

pašvaldības, skolas, augstskolas, interešu centri, kuriem projekta laikā un pēc 

projekta noslēguma ir kopīgi jāsadarbojas, lai palielinātu to iedzīvotāju skaitu, kuri 

savas dzīves laikā pilnveido savas prasmes, iemaĦas un kvalifikāciju. 

Atslēgas vārdi pieaugušo izglītība, mūžizglītība, terminoloăija, modelis 



 9 

1 Pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā lietojamie 
termini (Andra Fernāte, Rita BirziĦa) 

Darba uzdevumi 

Izveidot pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā lietojamo terminu sarakstu, 

salīdzināt šo terminu skaidrojumu un lietojumu normatīvajos aktos, politikas 

plānošanas dokumentos, valsts pārvaldes iestāžu publiskajos pārskatos, 

informatīvajos ziĦojumos u.c. publiski pieejamos dokumentos. Izstrādāt zinātniski 

pamatotu un dažādās prasības iekĜaujošu pieaugušo izglītības un mūžizglītības 

terminu glosāriju. Sniegt priekšlikumus atbilstošiem normatīvo aktu grozījumiem. 

1.1 Pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā lietojamo terminu 
saraksts 

Latvijas ZinātĦu akadēmijas Terminoloăijas komisijas (LZA TK) lēmums Nr.88 

„Par "Eiropas Pieaugušo izglītības glosārija" terminiem”, tika pieĦemts 24.08.2010.; 

prot. Nr.3/1099. Latvijas ZinātĦu akadēmijas Terminoloăijas komisija (LZA TK) pēc 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas lūguma bija izskatījusi "Eiropas Pieaugušo 

izglītības glosārijā" ievietojamos latviešu valodas terminus un terminiem pielīdzinātos 

terminoloăiskos vārdu savienojumus un apstiprinājusi tos ievietošanai glosārijā un 

vienotai lietošanai pieaugušo izglītības terminoloăijas praksē.    

1-1. tabula.  
Eiropas Pieaugušo izglītības glosārija termini (pēc LZA TK lēmuma Nr.88 

pielikuma) 

AngĜu valodā Latviešu valodā 

Access to education izglītības pieejamība 

Accreditation of an education or training 
programme 

izglītības vai mācību programmas 
akreditēšana/akreditācija 

Accredited learning akreditētas mācības 

Adult pieaugušais 

Adult learning pieaugušo izglītība 

Adult learning provider pieaugušo izglītības īstenotājs 

Adult learning teacher pieaugušo izglītotājs 

Adult learning trainer pieaugušo izglītības instruktors 

Apprenticeship māceklība 

Barriers to learning mācīšanās šėēršĜi 

Basic skills pamatprasmes 

Community-based adult learning kopienā īstenota pieaugušo izglītība 



 10 

AngĜu valodā Latviešu valodā 

Competence kompetence 

Continuing vocational training tālākās arodmācības 

Disadvantaged sociāli neaizsargāts 

Distance learning tālmācība 

Early school leavers izglītību priekšlaicīgi pametušie 

Formal learning formālā izglītība 

Functional literacy funkcionālā rakstpratība 

Functional numeracy funkcionālā rēėinpratība 

Funding body finansējošā institūcija 

Funding stream finansējuma plūsma 

Guided learning vadītā mācīšanās 

Hard to engage grūti iesaistāms 

Higher education augstākā izglītība 

ICT skills IKT prasmes 

Individual learning account individuālais izglītības konts 

Individual learning plan individuālais mācību plāns 

Informal learning ikdienējā mācīšanās, informālā mācīšanās 

Information, advice and guidance (IAG) informēšana, padomdošana un vadīšana 
(karjeras veidošanai) 

Initial vocational training sākotnējās arodmācības 

Key competences galvenās prasmes* 

Learning difficulties/disabilities mācīšanās grūtības/nespēja 

Liberal adult education liberālā pieaugušo izglītība 

Lifelong learning mūžizglītība 

Lifewide learning plaštvēruma izglītība 

Literacy rakstpratība 

Low qualified mazkvalificēts 

Low skilled mazprasmīgs 

Mentoring padomdošana; [darb]audzināšana 

Mother tongue dzimtā valoda 

New basic skills jaunās pamatprasmes 

Non-accredited learning neakreditētas mācības 

Non-formal learning neformālā izglītība 

Numeracy rēėinpratība 

Off-the-job training mācības ārpus parastajiem darba apstākĜiem 

On-the-job training mācības parastajos darba apstākĜos 

Outreach iesaistīšana 

Participation rate dalības rādītājs 

Persistence neatlaidība 

Post-compulsory education pēcobligātā izglītība 

Priority groups prioritārās grupas 

Progress panākumi (progress) 

Progression tālākvirzība 
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AngĜu valodā Latviešu valodā 

Qualification framework kvalifikācijas ietvars 

Retention noturēšana 

Returns to learning mācīšanās atdeve 

Second chance education otrās iespējas izglītība 

Self-directed learning (self-study) pašmācība 

Social partners sociālie partneri 

Tertiary-level attainment terciāri izglītoto īpatsvars 

Third sector trešais sektors 

Training of trainers instruktoru sagatavošana 

Upskilling prasmju pilnveide 

Validation of learning outcomes mācīšanās rezultātu atzīšana 

Vocational education and training (VET) profesionālā izglītība 

Work-based learning darbā īstenota mācīšanās 

* Termins labots, lai atšėirīgos jēdzienus (divas atšėirīgu prasmju grupas), kas angĜu 
valodā izteikti ar terminiem basic skills un key competences, arī latviski atveidotu ar 
atšėirīgiem terminiem: 

basic skills - pamatprasmes, 
key competences - galvenās prasmes. 

Galvenās dimensijas, kas turpmāk tiks izmantotas pieaugušo izglītībā un 

mūžizglītībā lietojamo terminu saraksta veidošanā1: 

1. Pieaugušo izglītības stratēăija, politika un likumdošana. 

2. Pieaugušo prasmes un kompetences. 

3. Pieaugušo izglītības pieejamība un dalība tajā. 

4. Investīcijas pieaugušo izglītībā. 

5. Pieaugušo izglītības kvalitāte. 

6. Pieaugušo mācīšanās rezultāti un to ietekme uz pieaugušo izglītību. 

Dimensijā „Pieaugušo izglītības stratēăija, politika un likumdošana” Eiropas 

dokumentos un pētījumos lietotie termini atspoguĜoti 1-2. tabulā.  

 

 

                                                 
1 Final report for: Study on European Terminology in Adult Learning for a common language 
and common understanding and monitoring of the sector. (2010). National Research and 
Development Centre for Adult Literacy and Numeracy <London>; European Commission / 
Directorate General for Education and Culture. http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-
b/gdbk/10/adultreport_en.pdf  
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1-2. tabula.  
Dimensijā „Pieaugušo izglītības stratēăija, politika un likumdošana” 

lietotie termini 

AngĜu valodā Latviešu valodā 

Adult; adult education; adult learner; adult 
learning; adult learning provider; andragogy; 
apprenticeship; autonomous learning;  
blended learning;  
citizenship; civic and social engagement; 
civil society; community based adult learning; 
continuing higher education 
and training; continuing vocational 
education; cultural institutions;  
demand-led learning; distance learning; 
embedded teaching and learning; equal 
opportunities;  
family learning; formal learning; folkbilding; 
folk high schools; fourth age; general 
education and training; guided learning;  
higher education; human capital; 
individualised learning; informal learning; 
initial vocational training; 
job-related education and training; 
kinaesthetic learning; knowledge-based 
learning;  
learner-centred; learning circles; 
learning strategy; learning pathway; learning 
style; liberal adult education; lifecourse; 
lifelong learning; lifewide learning; lower 
secondary education;  
non-accredited learning; non-formal 
learning; non-job related education and 
training; non-vocational adult 
education; non-vocational adult learning; 
off-the-job training; on-the-job training; 
open/distance education;  
palliative education; pedagogy; post-
compulsory education; postsecondary 
(non-tertiary) education;  
random learning; recreational learning; 
second chance education; self-directed 
learning; skills needs analysis; skill shortage; 
social capital; social 
exclusion; social inclusion; social partners; 
study circle; study orientation;  
tertiary education; thinking style; third age; 
third sector; trade union education; training 
needs analysis;  
upskilling; university-level education; 
University of the Third Age; Upper secondary 
education;  
vocational education and training; work-
based learning; work-place learning. 

pieaugušais; pieaugušo izglītība; 
pieaugušo izglītības īstenotājs; 
 
 
kopienā īstenota pieaugušo izglītība;  
 
tālākās arodmācības;  
tālmācība;  
formālā izglītība;  
vadītā mācīšanās; 
ikdienējā mācīšanās, informālā 
mācīšanās; sākotnējās arodmācības; ar 
liberālā pieaugušo izglītība;  

Dimensijā „Pieaugušo prasmes un kompetences”  Eiropas dokumentos un 

pētījumos lietotie termini atspoguĜoti 1-3. tabulā.  
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1-3. tabula.  
Dimensijā „Pieaugušo prasmes un kompetences” lietotie termini 

AngĜu valodā Latviešu valodā 

active citizenship;  
basic education; basic skills; 
communication in the mother tongue; 
communication in foreign languages; 
community language; competence; 
competence in science; competence in 
technology; cultural awareness and 
expression;  
digital competence; digital literacy; e-
learning; essential/foundation skills; 
functional literacy; functional numeracy; 
generic skills;  
ICT; ICT skills; key competences; learner self 
efficacy; 
learning to learn; life skills; literacy; literacy 
as social practice; low qualified; 
low-skilled;  
mathematical competence; mother tongue; 
new basic skills;  
numeracy;  
sense of initiative and entrepreneurship; 
social and civic competences; special 
educational needs; spiky profile. 
 

 
pamatprasmes;  
 
 
kompetence;  
 
 
 
 
 
funkcionālā rakstpratība; funkcionālā 
rēėinpratība;  
IKT, IKT prasmes; pamatprasmes;  

Dimensijā „Pieaugušo izglītības pieejamība un dalība tajā” Eiropas 

dokumentos un pētījumos lietotie termini atspoguĜoti 1-4. tabulā.  

1-4. tabula.  
Dimensijā „Pieaugušo izglītības pieejamība un dalība tajā” lietotie termini 

AngĜu valodā Latviešu valodā 

access to education; access to learning; 
attitudes to learning;  
barriers to learning;  
digital divide; disadvantaged; dyslexia; early 
school leaver; education or training path; 
enrolment;  
flexible learning;  
hard to engage;  
learning difficulties/disabilities; learning 
offer;  
the Matthew effect; motivation to learn; 
obstacles to learning; one step up; 
participation rate; persistence; priority 
groups; 
roll on, roll off;  
widening participation; 
young people not in employment, education 
or training 

izglītības pieejamība;  
 
mācīšanās šėēršĜi;  
sociāli neaizsargāts; 
izglītību priekšlaicīgi  pametušie;  
 
 
grūti iesaistāms;  
mācīšanās grūtības/nespēja;  
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Dimensijā „Investīcijas pieaugušo izglītībā.” Eiropas dokumentos un pētījumos 

lietotie termini atspoguĜoti 1-5. tabulā.  

1-5. tabula.  
Dimensijā „Investīcijas pieaugušo izglītībā” lietotie termini 

AngĜu valodā Latviešu valodā 

additional learning support;  
enterprise;  
financial support for learners; funding body; 
funding stream;  
individual learning account; individual 
learning route; individualisation of 
learning; information advice and guidance; 
learner support; learning module;  
peer mentoring; providers of training; 
resources for learning;  
volunteers 

 
 
finansējošā institūcija; finansējuma 
plūsma; 
individuālais izglītības konts;  

Dimensijā „Pieaugušo izglītības kvalitāte”  Eiropas dokumentos un pētījumos 

lietotie termini atspoguĜoti 1-6. tabulā.  

1-6. tabula.  
Dimensijā „Pieaugušo izglītības kvalitāte”  lietotie termini 

AngĜu valodā Latviešu valodā 

accountability; accreditation of an 
education or training programme; accredited 
learning; achievement rate; adult learning 
teacher; adult learning trainer; continuing 
professional 
development; completion;  
drop out;  
external programme evaluation;  
folk high school teacher;  
guided learning hours;  
individual learning plan; information, 
advice and guidance; initial teacher 
education; in-service training; internal 
programme evaluation; 
learner contract; learner goals/purposes; 
mentoring;  
outreach;  
study circle leader; success rate;  
training of trainers 

izglītības vai mācību programmas 
akreditēšana/akreditācija; akreditētas 
mācības; pieaugušo izglītotājs; 
pieaugušo izglītības instruktors;  
 
 
 
 
 
individuālais mācību plāns; 
informēšana, padomdošana un vadīšana 
(karjeras veidošanai);  

 

Dimensijā „Pieaugušo mācīšanās rezultāti un to ietekme uz pieaugušo 

izglītību” Eiropas dokumentos un pētījumos lietotie termini atspoguĜoti 1-7. tabulā.  
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1-7. tabula.  
Dimensijā „Pieaugušo mācīšanās rezultāti un to ietekme uz pieaugušo 

izglītību” lietotie termini 

AngĜu valodā Latviešu valodā 

accreditation of prior learning; 
achievement; assessment; awarding body; 
benefits of education and training;  
core curriculum; credentialism; credit 
accumulation and transfer; curriculum;  
destination data;  
employability; European credit system for 
vocational education and training (ECVET); 
European qualification framework for lifelong 
learning 
(EQF);  
formative assessment;  
initial assessment;  
progress; progression;  
qualification; qualification framework; 
recognition of experiential learning; 
retention; returns to learning; skills 
certification; 
summative assessment; syllabus;  
tertiary-level attainment; transferability of 
learning outcomes; 
 unitization;  
validation of learning outcomes; 
 wider benefits of learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mācīšanās rezultātu atzīšana; 

1.2 Pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā lietojamo terminu 
skaidrojums un lietojums normatīvajos aktos, politikas 
plānošanas dokumentos, valsts pārvaldes iestāžu 
publiskajos pārskatos, informatīvajos ziĦojumos u.c. 
publiski pieejamos dokumentos 

1-8. tabula.  
Pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā lietojamo terminu skaidrojums un 

lietojums Izglītības likumā 

Izglītības likums 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2000., 05.07.2001., 13.11.2008., 04.03.2010. un 

09.07.2013. likumu, kas stājas spēkā 07.08.2013.) 

1) akadēmiskā izglītība — zinātĦu teorētisko pamatu studijas un to rezultāts; 

2) augstākā izglītība — izglītības pakāpe, kurā pēc vidējās izglītības iegūšanas notiek 
zinātnē vai mākslā, vai arī zinātnē un mākslā sakĦota personības attīstība izraudzītajā 
akadēmisko vai profesionālo, vai arī akadēmisko un profesionālo studiju virzienā, 
sagatavošanās zinātniskai vai profesionālai darbībai; 

21) formālā izglītība — sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās 
izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās 
kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments; 

3) interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana 
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Izglītības likums 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2000., 05.07.2001., 13.11.2008., 04.03.2010. un 

09.07.2013. likumu, kas stājas spēkā 07.08.2013.) 
neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības; 

4) izglītība — sistematizētu zināšanu un prasmju apguves un attieksmju veidošanas process 
un tā rezultāts. Izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Izglītības rezultāts 
ir personas zināšanu, prasmju un attieksmju kopums; 

5) izglītības atbalsta iestāde — valsts, pašvaldību un citu juridisko vai fizisko personu 
dibināta iestāde, kas nodrošina metodisko, psiholoăisko, zinātnisko, informatīvo un citu 
intelektuālo atbalstu pedagogiem, izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem un izglītības 
iestādēm; 

6) izglītības dokuments — dokuments, kas apliecina personas iegūto izglītību atbilstoši 
noteiktai izglītības pakāpei, veidam un programmai vai šīs izglītības daĜēju apgūšanu; 

7) izglītības iestāde — valsts, pašvaldību vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta 
iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai komercsabiedrība, kuram 
izglītības programmu īstenošana ir viens no darbības veidiem; 

8) izglītības pakāpe — nobeigts izglītības posms, kas ietver organizētu un secīgi īstenotu 
izglītības ieguvi; 

9) izglītības pārvaldes iestāde — valsts vai pašvaldības iestāde vai pašvaldības 
struktūrvienība, kas pilda izglītības pārvaldes funkcijas; 

10) izglītības programmas akreditācija — tiesību iegūšana izglītības iestādei vai citai 
šajā likumā noteiktai institūcijai izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai 
izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. Akreditācijas gaitā vērtē attiecīgās izglītības 
programmas īstenošanas kvalitāti; 

11) izglītības programmas licencēšana — tiesību piešėiršana izglītības iestādei vai citai 
šajā likumā noteiktai institūcijai īstenot noteiktu izglītības programmu; 

12) izglītojamais — skolēns, audzēknis, students vai klausītājs, kas apgūst izglītības 
programmu izglītības iestādē vai pie privātpraksē strādājoša pedagoga; 

121) karjera — izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā; 

122) karjeras izglītība — izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo 
karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju 
apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei; 

123) karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras 
izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērėu noteikšanai 
un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu; 

124) mācību līdzekĜi — izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 
izmantojamā, tai skaitā elektroniskajā vidē izmantojamā: 

a) mācību literatūra (mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi 
izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi, kuri tiek izmantoti mācību procesā valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīnijās, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, 
profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteiktā izglītības satura 
apguvē), 

b) metodiskie līdzekĜi (metodiskie ieteikumi un citi pedagoga darba vajadzībām 
paredzēti mācību izdevumi), 

c) papildu literatūra (uzziĦu literatūra, kartogrāfiskie izdevumi, nošu izdevumi, 
daiĜliteratūra, tai skaitā bērnu literatūra un citi izglītības programmu īstenošanai 
nepieciešamie periodiskie un neperiodiskie izdevumi), 
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Izglītības likums 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2000., 05.07.2001., 13.11.2008., 04.03.2010. un 

09.07.2013. likumu, kas stājas spēkā 07.08.2013.) 
d) uzskates līdzekĜi (attēlizdevumi, tekstuāli izdevumi, vizuāli materiāli, naturālie 
mācību objekti, maketi un modeĜi, kuros ievietota vizuāla vai audio informācija), 

e) didaktiskās spēles (mācību procesā izmantojamas spēles, kurās ietverti mācību 
satura apguves uzdevumi vai mācību sasniegumu pārbaudes elementi), 

f) digitālie mācību līdzekĜi un resursi (elektroniskie izdevumi un resursi, kuros iekĜauts 
izglītības programmas īstenošanai nepieciešamais saturs), 

g) izdales materiāli (vingrinājumi, shēmas, darba lapas, piemēri, paraugi un citi 
materiāli, kas paredzēti katram izglītojamajam, individualizējot mācību procesu), 

h) mācību tehniskie līdzekĜi (mācību procesā izmantojamās tehniskās ierīces un 
iekārtas, tai skaitā izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām paredzētās tehniskās ierīces 
un iekārtas), 

i) mācību materiāli (vielas, izejvielas un priekšmeti, ko izmanto izglītības satura 
apguvei, veicot praktiskus uzdevumus), 

j) iekārtas un aprīkojums (ierīces, rīki, instrumenti, priekšmeti un piederumi, tai 
skaitā sporta aprīkojums, ar kuru palīdzību nodrošina izglītības satura apguvi, 
garantējot drošības un higiēnas prasību ievērošanu), 

k) individuālie mācību piederumi [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un 
materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekĜi vai saistībā ar mācību iespēju 
nodrošināšanu: kancelejas piederumi, apăērbs un apavi, atsevišėu mācību 
priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloăijas u.c.) obligātā satura apguvei 
nepieciešamais specifiskais apăērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus 
izmantojot mācību procesā skolēns rada priekšmetu vai produktu savām 
vajadzībām]; 

13) mācību priekšmeta vai kursa programma — izglītības programmas sastāvdaĜa, kas 
ietver mācību priekšmeta vai kursa mērėus un uzdevumus, saturu, satura apguves 
plānojumu, iegūtās izglītības vērtēšanas kritērijus un kārtību, kā arī programmas īstenošanai 
nepieciešamo metožu un līdzekĜu uzskaitījumu; 

14) mācību priekšmeta vai kursa standarts — valsts izglītības standarta sastāvdaĜa, kas 
nosaka mācību priekšmeta vai kursa galvenos mērėus un uzdevumus, mācību priekšmeta vai 
kursa obligāto saturu, izglītības sasniegumu novērtēšanas formas un kārtību; 

141) neformālā izglītība — ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un 
pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība; 

15) pamatizglītība — izglītības pakāpe, kurā notiek sagatavošanās izglītībai vidējā pakāpē 
vai profesionālajai darbībai, sabiedrības un cilvēka individuālajā dzīvē nepieciešamo 
pamatzināšanu un pamatprasmju apguve, vērtīborientācijas veidošanās un iesaiste 
sabiedrības dzīvē; 

16) pašizglītība — ārpus izglītības iestādes iegūta izglītība; 

161) pedagogs — fiziskā persona, kurai ir šajā vai citā izglītību reglamentējošā likumā 
noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas 
īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē; 

17) pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža 
garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū; 

18) pirmsskolas izglītība — izglītības pakāpe, kurā notiek bērna personības daudzpusīga 
veidošanās, veselības stiprināšana, sagatavošanās pamatizglītības ieguvei; 

19) privātā izglītības iestāde — juridiskās vai fiziskās personas dibināta izglītības iestāde, 
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Izglītības likums 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2000., 05.07.2001., 13.11.2008., 04.03.2010. un 

09.07.2013. likumu, kas stājas spēkā 07.08.2013.) 
izĦemot valsts vai pašvaldības izglītības iestādi, kā arī komercsabiedrība ar valsts vai 
pašvaldības kapitāla daĜu, kuram viens no darbības veidiem ir izglītības programmu 
īstenošana; 

20) profesionālā izglītība — praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā 
profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei un profesionālās kompetences pilnveidei; 

201) profesionālās ievirzes izglītība — sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī 
vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās 
izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā 
virzienā; 

21) profesionālā kvalifikācija — noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās 
meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums; 

22) (izslēgts ar 09.07.2013. likumu); 

23) profesionālās kvalifikācijas dokuments — dokuments, kas apliecina personas 
profesionālo kvalifikāciju un dod tiesības pretendēt uz konkrētai profesijai un kvalifikācijas 
pakāpei atbilstoša amata ieĦemšanu vai attiecīgā sertifikāta saĦemšanu darbam 
privātpraksē; 

24) speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām un veselības traucējumiem vai 
arī speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem adaptēta vispārējā un profesionālā 
izglītība; 

25) tālākizglītība — iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un profesionālās meistarības 
pilnveidošana atbilstoši konkrētās profesijas prasībām; 

26) tālmācība — izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši 
strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības 
sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziĦas līdzekĜu 
izmantošana; 

261) Valsts izglītības informācijas sistēma — datubāze, kurā apkopota informācija par 
izglītības iestādēm, licencētām un akreditētām izglītības programmām, izglītojamiem, 
pedagogiem, augstskolu un koledžu akadēmisko personālu, izglītības dokumentiem un valsts 
statistiku; 

27) valsts izglītības standarts — dokuments, kas atbilstoši izglītības pakāpei un veidam 
nosaka izglītības programmu galvenos mērėus un uzdevumus, izglītības obligāto 
pamatsaturu, iegūtās izglītības vērtēšanas pamatkritērijus un vispārējo kārtību; 

28) vidējā izglītība — izglītības pakāpe, kurā notiek daudzpusīga personības pilnveide, 
mērėtiecīga un padziĜināta izaugsme apzināti izraudzītā vispārējās vai profesionālās izglītības 
vai arī vispārējās un profesionālās izglītības virzienā, sagatavošanās studijām augstākajā 
izglītības pakāpē vai profesionālajai darbībai, iesaiste sabiedrības dzīvē; 

29) vispārējā izglītība — cilvēka, dabas un sabiedrības daudzveidības un vienotības izziĦas, 
humānas, brīvas un atbildīgas personības veidošanās process un tā rezultāts. 
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1-9. tabula.  
Pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā lietojamo terminu skaidrojums un 

lietojums Profesionālās izglītības likumā 

Profesionālās izglītības likums 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001., 21.09.2006. un 10.06.2010. likumu, kas stājas 

spēkā 01.07.2010.) 

1) arodizglītība — daĜēja vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt otrā 
līmeĦa profesionālo kvalifikāciju; 

2) centralizēts eksāmens — pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts 
mērogā organizēts eksāmens, lai novērtētu izglītojamo mācību sasniegumus profesionālās 
izglītības vai profesionālās kvalifikācijas ieguvei; 

21) eksaminācijas centrs — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā akreditēta komercsabiedrība 
vai biedrība, kura neīsteno izglītības programmas, bet kurā atbilstoši tās darbībai noteiktā 
preču ražošanas, sadales vai pakalpojumu jomā kārtojami eksāmeni profesionālās 
kvalifikācijas ieguvei šā likuma 6.panta trešajā un septītajā daĜā paredzētajos gadījumos; 

3) praktikants — izglītojamais, kas saskaĦā ar attiecīgās profesionālās izglītības programmas 
praktiskās daĜas apguvi atrodas mācību praksē iestādē, pie komersanta vai biedrībā; 

4) profesija — fiziskās personas nodarbošanās veids preču ražošanas, sadales vai 
pakalpojumu sfērā, arī izglītībā, kultūrā un mākslā, kam nepieciešama noteikta sagatavotība 
(izglītība); 

5) profesionālā augstākā izglītība — augstākās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju 
iegūt ceturtā vai piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju; 

6) profesionālā pamatizglītība — pamata pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt 
pirmā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju; 

7) profesionālā pieredze — iepriekšēja darbošanās attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā, kā 
arī ārvalstī; 

8) profesionālā vidējā izglītība — vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt 
trešā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju; 

81) profesionālā kompetence — profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo zināšanu, 
prasmju un atbildības kopums noteiktā darba situācijā; 

9) profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju 
veikt noteiktai sarežăītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu; 

10) pirmā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) — augstākās pakāpes 
profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni; 

11) otrā līmeĦa profesionālā augstākā izglītība — augstākās pakāpes profesionālā izglītība, 
kas dod iespēju iegūt piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni; 

12) profesionālā tālākizglītība — profesionālās izglītības īpašs veids, kas pieaugušajiem ar 
iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt noteikta līmeĦa profesionālo 
kvalifikāciju; 

13) profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no 
vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba 
tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. 
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1-10. tabula.  
Pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā lietojamo terminu skaidrojums un 

lietojums Vispārējās izglītības likumā 

Vispārējās izglītības likums 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2007., 01.07.2011. un 09.07.2013. likumu, kas stājas 

spēkā 07.08.2013. 

1) apliecība par pamatizglītību — izglītības dokuments, kas apliecina pamatizglītības 
programmas apguvi; 

2) atestāts par vispārējo vidējo izglītību — izglītības dokuments, kas apliecina vispārējās 
vidējās izglītības programmas apguvi; 

3) liecība — dokuments, kas apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības 
programmas daĜas apguvi; 

4) (izslēgts ar 09.07.2013. likumu); 

5) mācību priekšmets — noteiktas izglītības programmas ietvaros apgūstama zināšanu, 
prasmju un attieksmju sistēma, kas izstrādāta atbilstoši kādai zinātnes, tehnikas vai mākslas 
nozarei, Ħemot vērā zinātniski pamatotas izglītojamā vecumposma īpatnības; 

6) mācību stundu (nodarbību) slodze — izglītības programmā ietvertais regulāri 
apmeklējamo mācību priekšmetu stundu skaits mācību nedēĜā; 

7) pedagoăiskā korekcija — izglītības programma, kas metodiski un organizatoriski 
pielāgota personām obligātās izglītības vecumā, kurām nepieciešams papildināt zināšanas 
pamatizglītības programmas ietvaros; 

8) sociālā korekcija — izglītības programma, kas metodiski un organizatoriski pielāgota 
personām obligātās izglītības vecumā ar sociālās uzvedības novirzēm; 

9) pagarinātās dienas grupa — izglītības iestādes nodrošināta iespēja izglītojamajiem 
saĦemt pedagoăisku palīdzību un organizēti pavadīt brīvo laiku ārpus obligātajām mācību 
stundām; 

10) sekmju izraksts — dokuments, kas parāda izglītojamā mācību sasniegumu vērtējumu 
mācību priekšmetos; 

11) pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts — dokuments, kas 
apliecina izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā, kurā ir organizēts centralizēts 
eksāmens; 

12) centralizēts eksāmens — pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts 
mērogā organizēts valsts pārbaudes darbs izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai 
noteiktā mācību priekšmetā pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā; 

13) vērtējums — izglītības programmā noteikto zināšanu, prasmju un iemaĦu apguves līmeĦa 
apliecinājums; 

14) speciālās vajadzības — nepieciešamība saĦemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, kas 
rada iespēju izglītojamajam apgūt izglītības programmu, Ħemot vērā viĦa veselības stāvokli, 
spējas un attīstības līmeni. 
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1-11. tabula.  
Pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā lietojamo terminu skaidrojums un 

lietojums Augstskolu likumā 

Augstskolu likums 
(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. un 14.07.2011. 

likumu, kas stājas spēkā 01.08.2011. Sk. Pārejas noteikumu 31.punktu) 

1) akadēmiskā stunda — studiju darba laika vienība, kuras ilgums ir 45 minūtes; 

11) akreditēta studiju programma — studiju programma, kura atbilst konkrētam likumā 
noteiktā kārtībā akreditētam augstskolas vai koledžas studiju virzienam. Akreditētas studiju 
programmas akreditācijas termiĦš nepārsniedz termiĦu, uz kādu akreditēts atbilstošais studiju 
virziens augstskolā vai koledžā; 

2) augstākā izglītība — izglītības pakāpe, kurā pēc vidējās izglītības iegūšanas notiek zinātnē 
vai mākslā, vai arī zinātnē un mākslā pamatota personības attīstība izraudzītajā akadēmisko vai 
profesionālo, vai akadēmisko un profesionālo studiju novirzienā, kā arī sagatavošanās 
zinātniskai vai profesionālai darbībai; 

3) augstskolas vai koledžas akreditācija — augstskolas vai koledžas darba organizācijas 
un resursu kvalitātes pārbaude, kuras rezultātā tai piešėir valsts atzītas augstskolas vai 
koledžas statusu; 

4) augstskolas vai koledžas filiāle — akreditētas augstskolas vai koledžas izveidota 
struktūrvienība, kurai ir zināma organizatoriska patstāvība, kura ir teritoriāli atdalīta no 
augstskolas vai koledžas atrašanās vietas (atrodas citā valstī vai citā apdzīvotā vietā) un kuras 
pamatuzdevums ir īstenot attiecīgās augstskolas vai koledžas akreditētas studiju programmas; 

5) augstskolas pārstāvniecība — augstskolas izveidota struktūrvienība, kura ir teritoriāli 
atdalīta no augstskolas atrašanās vietas (atrodas citā valstī vai citā apdzīvotā vietā) un kuras 
uzdevums ir sniegt informāciju par augstskolu, pārstāvēt augstskolas intereses un veikt citas 
tās nolikumā paredzētas organizatoriskas darbības. Augstskolas pārstāvniecība neveic 
saimniecisko darbību un neīsteno studiju programmas; 

6) imatrikulācija — personas ierakstīšana augstskolā studējošo sarakstā (matrikulā); 

7) kontaktstunda — akadēmiskā personāla un studējošo tieša saskarsme, kura tiek īstenota 
studiju programmas mērėu un uzdevumu sasniegšanai atbilstoši studiju programmas plānam 
un kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda; 

8) kredītpunkts — studiju uzskaites vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu 
darba apjomam (vienai studiju nedēĜai); 

9) nepilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 kredītpunkti 
akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēĜā; 

10) pilna laika studijas — studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un 
ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēĜā; 

11) promocija — doktora grāda piešėiršana; 

111) studiju kurss — noteiktā līmenī un apjomā organizēts studiju programmai atbilstošu 
zināšanu, prasmju un kompetences sistēmas izklāsts, kam ir definēti studiju rezultāti, par kuru 
sasniegšanu tiek piešėirti kredītpunkti; 

12) studiju programmas licencēšana — tiesību piešėiršana augstskolai, koledžai vai to 
filiālēm īstenot noteiktu studiju programmu; 

13) studiju modulis — studiju programmas sastāvdaĜa, ko izveido, apvienojot studiju kursus 
vai to daĜas, kuriem ir kopīgs mērėis un sasniedzami studiju rezultāti; 

14) studiju posms — jebkura studiju programmas sastāvdaĜa, kas ir novērtēta un 
dokumentēta un ietver zināšanu, prasmju un kompetences apguvi, bet nav pilna studiju 
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Augstskolu likums 
(23.11.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.03.2006. un 14.07.2011. 

likumu, kas stājas spēkā 01.08.2011. Sk. Pārejas noteikumu 31.punktu) 
programma; 

15) studiju rezultāti — studiju programmas, studiju moduĜa vai studiju kursa noslēgumā 
iegūstamais zināšanu, prasmju un kompetences kopums; 

16) studiju virziena akreditācija — pārbaude nolūkā noteikt augstskolas vai koledžas 
resursu kvalitāti un spēju atbilstoši normatīvo aktu prasībām īstenot noteiktam studiju 
virzienam atbilstošu studiju programmu. Augstskolas vai koledžas studiju virziena akreditācija 
dod tiesības augstskolai vai koledžai izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par 
attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas sekmīgu apguvi. 

 

1-12. tabula.  
Pieaugušo izglītībā un mūžizglītībā lietojamo terminu skaidrojums un 

lietojums politikas plānošanas dokumentos 

Mūžizglītības politikas 
pamatnostādnes 2007.–

2013.gadam 

Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 

2007.–2013.gadam 

Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 

2014.–2020.gadam 
E – izglītība – speciāli 
organizēts mācību kurss, 
kurā metodiski pamatoti 
izmantotas informācijas un 
komunikācijas tehnoloăijas – 
telekomunikāciju un datoru 
tīkli, multimediju CD-ROM, 
kā arī radio un TV apraide, 
audio/video ieraksti, 
interaktīvā TV un citas 
tehnoloăijas.  
Formālā izglītība – 
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.*  
Ikdienas mācīšanās – 
jēgpilns pieredzes 
bagātināšanās process 
jebkurā dzīves  
situācijā.  
Inovācija – jaunu 
zinātniskās, tehniskās, 
kultūras vai citas jomas 
ideju, izstrādĦu un 
tehnoloăiju īstenošana 
produktā vai pakalpojumā.  
Interešu izglītība – 
personas individuālo 

augstākā izglītība 
– izglītības pakāpe, kurā pēc 
vidējās izglītības iegūšanas 
notiek zinātnē vai mākslā, vai 
arī zinātnē un mākslā sakĦota 
personības attīstība 
izraudzītajā akadēmisko vai 
profesionālo, vai arī 
akadēmisko un profesionālo 
studiju virzienā, 
sagatavošanās zinātniskai vai 
profesionālai darbībai; 

e-studijas – 
speciāli organizēts mācību 
kurss, kurā izmantotas 
elektroniskās tehnoloăijas – 
telekomunikāciju un datoru 
tīkli, multimediju CD-ROM, kā 
arī radio un TV apraide, 
audio/video ieraksti, 
interaktīvā TV un citas 
tehnoloăijas; 

formālā izglītība 
– sistēma, kas ietver 
pamatizglītības, vidējās 
izglītības un augstākās 
izglītības pakāpes, kuru 
programmu apguvi apliecina 
valsts atzīts izglītības vai 
profesionālās kvalifikācijas 
dokuments; 

ikdienas 
mācīšanās – jēgpilns 

Akadēmiskais personāls – 
mācībspēki augstākās 
izglītības iestādēs.  
Darbības rezultāts – 
galaprodukts, kas tiek 
izmantots, lai novērtētu 
tiešās pārvaldes iestādes 
ieviesto politiku un darbību 
atbilstoši piešėirtajiem 
resursiem.  
Digitāls (elektronisks) 
mācību līdzeklis – 
elektronisks izdevums un 
resursi, kuros ir iekĜauts 
izglītības programmas 
īstenošanai atbilstošs saturs.  
Ex-ante – plānotās politikas 
stratēăiskā ietvara ietekmes 
prognozes analīze uz 
definētajām mērėgrupām uz 
plānotajiem sasniedzamajiem 
rezultātiem.  
IekĜaujošā izglītība – 
process, kurā tiek 
nodrošinātas atbilstošas visu 
izglītojamo daudzveidīgās 
vajadzības, palielinot ikviena 
izglītojamā līdzdalības 
iespējas mācību procesā, 
kultūrā un dažādās kopienās 
un samazinot izslēgšanas 
iespējas no izglītības un 
izglītības ieguves procesa.  
Ikdienējā (informālā) 
mācīšanās – izglītošanās 
process, kura ietvaros, 
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Mūžizglītības politikas 
pamatnostādnes 2007.–

2013.gadam 

Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 

2007.–2013.gadam 

Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 

2014.–2020.gadam 
izglītības vajadzību un vēlmju 
īstenošana  
neatkarīgi no vecuma un 
iepriekš iegūtās izglītības.*  
Izglītības un darba 
rotācijas shēma – iespēja 
darba devējiem viena 
darbinieka mācību periodā to 
aizvietot ar citu, tai skaitā ar 
darba meklētāju, 
bezdarbnieku, tā  
rodot iespēju darba 
Ħēmējiem turpināt izglītību 
vai papildināt kvalifikāciju  
stažējoties.  
Jaunieši – cilvēki vecumā 
no 13 – 24 gadiem.  
Karjeras attīstības 
atbalsta sistēma – 
pasākumu kopums, kas dod 
iespēju  
indivīdam jebkurā dzīves 
posmā visa mūža garumā 
identificēt savas intereses,  
spējas, prasmes, pieredzi, lai 
pieĦemtu apzinātus lēmumus 
par izglītības un/vai 
profesijas izvēli un, lai 
organizētu un vadītu savu 
individuālo dzīves ceĜu 
mācību, darba un citās 
jomās, kurās šīs spējas un 
pieredze tiek apgūtas un/vai 
pielietotas.  
Mūžizglītība – izglītības 
process cilvēka dzīves 
garumā, kas balstās uz 
mainīgām  
vajadzībām iegūt zināšanas, 
prasmes, pieredzi, lai 
paaugstinātu vai mainītu 
savu  
kvalifikāciju atbilstoši darba 
tirgus prasībām un savām 
interesēm un vajadzībām.  
Mūžizglītība apvieno 
neformālo mācīšanos ar 
formālo izglītību, attīsta 
iedzimtas spējas līdztekus 
jaunām kompetencēm.  
Mūžizglītības politika – 
tiesiski, organizatoriski, 
finansiāli nodrošināts valsts  
atbalsts katra iedzīvotāja 

pieredzes bagātināšanās 
process jebkurā dzīves 
situācijā; 

interešu izglītība 
– personas individuālo 
izglītības vajadzību un vēlmju 
īstenošana neatkarīgi no 
vecuma un iepriekš iegūtās 
izglītības; 

karjeras 
attīstības atbalsta sistēma 
– pasākumu kopums, kas dod 
iespēju indivīdam jebkurā 
dzīves posmā visa mūža 
garumā identificēt savas 
intereses, spējas, prasmes, 
pieredzi, lai pieĦemtu 
apzinātus lēmumus par 
izglītības un/vai profesijas 
izvēli un lai organizētu un 
vadītu savu individuālo dzīves 
ceĜu mācību, darba un citās 
jomās, kurās šīs spējas un 
pieredze tiek apgūtas un/vai 
pielietotas; 

karjeras izglītība 
– plānots pasākumu, kursu un 
programmu nodrošinājums  
izglītības iestādēs, lai mācītu 
un palīdzētu izglītojamajiem 
apgūt un attīstīt prasmes savu 
interešu, spēju un iespēju 
samērošanā, savu karjeras 
mērėu izvirzīšanā un karjeras 
vadīšanā un sniegtu zināšanas 
un izpratni par darba pasauli, 
tās saikni ar izglītību, par 
karjeras plānošanu un 
attīstīšanu visa mūža garumā; 

mūžizglītība – 
izglītības process cilvēka 
dzīves garumā , ko rosina 
sabiedrības mainīgās 
vajadzības un nepieciešamība 
pieaugušajiem iegūt 
zināšanas, prasmes un 
kompetences, pieredzi, 
paaugstināt vai mainīt savu 
kvalifikāciju. Tā ietver  
formālo, neformālo izglītību 
un ikdienas mācīšanos; 

mūžizglītības 

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, ikdienējo 
(informālo) mācīšanos 
neietver programmas vai 
kursa ietvars, tā notiek, 
mācoties sabiedrībā, tajā 
skaitā ăimenē, kā arī darbā.  
Jaunietis – persona vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem.  
Makro ietekmes rezultāts 
– pārmaiĦas sabiedrībā 
(politikas, ekonomiskajā, 
sociālajā, kultūras, vides u.c. 
jomās), kuras ietekmē arī 
vairāku politikas rezultātu 
sasniegšana un ārējās vides 
faktori. 
Mūžizglītība – izglītības 
process cilvēka dzīves 
garumā, kas balstās uz 
mainīgām vajadzībām iegūt 
zināšanas, prasmes, pieredzi, 
lai paaugstinātu vai mainītu 
savu kvalifikāciju atbilstoši 
darba tirgus prasībām un 
savām interesēm un 
vajadzībām. Mūžizglītība 
apvieno neformālo 
mācīšanos ar formālo 
izglītību, attīsta iedzimtas 
spējas līdztekus jaunām 
kompetencēm.  
Neformālā izglītība – 
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.  
Pedagogs – persona, kas 
izglītības iestādē veic savu 
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Mūžizglītības politikas 
pamatnostādnes 2007.–

2013.gadam 

Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 

2007.–2013.gadam 

Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 

2014.–2020.gadam 
izglītībai, kas sekmē iniciatīvu 
un uzĦēmību,  
nodarbinātību un adaptācijas 
spējas, aktīvu pilsonisku 
līdzdalību un sociālo 
iekĜaušanos, personīgo 
pašpilnveidi katrā dzīves 
posmā visās dzīves jomās no 
bērnības līdz vecumam.  
Neformālā izglītība – 
ārpus formālās izglītības 
organizēta izglītojoša 
darbība, kas  
papildina formālo izglītību, 
nodrošinot to iemaĦu un 
prasmju apguvi, kā arī 
vērtību  
sistēmas veidošanos, kas 
nepieciešamas sociāli un 
ekonomiski aktīvam valsts  
pilsonim, lai integrētos 
sabiedrībā un darba tirgū.* 
Otrās iespējas izglītība – 
atkārtota iespēja iegūt 
izglītību tiem, kuri kādu 
iemeslu dēĜ atbilstīgā vecumā 
nav sasnieguši noteiktu 
izglītības pakāpi.  
Pamata kompetences – 
zināšanu, prasmju un 
attieksmju kopums, kas  
nepieciešams indivīdam 
personības pašpilnveidei, 
sekmētu sociālo iekĜaušanos 
un nodarbinātību.  
Pieaugušais – šajās 
pamatnostādnēs 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.*  
Pieaugušo izglītības 
atbalsta iestāde – valsts, 
pašvaldību vai citu juridisko  
personu dibināta iestāde, kas 

politika – tiesiski, 
organizatoriski, finansiāli 
nodrošināts valsts atbalsts 
katra iedzīvotāja izglītībai, kas 
sekmē uzĦēmību, 
nodarbinātību un adaptācijas 
spējas, aktīvu pilsonisku 
līdzdalību un sociālo 
iekĜaušanos, personīgo 
pašpilnveidi katrā dzīves 
posmā visās dzīves jomās 
mūža garumā; 

neformālā 
izglītība – ārpus formālās 
izglītības organizēta interesēm 
un pieprasījumam atbilstoša 
izglītojoša darbība; 

otrās iespējas 
izglītība  – atkārtota iespēja 
iegūt izglītību tiem, kuri kādu 
iemeslu dēĜ atbilstīgā vecumā 
nav sasnieguši noteiktu 
izglītības pakāpi;  

pamatizglītība – 
izglītības pakāpe, kurā notiek 
sagatavošanās izglītībai vidējā 
pakāpē vai profesionālajai 
darbībai, sabiedrības un 
cilvēka individuālajā dzīvē 
nepieciešamo pamatzināšanu 
un pamatprasmju apguve, 
vērtīborientācijas veidošanās 
un iesaiste sabiedrības dzīvē; 

pieaugušo 
izglītība –  formālā, 
neformālā izglītība un ikdienas 
mācīšanās, kas nodrošina  
personības attīstību, sociālo 
iekĜaušanos, pilsonisko 
līdzdalību  un konkurētspēju 
darba tirgū cilvēka mūža 
garumā; 

profesionālās 
ievirzes izglītība – 
sistematizēta zināšanu un 
prasmju apguve, kā arī 
vērtīborientācijas veidošana 
mākslā, kultūrā vai sportā 
līdztekus pamatizglītības vai 
vidējās izglītības pakāpei, kas 
dod iespēju sagatavoties 
profesionālās izglītības ieguvei 

profesionālo darbību 
atbilstoši specifiskai darbības 
jomai (piemēram, sociālais 
pedagogs, logopēds, 
bibliotekārs, psihologs u.c.).  
Politikas rezultāts – 
pārmaiĦas sabiedrībā 
(attiecīgajā politikas jomā), 
ko tieši rada viena vai 
vairāku darbības rezultātu 
sasniegšana.  
Rezultatīvais rādītājs – 
rezultāta būtiskākas pazīmes, 
kas nodrošina iespējami 
objektīvu tā sasniegšanas 
progresa mērīšanu un kuru 
var izteikt kā skaitlisku 
vērtību. Vārdu savienojumos, 
kas norāda rezultatīvo 
rādītāju veidu, vārds 
„rezultatīvais” tiek aizstāts ar 
attiecīgā rādītāja veida 
nosaukumu (piemēram, 
ekonomiskās efektivitātes 
rādītājs, kvalitātes rādītājs).  
Skolotājs – persona, kas 
veic darbības saistītas ar 
izglītības programmu 
īstenošanu atbilstoši valsts 
izglītības standartiem vai 
programmām. Šo 
pamatnostādĦu ietvaros 
skolotājs veic mācību stundu 
vadību. 
Vērtībizglītība – personas 
pamatvērtību – garīguma, 
morāles, kultūras, gara un 
fiziskās stājas – izkopšana; 
personas pašapziĦas, 
pašvērtības apziĦas, 
pašrefleksijas, valodspējas 
un radošuma izkopšana; 
iecietības, izlīgumspējas, 
līdzjūtības u.c. 
vispārcilvēcisko spēju 
attīstīšana; ievirze, 
motivācija un sagatavošana 
veiksmīgai profesionālajai 
karjerai. 
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Mūžizglītības politikas 
pamatnostādnes 2007.–

2013.gadam 

Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 

2007.–2013.gadam 

Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 

2014.–2020.gadam 
nodrošina metodisko, 
psiholoăisko, zinātnisko,  
informatīvo un citu atbalstu 
pieaugušo izglītības 
iestādēm, pieaugušo 
pedagogiem un 
pieaugušajiem.  
Pieaugušo izglītības 
centri – institūcijas, kas, 
apzinot piedāvājumu, 
sniedzot  
konsultācijas un informācijas 
pieejamību, sekmē 
pieaugušo izglītības 
pieejamību  
attiecīgā administratīvā 
teritorijā.  
Pieaugušo izglītības 
konsultants – persona, kas 
profesionāli veic konsultējošu 
darbību pieaugušo izglītībā.  
Pieaugušo izglītības 
pedagogs – persona, kas 
īsteno pieaugušo izglītības  
programmas.  
Tālmācība – ir speciāli 
plānotas, organizētas 
patstāvīgas mācības, kuras 
atbalsta padomdevēji un 
konsultanti. Tā ir izglītības 
forma, kurā izmanto 
specifiskus mācību 
materiālus un metodiku. 
Katrs var mācīties sev 
izdevīgā laikā, vietā un 
tempā. Tālmācība pamatā 
paredzēta pieaugušajiem, 
kuri ir motivēti un spēj paši 
sevi organizēt aktīvām 
mācībām* 
Zināšanu sabiedrība – 
cilvēku sociālo attiecību 
sistēma, kura nodrošina 
augstu inovāciju pakāpi un, 
kur katrs indivīds spēj panākt 
augstu līdzdalības pakāpi,  
pastāvīgi apgūstot, 
izmantojot un radot jaunas 
zināšanas savai un 
sabiedrības  
labklājībai. 
 
* - termins skaidrots 
PamatnostādĦu kontekstā.  

izraudzītajā virzienā; 

profesionālā 
izglītība – praktiska un 
teorētiska sagatavošanās 
darbībai noteiktā profesijā, 
profesionālās kvalifikācijas 
ieguvei un pilnveidei; 

speciālā izglītība 
– personām ar speciālām 
vajadzībām un veselības 
traucējumiem vai arī 
speciālām vajadzībām vai 
veselības traucējumiem 
adaptēta vispārējā un 
profesionālā izglītība; 

tālākizglītība – 
iepriekš iegūtās izglītības 
turpināšana un profesionālās 
meistarības pilnveidošana 
atbilstoši konkrētās profesijas 
prasībām; 

tālmācība – 
pieaugušo izglītības forma, 
kas tiek īstenota, izmantojot 
netiešus, tai skaitā 
elektroniskos saziĦas 
līdzekĜus, pamīšus ar tiešo 
kontaktu; 

vidējā izglītība – 
izglītības pakāpe, kurā notiek 
daudzpusīga personības 
pilnveide, mērėtiecīga un 
padziĜināta izaugsme apzināti 
izraudzītā vispārējās vai 
profesionālās izglītības vai arī 
vispārējās un profesionālās 
izglītības virzienā, 
sagatavošanās studijām 
augstākajā izglītības pakāpē 
vai profesionālajai darbībai, 
iesaiste sabiedrības dzīvē; 

vispārējā izglītība 
– cilvēka, dabas un 
sabiedrības daudzveidības un 
vienotības izziĦas, humānas, 
brīvas un atbildīgas 
personības veidošanās 
process un tā rezultāts. 
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1.3 Zinātniski pamatots un dažādās prasības iekĜaujošs 
pieaugušo izglītības un mūžizglītības terminu glosārijs 

1-13. tabula.  
Pieaugušo izglītības un mūžizglītības terminu glosārijs* 

Access to education izglītības pieejamība Conditions, circumstances or requirements (e.g. 
qualification, education level, skills or work experience, 
etc.) governing admittance to and participation in 
education and training institutions or programmes 

Accreditation of an 
education or training 
programme 

izglītības vai mācību 
programmas 
akreditēšana/ 
akreditācija 

A process of quality assurance through which accredited 
status is granted to a programme of education or 
training showing it has been approved by the relevant 
legislative or professional authorities by having met 
predetermined standards 

Accredited learning akreditētas mācības Learning which leads to a recognised qualification   
Adult pieaugušais Any person aged 16 years or older who has left the 

initial education and training system (Note: This is a 
pragmatic definition for EU purposes, based on the fact 
that 16 is the age of majority in some EU countries, e.g. 
Scotland, and that international surveys of adult literacy 
and numeracy tend to cover the age-range 16 to 60, 64 
or 65) 
Izglītības mērėgrupas ir personu kopums ar līdzīgām 
noteiktām vajadzībām, interesēm un spējām, kuras vēlas 
izglītoties vai kurām obligātās izglītības iegūšana noteikta 
ar likumu. Galvenās izglītības mērėgrupas veido:1) 
pirmsskolas vecuma bērni; 2) obligātās izglītības vecuma 
bērni un jaunieši; 3) jaunieši; 4) personas ar speciālām 
vajadzībām; 5) pieaugušie. Izglītības likums (nav minēts 
pieaugušais skaidrojums, bet parādās kā mērėgrupa un 
kā izglītības veids – pieaugušo izglītība) 

Adult learning pieaugušo izglītība The entire range of formal, non-formal and informal 
learning activities which are undertaken by adults after a 
break since leaving initial education and training, and 
which results in the acquisition of new knowledge and 
skills Note: This includes university-level or higher 
education undertaken after a break (other than for 
deferred entry) since leaving initial education and 
training (Note: This is a pragmatic definition for EU 
purposes; a full dictionary definition would include all 
higher education) 
Pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs 
izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina 
personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū. 
Izglītības likums 

Adult learning provider pieaugušo izglītības 
īstenotājs 

Any organisation or individual providing learning 
activities for adults 

Adult learning teacher pieaugušo izglītotājs A person who is acknowledged as having the status of a 
teacher of adult learners according to the legislation 

                                                 
* Terminu skaidrojumā izmantots EMKAPT karjeras atbalsta glosārijs. (2013) Somijas Izglītības 
pētniecības institūts (FIER). Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT). Rīga: 
SIA Talsu tipogrāfija 
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and/or practice of a given country 
Adult learning trainer pieaugušo izglītības 

instruktors 
A person who works with adult learners to impart 
practical knowledge or skills, and whose expertise has 
been acquired through  experience  and  not  necessarily  
through  formal qualifications 

Apprenticeship māceklība Systematic long-term training alternating periods at the 
workplace and in an educational institution or training 
centre 

Barriers to learning mācīšanās šėēršĜi Situational (day to day life), institutional (rules and 
procedures), dispositional (attitudes to learning) and/or 
financial factors which impede, dissuade from or prevent 
engagement in learning programmes or activities 

Basic skills pamatprasmes The skills needed to live in contemporary society, e.g. 
listening, speaking, reading, writing, mathematics and 
ICT 

Community-based adult 
learning 

kopienā īstenota 
pieaugušo izglītība 

Learning taking place in local communities, delivered by 
educational providers in collaboration with them Project 
team 

Competence kompetence The ability to apply learning outcomes adequately in a 
defined context (education, work, personal or 
professional development) 

Continuing vocational 
training 

tālākās arodmācības A training process or activity which has as its primary 
objective the acquisition of new competences or the 
development and improvement of existing ones, and 
which is financed at least partly by the enterprises for 
their employees, who either have a working contract or 
who benefit directly from their work for the enterprise, 
such as unpaid family workers and casual workers. The 
training processes or activities must be planned in 
advance and must be organised or supported with the 
special goal of learning 

Disadvantaged sociāli neaizsargāts Excluded from social rights or from social life or whose 
situation is precarious (Note: Does not include cognitive 
and/or physical impairments, for which see ‘Learning 
difficulties/disabilities’) 

Distance learning tālmācība Education and training imparted at a distance through 
communication media: books, radio, TV, telephone, 
correspondence, computer or video 

Early school leavers izglītību priekšlaicīgi 
pametušie 

The percentage of the population aged 18-24 with only 
lower secondary education or less and no longer in 
education or training (Note: This is a pragmatic 
definition for EU benchmark purposes; a full dictionary 
definition would not specify this age-range and a more 
general definition would be: Those who left school 
without completing secondary education, or experienced 
a lack of success at the end of upper secondary school, 
that is, left without qualifications. ‘Second chance 
education’ (q.v.) is intended for people meeting this 
description) 
Izglītību priekšlaicīgi pametušie (angl. – early 
school-leavers) Personas, kas pirms likumā noteiktā 
obligātās izglītības vecuma ir pārtraukušas izglītības vai 
apmācības programmas apguvi bez izglītības ieguvi 
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apliecinoša dokumenta saĦemšanas. ES kontekstā šim 
terminam ir specifiska tehniska nozīme. Izglītību 
priekšlaicīgi pametušo personu koeficientu nosaka to 18–
24 gadus veco iedzīvotāju īpatsvars, kuru izglītība nav 
augstāka par vidējās izglītības pirmo posmu un kuri 
izglītības vai apmācības ieguvi vairs neturpina. Tādējādi 
izglītību priekšlaicīgi pametušie ir tādas personas, kas 
ieguvušas tikai pirmsskolas izglītību, sākumskolas 
izglītību, vidējās izglītības pirmā posma vai nepabeigtu 
(mazāk nekā 2 gadus ilgu) vidējās izglītības otrā posma 
izglītību (t. i., ISCED 0, 1, 2 vai nepabeigtu ISCED 3c), 
kā arī tādas personas, kam ir tikai pirmsprofesionālā vai 
profesionālā izglītība, kuru iegūstot netiek izsniegts 
dokuments par vidējās izglītības otrā posma pabeigšanu. 
Terminu „izglītību priekšlaicīgi pametušie” nedrīkst jaukt 
ar terminu „atbirums”, kura nozīme ir vispārīgāka. Avots: 
EU Council Recommendation on Early School-Leaving 
(2011) EMKAPT* 
Atbirums (angl. – drop-out). Personas, kas dažādu 
iemeslu dēĜ ir pārtraukušas mācības, nepabeidzot sākto 
izglītības vai apmācības programmu. „Atbirums” ir 
termins ar vispārīgāku nozīmi, un to nedrīkst sajaukt ar 
terminu „izglītību priekšlaicīgi pametušie”, kam ES 
kontekstā ir specifiska nozīme. Sk. atsevišėo definīciju. 
Avots: saskaĦā ar Cedefop (2008a) EMKAPT 

Formal learning formālā izglītība Par formālo izglītību saukta «hierarhiski un hronoloăiski 
strukturēta valsts izglītības sistēma, kuras galvenās 
pakāpes Latvijā ir pirmsskolas izglītība, pamatizglītība, 
vidējā izglītība, augstākā .. izglītība. .. Katrā pakāpē 
iegūto izglītību apliecina ar atbilstošu izglītības 
dokumentu — liecību, atestātu, diplomu».  
Formālā izglītība — sistēma, kas ietver 
pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības 
pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts 
izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā 
arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments. 
Izglītības likums. 
Learning that occurs in an organised and structured 
environment (e.g. in an education or training institution 
or on the job) and is explicitly designated as learning (in 
terms of objectives, time or resources). Formal learning 
is intentional from the learner’s point of view. It typically 
leads to validation and certification 

Functional literacy funkcionālā 
rakstpratība 

The ability to read and write at a level of competence 
that enables full participation in social and economic life 

Functional numeracy funkcionālā 
rēėinpratība 

The ability to use numbers and other mathematical 
concepts at a level of competence that enables full 
participation in social and economic life 

Funding body finansējošā 
institūcija 

An organisation responsible for funding teaching and 
learning provision 

Funding stream finansējuma plūsma Any route by which funding for teaching and learning is 

                                                 
* EMKAPT karjeras atbalsta glosārijs. (2013) Somijas Izglītības pētniecības institūts (FIER). 
Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT). Rīga: SIA Talsu tipogrāfija 
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channelled to learning providers 
Guided learning vadītā mācīšanās The combination of face-to-face instruction and self-

study, both undertaken under the direction of a teacher 
Hard to engage grūti iesaistāms Difficult to attract into formal or non-formal learning 

and/or not suited by educational provision (Note: 
‘Outreach’ (q.v.) is intended to attract people meeting 
this description into learning) 

Higher education augstākā izglītība  
ICT skills IKT prasmes The skills needed for efficient use of information and 

communication technologies (ICT) 
Individual learning 
account 

individuālais 
izglītības konts 

A system of public incentives to encourage access of 
adults to learning – for example those not already 
benefiting from publicly-funded education or training 

Individual learning plan individuālais mācību 
plāns 

A written record of the planning process and of ongoing 
and exit interviews, negotiated and drafted by the 
learner and the teacher. See also “learner 
goals/purposes” 

Informal learning ikdienējā 
mācīšanās, 
informālā mācīšanās 

informālā izglītība izsaka pazīmi, kas ir tuva 
‘neformālajai’, tomēr būtiski atšėiras no tās, apzīmējot 
izglītību, ko iegūst (netīši vai netieši) mācoties ikdienas 
situācijās (darbā, ăimenē, atpūtā), klausoties radio, 
skatoties TV, lasot grāmatas, apgūstot zināšanas 
pašmācības ceĜā u. tml., un par to nav paredzēts 
sertifikācijas dokuments 
Tā kā šis process, apzināti vai neapzināti, kā 
pavadprocess notiek ik dienas, jēdzieniski tam piemērots 
ir arī termins ikdienējā izglītība (vai ikdienējā 
mācīšanās). Sinonīms ikdienējā izglītība (un ikdienējā 
mācīšanās) paturēts, lai skaidrāk iezīmētu pazīmi, kas 
informālo izglītību atšėir no neformālās, orientējot 
termina lietotājus jēdzieniski precizētā virzienā 
Learning resulting from everyday activities related to 
work, family or leisure. It is not organised or structured 
in terms of objectives, time or learning support. Informal 
learning is in most cases unintentional from the learner’s 
perspective 

Information, advice and 
guidance (IAG) 

informēšana, 
padomdošana un 
vadīšana (karjeras 
veidošanai) 

A range of activities designed to help individuals take 
educational, vocational or personal decisions and carry 
them out before and after they enter the labour market 
Profesionālās karjeras atbalsts (angl. – vocational 
guidance) Palīdzība cilvēkiem, izvēloties izglītību, 
apmācību un darbu. EMKAPT 
Dažkārt šis termins tiek lietots kā sinonīms terminiem 
„karjeras atbalsts” un „atbalsts”. Sk. terminu „karjeras 
konsultēšana”, „karjeras atbalsts” un „atbalsts” 
definīciju. Avots: Hawthorn (1991) EMKAPT 

Initial vocational 
training 

sākotnējās 
arodmācības 

A work-based training process or activity for 
apprentices/trainees. It leads to a formal qualification. 
The activities are often financed (partly or wholly) by the 
enterprise, but this is not a mandatory condition. 
Apprentices/trainees often have a special training 
contract 
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Key competences galvenās prasmes 1) Communication in the mother tongue; 
2) Communication in foreign languages; 
3) Mathematical competence and basic competences in 
science and technology; 
4) Digital competence; 
5) Learning to learn; 
6) Social and civic competences; 
7) Sense of initiative and entrepreneurship; 
8) Cultural awareness and expression. 
Galvenās prasmes (angl. – key competences) Prasmju 
kopums (pamatprasmes un jaunās pamatprasmes), kas 
ir nepieciešamas dzīvei mūsdienu sabiedrībā. Eiropas 
Komisija ieteikumā par mūžizglītības galvenajām 
prasmēm norāda astoĦas galvenās prasmes: saziĦa 
dzimtajā valodā, saziĦa svešvalodās, matemātiskās 
prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloăijās, 
digitālā prasme, mācīšanās mācīties, sociālās un 
pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzĦēmējdarbība, kā 
arī kultūras izpratne un izpausme. JāĦem vērā, ka šis 
termins tiek izmantots arī tādu prasmju apzīmēšanai, kas 
nepieciešamas noteiktam darbam vai kas tiek uzskatītas 
par visbūtiskākajām darba izpildē. Avots: saskaĦā ar 
Cedefop (2008a) EMKAPT 

Learning 
difficulties/disabilities 

mācīšanās 
grūtības/nespēja 

Cognitive and/or physical impairments which are barriers 
to learning in childhood, youth and as adults (Note: 
Does not include social disadvantages, for which see 
‘Disadvantaged’) 

Liberal adult education liberālā pieaugušo 
izglītība 

Liberal non-formal and voluntary educational system for 
all ages, more common in Nordic countries and 
comprising folk high schools and study associations 

Lifelong learning mūžizglītība Mūžizglītība (angl. – lifelong learning) Visas mācību 
darbības, kas veiktas dzīves laikā, kuru rezultātā 
personīgu, sabiedrisku vai profesionālu iemeslu dēĜ tiek 
uzlabotas zināšanas, tehnoloăiskā kompetence, iemaĦas, 
prasmes un/vai kvalifikācija. Plaštvēruma izglītība ir 
definēta kā formālas, neformālas vai ikdienējas mācības, 
kas notiek jebkādās dzīves darbībās (personiskās, 
sabiedris-kās vai profesionālās) jebkurā dzīves posmā. 
Avots: saskaĦā ar Cedefop (2004) EMKAPT 

Lifewide learning plaštvēruma 
izglītība 

 

Literacy rakstpratība The ability to read and write (Note: This is the basic 
meaning; the definition excludes the wider uses in 
English which can include oracy (speaking and listening 
skills) and numeracy; it also excludes the modern use of 
‘literacy’ in English to mean ‘capability’, as in ‘financial 
literacy’, ‘emotional literacy’, etc.) 

Low qualified mazkvalificēts Having qualifications at level 1 of the European 
qualifications framework (EQF) for lifelong learning, that 
is: basic general knowledge, basic skills required to carry 
out simple tasks, and competence to work or study 
under direct supervision in a structured context  

Low skilled mazprasmīgs Having qualifications, especially in literacy and 
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numeracy, below ISCED level 3 
Mentoring padomdošana; 

[darb]audzināšana 
Guidance and support provided in a variety of ways to a 
young person or novice (i.e. someone joining a new 
learning community or organisation) by an experienced 
person (mentor) who acts as a role model, guide, tutor, 
coach or confidant 
Mentorings (angl. – mentoring) Attīstību veicinošas 
attiecības, kas uzlabo gan indivīda personīgo izaugsmi, 
gan karjeras attīstību. Mentoringam ir gan karjeru 
veicinošas, gan psihosociālas funkcijas. Starp karjeru 
veicinošajām funkcijām minama aizbildniecība, 
izaugsmes trenēšana, aizsardzība, saskarsme un 
stimulējošs darbs. Starp psihosociālajām funkcijām 
minama priekšzīmes rādīšana, konsultēšana, 
pieĦemšana un apstiprināšana, kā arī draudzība. 
Klasiskais mentorings parasti nozīmē attiecības starp 
vecāku vai pieredzējušāku personu un jaunāku vai 
mazāk pieredzējušu personu. Avots: Kram (1985) 
EMKAPT 

Mother tongue dzimtā valoda The first language(s) spoken in early childhood. More 
than one language can be mother tongues for one 
person. (‘First language’ and ‘L1’ are synonyms for this 
in English.) 

New basic skills jaunās 
pamatprasmes 

Skills such as ICT, foreign languages, social, 
organisational and communication skills, technological 
culture, entrepreneurship 

Non-accredited learning neakreditētas 
mācības 

Learning which does not lead to a recognised 
qualification   

Non-formal learning neformālā izglītība Par neformālo izglītību saukta «ārpus formālās 
izglītības sistēmas organizēta izglītojoša darbība: 
interešu izglītība, kursi, arī profesionālā pilnveide ..», bet 
tā nav saistīta ar jaunas izglītības pakāpes iegūšanu un 
apliecinoša dokumenta saĦemšanu (šo dokumentu var 
izsniegt un var arī neizsniegt) 
Neformālā izglītība — ārpus formālās izglītības 
organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša 
izglītojoša darbība. Izglītības likums 

Numeracy rēėinpratība The ability to use numbers and other mathematical 
concepts   

Off-the-job training mācības ārpus 
parastajiem darba 
apstākĜiem 

Vocational training undertaken away from the normal 
work situation. It is usually only part of a whole training 
programme, in which it is combined with on-the-job 
training 

On-the-job training mācības parastajos 
darba apstākĜos 

Vocational training given in the normal work situation. It 
may constitute the whole training or be combined with 
off-the-job training 

Outreach iesaistīšana A range of activities outside formal educational 
institutions designed to identify and attract non-learners, 
in order to encourage them to enrol in education and 
training programmes (Note: see also ‘Hard to engage’) 

Participation rate dalības rādītājs Adult participation in lifelong learning, i.e. the 
percentage of the population aged 25-64 participating in 
education and training during the 4 weeks prior to the 
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survey (Note: This is a pragmatic definition for EU 
purposes, in relation to the EC benchmark as calculated 
by the Labour Force Survey; a full dictionary definition 
would be much wider, and definitions used in other 
surveys will differ) 

Persistence neatlaidība Continuing in learning activities in spite of difficulties 
(Note: See also ‘Self-directed learning’) 

Post-compulsory 
education 

pēcobligātā izglītība Education followed by an individual after compulsory 
education which sets minimum legal standards and 
duration of obligatory schooling 

Priority groups prioritārās grupas Low-skilled workers; those entering adulthood without 
qualifications; marginalised groups; migrants; older 
workers 

Progress panākumi 
(progress) 

Improvement in attainment or self-confidence 

Progression tālākvirzība What adult learners do next in terms of study, 
employment, earnings, or civic activity 

Qualification framework kvalifikācijas ietvars An instrument for the development and classification of 
qualifications (e.g. at national or sectoral level) 
according to a set of criteria (e.g. using descriptors) 
applicable to specified levels of learning outcomes 

Retention noturēšana Keeping adults on educational courses   
Returns to learning mācīšanās atdeve Benefits that learners gain from learning (Covers both 

economic returns and social returns) 
Second chance 
education 

otrās iespējas 
izglītība 

Re-entry to formal learning, as distinct from higher 
education and from learning continuing from initial 
education and training (See also ‘Early school leavers’) 

Self-directed learning 
(self-study) 

pašmācība Learning by oneself without the aid of an instructor 
(Note: See also ‘Persistence’, of which self-directed 
learning may be one aspect) 
pašizglītība — ārpus izglītības iestādes iegūta 
izglītība. Izglītības likums 

Social partners sociālie partneri At national level, employers’ and workers’ organisations 
in conformity with national laws and/or practices and, at 
Community level, employers’ and workers’ organisations 
taking part in the social dialogue at Community level 

Tertiary-level 
attainment 

terciāri izglītoto 
īpatsvars 

The percentage of those aged 30-34 who have 
successfully completed tertiary-level education (ISCED 
levels 5 and above)  (Note: This is a pragmatic definition 
for EU purposes; a full dictionary definition would not 
specify this age-range) 

Third sector trešais sektors Organisations which are self-governing and 
constitutionally independent of the state, do not 
distribute profits to shareholders, and benefit to a 
significant degree from voluntarism. The sector 
encompasses voluntary and community organisations, 
charities, social enterprises, and cooperatives 

Training of trainers instruktoru 
sagatavošana 

Theoretical or practical training for teachers and trainers  

Upskilling prasmju pilnveide Short-term targeted training typically provided following 
initial education and training, and aimed at 
supplementing, improving or updating knowledge, skills 
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and/or competences acquired during previous training 
Validation of learning 
outcomes 

mācīšanās rezultātu 
atzīšana 

Confirmation by a competent body that learning 
outcomes (knowledge, skills and/or competences) 
acquired by an individual in a formal, non-formal or 
informal setting have been assessed against predefined 
criteria and are compliant with the requirements of a 
validation standard. Validation typically leads to 
certification. 
Neformālās un ikdienējās izglītības atzīšana (angl. – 
validation of non-formal and informal learning) - Kārtība, 
kādā pilnvarota institūcija apstiprina to, ka indivīds ir 
sasniedzis noteiktam standartam atbilstošus mācību 
rezultātus. Neformālās un ikdienējās izglītības atzīšana 
notiek četrās fāzēs: 1) indivīda pieredzes noteikšana, 
izmantojot dialogu; 2) indivīda pieredzes 
dokumentēšana, lai to padarītu uzskatāmu; 3) indivīda 
pieredzes formālā vērtēšana; 4) atzīšana un izglītības 
dokumenta izsniegšana, apliecinot, piemēram, daĜējas 
vai pilnas kvalifikācijas ieguvi. EMKAPT Šis termins ir 
paredzēts, lai aizstātu terminus „kredītpunktu 
piešėiršana par iepriekšējā pieredzē iegūto izglītību” 
(accreditation of prior experiential learning – APEL), 
„neformālās un ikdienējās izglītības atzīšana” 
(recognition of non-formal and informal learning – 
RNFIL), kā arī „iepriekšējā pieredzē iegūtās izglītības 
atzīšana” (validation of prior learning – VPL). Šis process 
bieži ir saistīts ar specializētiem karjeras atbalsta 
pasākumiem. Mērėis ir „pastiprināt karjeras atbalsta 
nozīmi saistībā ar kredīt-punktu piešėiršanu par 
iepriekšējā pieredzē iegūto izglītību (APEL) un saistībā ar 
izglītību darbavietā, t. sk. formālo, neformālo un 
ikdienējo izglītību” (Lifelong Guidance Policy 
Development: a European Resource Kit, 2012). Avots: 
ES Izglītības un kultūras ăenerāldirektorāta piedāvātā 
definīcija EMKAPT 

Vocational education 
and training (VET) 

profesionālā izglītība Education and training which aims to equip people with 
knowledge, know-how, skills and/or competences 
required in particular occupations or more broadly in the 
labour market 

Work-based learning darbā īstenota 
mācīšanās 

Learning taking place through carrying out and reflecting 
on work tasks in a real environment 
Zināšanu un prasmju ieguve, veicot un pārdomājot 
profesionālus uzdevumus. Parasti tas notiek darbavietā. 
EMKAPT 

Transversal skills starpnozaru 
iemaĦas 

Cilvēku iemaĦas, kas atbilst arī citiem darbiem un 
profesijām, ne tikai tiem, ar ko viĦi nodarbojas pašlaik 
vai nesen ir nodarbojušies. Šīs iemaĦas var būt iegūtas 
arī ārpusdarba vai brīvā laika nodarbēs vai piedaloties 
izglītībā vai apmācībā. Vispārīgākā nozīmē tās ir 
iemaĦas, kuras ir iegūtas noteiktā jomā vai apgūtas, lai 
risinātu īpašus uzdevumus vai problēmas, un kuras var 
lietot arī citā jomā. EMKAPT 
Termins „starpnozaru iemaĦas” ir lielā mērā aizvietojis 
terminu „pielāgojamās prasmes”. Avots: saskaĦā ar 
Cedefop (2008a) EMKAPT 

Entrepreneurship UzĦēmējdarbības Atbalsta pasākumi, kas paredzēti, lai cilvēkiem palīdzētu 



 34 

guidance atbalsts novērtēt savu piemērotību jauna uzĦēmuma izveidošanai 
vai pašnodarbinātības sākšanai, kā arī lai veicinātu 
aktivitāti, uzĦēmējdarbību un patstāvību. EMKAPT 
Atbalsts var veicināt saiknes izveidi starp darba 
nodrošinātājiem, uzĦēmējiem un inovācijām. UzĦēmībai 
ir būtiska nozīme dažādās situācijās, ne tikai veidojot 
jaunu uzĦēmumu vai kĜūstot par pašnodarbināto. Avots 
EMKAPT karjeras atbalsta glosārijs 

1.4 Priekšlikumi atbilstošiem normatīvo aktu grozījumiem 

1. Pieaugušo izglītībai ir sava specifika un šobrīd ir daudz jaunu terminu, 

kurus izmanto Eiropas normatīvajos aktos un dažādu apsekojumu rādītāju sarakstos, 

kuru nav „Eiropas Pieaugušo izglītības glosārija terminos” un Pedagoăijas terminu 

vārdnīcā.  

2. Piemēram, angĜu valodā vārdu education un learning lietošanā vērojama 

nekonsekvence (par to liecina arī termina mūžizglītība sinonīmiskie varianti angĜu 

valodā: lifelong education un lifelong learning, turklāt learning paturēts arī 

«Mūžizglītības memoranda» nosaukumā: «A Memorandum on Lifelong Learning»). 

Tomēr par ieteicamu tiek atzīts šo terminu šėīrums atbilstoši katra vārda 

jēdzieniskajam pamatsaturam un attiecīgajiem latviešu valodas ekvivalentiem 

(izglītība un mācīšanās). TādēĜ nepieciešams turpināt ievērot pieaugušo izglītībā 

esosšo terminu lietojumā konsekvenci un turpināt zinātnisko izpēti pieaugušo izglītībā 

lietoto terminu jēgas noskaidrošanā. 
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2 Pieaugušo izglītības problēmu analīze – cilvēka, 
organizācijas, valsts kontekstā (Rita BirziĦa) 

Darba uzdevumi 

Veikt ar pieaugušo izglītību saistīto problēmu kompleksa analīzi, izmantojot 

publiski pieejamo iepriekšējo četru starpresoru forumu ziĦojumus un citus projekta 

materiālu datus. 

Analīzes veikšana 

Problēmju kompleksa analīze veikta, izmantojot 

� Iepriekšējo forumu anketu apkopojumu. 

� Iepriekšējo forumu transkripcijas. 

� Rēzeknes, Kurzemes, Vidzemes semināru materiālus. 

� Ivetas MaĜina-Tabūnes intervijas transkripciju. 

� Konferences „Pieaugušo izglītības politika un īstenošana Latvijā: 1993-2013 un 

2013-2020 paneĜdiskusijas transkripciju.  

� Izstrādātos ziĦojumus. 

� Pašvaldību labās prakses piemērus. 

Datu strukturēšana veikta, pamatojoties uz Eiropas izglītības programma 

pieaugušajiem prioritājām jomām laikposmam no 2012. līdz 2014. gadam. 

Problēmu analīzē izmantoti vairāk aktualizēto problēmu piemēri, meklējot 

problēmu risinājumus saistībā ar nākošajam plānošanas periodam paredzēto 

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014-2020. gadam (apstiprināts 22.05.2014). 
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2.1 Eiropas izglītības programma pieaugušajiem. Prioritā-
rās jomas laikposmam no 2012. līdz 2014. gadam 

Kā norādīts Eiropas Savienības Padomes Rezolūcijā, krīze ir skaidri iezīmējusi 

pieaugušo izglītības* lielo nozīmi stratēăijas “Eiropa 2020” mērėu sasniegšanā, lai 

pieaugušie – it īpaši zemākas kvalifikācijas un vecāka gadagājuma darbinieki – varētu 

uzlabot savu spēju pielāgoties jaunajām darba tirgus un sabiedrības prasībām; 

pieaugušo izglītība sniedz iespējas uzlabot vai pielāgot to personu prasmes, kuras ir 

skāris bezdarbs, pārstrukturēšana un profesijas maiĦa, kā arī būtiski veicina sociālo 

iekĜaušanu, aktīvu pilsoniskumu un personisko izaugsmi. 

Pēc Padomes secinājumiem (2009. gada 12. maijs) tika ieviesta stratēăiska 

sistēma Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (“ET 2020”) atbilstīgi 

stratēăijai “Eiropa 2020”. Kā galvenie attiecībā uz pieaugušo izglītību identificēti četri 

ar mūžizglītību un mobilitāti saistītie mērėi  

� kvalitāte un efektivitāte,  

� vienlīdzība,  

� sociālā kohēzija un aktīvs pilsoniskums, kā arī  

� kreativitāte un inovācijas.  

Tika sākts darbs 2008.–2010. gada rīcības plāna prioritārajās jomās:  

� pieaugušo izglītības reformas arvien vairāk tiek integrētas vispārējās izglītības un 

apmācības norisēs, īpaši izstrādājot valstu kvalifikāciju sistēmas un mūžizglītības 

stratēăijas,  

� kvalitātes nodrošināšanas jautājums ir uzsvērts kā svarīgs pieaugušo izglītībā, un 

ir gūti panākumi, izstrādājot profesionālo kvalifikāciju raksturojumus un mācību 

programmas speciālistiem pieaugušo izglītības jomā un akreditējot pieaugušo 

izglītības sniedzējus, kā arī uzlabotas pieaugušo karjeras atbalsta pakalpojumu 

pamatnostādnes,  

� informēšanas un mācību iespējas arvien vairāk ir vērstas uz viszemākās 

kvalifikācijas darbinieku grupu, tā dodot viĦiem labākas izredzes integrēties darbā 

un sabiedrībā, 

                                                 
* Šajā dokumentā termins pieaugušo izglītība attiecas uz visu – gan vispārējas, gan 
profesionālas formālās izglītības un neformālas un ikdienējas izglītošanās – darbību klāstu, 
kuras veic pieaugušie pēc pabeigtas sākotnējās izglītības un mācībām. 
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� arvien vairāk tiek atzīta un apstiprināta neformāla un ikdienēja izglītošanās, kas 

veido pieaugušo izglītības ievērojamu daĜu, bet apstiprināšanas iespējas bieži vien 

joprojām ir nepietiekošas,  

� ir likti pamati, lai uzlabotu pieaugušo izglītības nozares pārraudzību. 

Tomēr atzīstot, ka pieaugušajiem ir nepieciešams pastāvīgi uzlabot savas 

personīgās un profesionālās prasmes un zināšanas, lai risinātu ekonomiskās krīzes 

īstermiĦa un ilgtermiĦa sekas, kā arī, Ħemot vērā pašreizējo nestabilitāti darba tirgū 

un nepieciešamību mazināt sociālās atstumtības risku, tas īpaši svarīgi ir darbiniekiem 

ar zemu prasmju un kvalifikācijas līmeni. Neskatoties uz to, visi pieaugušie – arī tie, 

kuriem ir augsta kvalifikācija, – var daudz iegūt no mūžizglītības.  

Tomēr aizvien pieaug vienprātība par to, ka, izstrādājot valstu mūžizglītības 

sistēmas, pieaugušo izglītība patlaban ir vājākais posms. Turpina sarukt dalība 

pieaugušo izglītībā (25–64 gadu vecuma grupā no 9,8 % 2005. gadā uz tikai 9,1 % 

2010. gadā), tā vēl grūtāk sasniedzamu padarot “ET 2020” mērėi – līdz 2020. gadam 

sasniegt 15 %. Tālab uzmanība ir jāpievērš tādiem šėēršĜiem kā nepietiekama 

motivācija un tādu aprūpes iespēju trūkums, kas palīdzētu sievietēm un vīriešiem 

apvienot ăimenes un darba pienākumus ar mācībām. 

Tāpat kā citās nozarēs pieaugušo izglītībai būtu jāsāk piemērot politika, kas 

balstīta uz tādu mācību rezultātiem, kurās galvenā uzmanība ir pievērsta neatkarīgam 

zināšanu apguvējam, neatkarīgi no tā, vai viĦš/viĦa mācās darbā, mājās, vietējā 

pašvaldībā, brīvprātīgā darbā vai izglītības un mācību iestādēs, un būtu jāizstrādā 

tam vajadzīgais daudzšėautĦainais pārvaldības modelis.  

Lai panāktu to, ka pieaugušo izglītības nozare spēj atbalstīt stratēăiju “Eiropa 

2020”, vēl daudz kas ir darāms attiecībā uz lietderīgāku un efektīvāku finansējumu; 

attiecībā uz “otrās iespējas” sniegšanu un tādu pamatprasmju kā rakstpratības un 

rēėināšanas prasmes, kā arī digitālo prasmju apguvi; attiecībā uz mērėtiecīgām 

mācībām migrantiem, priekšlaicīgi skolu pametušajiem un jauniešiem, kas nav 

nodarbināti vai iesaistīti izglītības vai mācību procesā (NEET), kā arī personām ar 

invaliditāti un vecāka gadagājuma pieaugušajiem; un attiecībā uz sadarbību ar darba 

devējiem, sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību. 

Rīcības plāna īstenošana ir parādījusi arī to, cik sarežăīti pietiekamu statistikas 

datu trūkuma dēĜ ir pienācīgi pārraudzīt pieaugušo izglītības nozari un izvērtēt 

politikas pasākumus. Uz faktiem balstītas politikas izstrādei pieaugušo izglītības jomā 
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nepieciešami visaptveroši un savstarpēji salīdzināmi dati par visiem galvenajiem 

pieaugušo izglītības aspektiem, jāveido efektīvas pārraudzības sistēmas, kā arī jāveic 

kvalitatīvi pētniecības pasākumi. 

Tātad, lai izmantotu 2008.–2010. gada rīcības plāna sasniegumus, vienlaikus 

papildinot pašreizējās politikas iniciatīvas skolu izglītības, augstākās izglītības 

(BoloĦas process) un PIA (Kopenhāgenas process) jomā, Eiropas izglītības 

programmā pieaugušajiem galvenā uzmanība būtu jāpievērš pieaugušo 

pamatprasmēm un galvenajām kompetencēm, un tam, lai katrs pieaugušais varētu 

tās attīstīt un uzlabot visu mūžu.  

Pieaugušo izglītība var dot nozīmīgu ieguldījumu, lai palīdzētu sasniegt 

stratēăijas “Eiropa 2020” mērėi – samazināt to personu īpatsvaru, kas priekšlaicīgi 

pamet izglītību un mācības, līdz 10 %. Tāpat svarīgi pastiprināt centienus, lai panāktu 

stratēăijā “Eiropa 2020” izvirzīto mērėi – nodrošināt, lai vismaz 40 % jauniešu 

iegūtu augstāko vai tai līdzvērtīgu izglītību. Tāpēc ir nozīmīga ir atjaunotā 

Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem, ar kuru tiks turpināts, papildināts 

un konsolidēts darbs pieaugušo izglītības jomā saskaĦā ar četriem stratēăiskajiem 

mērėiem, ko Padome noteikusi stratēăiskajā sistēmā “ET 2020”.  

Lai gan sākotnēji galvenā uzmanība ir pievērsta laikposmam no 2012. līdz 

2014. gadam, tomēr šī programma būtu jāskata saistībā ar pieaugušo izglītības 

ilgtermiĦa redzējumu, ar ko laikposmā līdz 2020. gadam tiecas uzlabot nozares 

profilu kopumā. 

Kā galvenās prioritārās darbības jomas laikposmam 2012.-2014. paredzētas 

piecas galvenās aktivitātes (sk. 2-1. attēlu): 

1. Mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti. 

2. Uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti. 

3. Ar pieaugušo izglītības starpniecību veicināt vienlīdzību, sociālo kohēziju un 

aktīvu pilsoniskumu. 

4. Uzlabot pieaugušo kreativitāti un novatorismu un viĦu mācību vidi. 

5. Uzlabot zinību pamatus par pieaugušo izglītību un pārraudzīt pieaugušo 

izglītības nozari. 
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2-1. attēls. Eiropas izglītības programmas pieaugušajiem prioritārās jomas 
(2012. -2014. gadam) 

2.2 Pirmā prioritāte: Mūžizglītību un mobilitāti padarīt par 
realitāti 

Lai palielinātu un paplašinātu pieaugušo dalību mūžizglītībā, lai īstenotu 

pieĦemto ES mērėi – panākt dalību pieaugušo izglītībā 15 % apmērā un līdz 40 % 

palielināt tādu jauniešu procentuālo rādītāju, kuriem ir ar augstāko vai līdzvērtīgu 

izglītību iegūta kvalifikācija – tāds ir pirmās prioritātes mērėis. Par galvenajām jomām 

(sk. 2-2. attēlu) tiek minētas  

� pieprasījuma veicināšana, informējot un motivējot dalībniekus 

� darba devēju iesaistīšana 

� elastīgāku izglītības ieguves veidu attīstīšana 

� NFI un INFI validēšana. 
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2-2. attēls. Pirmās prioritātes galvenās jomas 

Šajā prioritātē tika minēti daudzi problēmu piemēri. Visvairāk problēmas tika 

attiecinātas uz pirmajām trim jomām. Aktuālākās no minētājām problēmām bija 

saistītas ar informācijas nepietiekamību, visaptverošas datu bāzes trūkumu. 

Nepietiekamas informācijas piemēra analīze 

Problēma Risinājums 

Nav pietiekamas informācijas par 
pieaugušo izglītību, īpaši 
informācijas trūkumu izjūt 
jaunieši, kurus ir grūti motivēt 
apgūt profesionālo izglītību, jo 
pietrūkst informācijas par 
profesijām un iespējām nozarē.  
NIID.LV DB “pārāk sarežăīta 
(vajadzētu būt viegli atrodamai, 
ne tādai NIID, datu bāzei, kur ir 
pieaugušo izglītība. Es uzspiežu, 
un man atveras: Latgale, Vidzeme, 
Kurzeme…)” 

 

• RV 3.1. „Izglītības kvalitātes monitoringa 
sistēmas pilnveide” ietvaros paredzēts 
pilnveidotas valsts izglītības informācijas 
sistēmas izveide  
• Izveidot vienotu DB un IZM mājas lapu ar 
sadaĜu “Pieaugušo izglītība”. DB piedāvāt 
informāciju 2 līmeĦos: profesionālais un 
ikdienas lietotāja.  
• Organizācijām nodrošināt informāciju 
kopējai DB, veidot prospektus, informēt 
elektroniski un personiski uzrunāt potenciālos 
dalībniekus, kā arī piedalīties publicitātes 
pasākumos 
• Jauniešu piesaistei papildināt ar jaunām 
profesijām mājas lapu „Profesiju pasaule” un 
turpināt attīstīt interneta vietni Prakse.lv, 
veicinot jauniešu interesi par profesijām. 
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Problēma Risinājums 

• Palielināt pašvaldību lomu. Latvijas 
pašvaldību attīstības vadlīnijas* nosaka, ka 
pašvaldībām jāinformē iedzīvotājus par 
interešu izglītības iespējām un jāatbalsta viĦu 
pašizglītošanās iniciatīvas. Kā arī LPS 
vadlīnijās norādīts - izveidot datu bāzi par 
sadarbības piedāvājumiem un reăionālās 
attīstības projektiem. Nodrošināt 
atgriezenisko saiti, lai apkopotu atsevišėu 
starpreăionālās, tīklu un partnerattiecību 
sadarbības kontaktu rezultātā sasniegto. 

 

Kā labas prakses piemēru var minēt Jaunpils pieredzi jauno māmiĦu 

iesaistīšanos izglītībā. 

Jaunpils labas prakses piemērs 

Jaunpils ir īpaša ar to, ka tā neiet kādu institucionālo gudrību ceĜu, bet domā, 

ko vecmāmiĦa var iemācīt jaunajai māmiĦai, kamēr viĦa ar bērniĦu ir mājās. Šī 

mūžizglītības daĜa, nenovērtētais paaudžu piemērs, ir sākums, lai palīdzētu jaunajai 

māmiĦai un viĦa nekĜūtu par NEET-u vai „dropout”. 

Strādāju skolā 26 gadus un cilvēkus Jaunpilī pazīstu vairākās paaudzēs. Stāsts 

ir par jaunajām māmiĦām, kuras aizraujas ar mīlestības lietām 7.-8. klasē. Šīs 

meitenes praktiski neko nemāk, jo arī viĦu vecāki, atvainojiet, arī neko nemāk. Mūsu 

sociālās darbinieces apzināja šīs māmiĦas, dome piešėīra finansējumu, Ĝoti daudzi 

cilvēki piekrita strādāt brīvprātīgi, un mēs reizi divās nedēĜās ar domes transportu 

vedām viĦas uz mūsu mācību centru, kur viĦu mazuĜiem bija iekārtota speciāla telpa, 

un mācījām. Sākumā ar viĦām runāja domes priekšsēdētāja, tad strādāja domes 

juriste, pēc tam psiholoăe, kādu dienu viĦas veda uz frizētavu un mācīja kopt sevi, 

citu dienu – uz kafejnīcu un mācīja gatavot. Pēc šīm nodarbībām daudzas māmiĦas 

atrada darbu pienotavā, bet citas turpināja „uzlabot” demogrāfisko situāciju. Pašreiz 

notiek jau otrā kārta, bet māmiĦas brīvprātīgi māca mūsu pensionāres. 

 

 

 

 

                                                 
* Latvijas pašvaldību attīstības vadlīnijas, 2010 
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Darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanas problēmas piemēra analīze 

Problēma Risinājums 

Ja darbinieku kvalifikācijas celšana 
tiek aplikta ar pilnu darbaspēka 
nodokli, darba devējiem nav 
stimula šobrīd ieguldīt darbinieku 
apmācībā. Tātad darbiniekam, lai 
iegūtu jaunu izglītību vai 
paaugstinātu kvalifikāciju, ir 
jāaiziet no darba, jo viĦam  ir 
ierobežotas iespējas mācīties 
ārpus darba laika. 

 

• Attiecināms uz RV 2.4. „Izglītības iespēju 
paplašināšana pieaugušajiem”, kur ir plānots 
īstenot pasākumus, lai veicinātu strādājošo 
konkurētspējas un darba produktivitātes 
pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām. 
• Plānotie pasākumi 
– normatīvā regulējuma pilnveidošana,  
– atbalsta sniegšana darba devējiem 

formālās un neformālās izglītības 
nodrošināšanai nodarbinātajiem, kā arī 

– tālākizglītības un pieaugušo izglītības 
atbalsta sistēmas izveide.  

• Noteikt nodokĜu atvieglojumus 
uzĦēmējiem, kuri nodrošina savu darbinieku 
profesionālo pilnveidi un jaunu kompetenču 
apguvi. 

 

Mācīšanas prakses problēmas piemēra analīze 

Problēma Risinājums 

Nav pietiekami kvalitatīvi nodrošinātas 
mācīšanās prakses, jo bieži vien 
praksē studenti pie uzĦēmējiem 
neiegūst vislabākās iemaĦas, uzĦēmēji 
viĦiem neierāda visus profesionālos 
“knifus”  

 

• Darba vidē balstītu (DVB) mācību 
ieviešana ir prioritārs Latvijas 
profesionālās izglītības politikas 
jautājums, Ħemot vērā Latvijai kā ES 
dalībvalstij noteiktās rekomendācijas.  
• Noteikt nodokĜu atvieglojumus 
uzĦēmējiem, kas iesaistās DVB mācību 
īstenošanā 
• Popularizēt jauna veida pieejas 
uzĦēmumu un organizāciju filozofijā un 
to cilvēkresursu sagatavošanas stratēăijā 
• Izstrādāt un aprobēt alternatīvus 
finansēšanas (atalgojuma) modeĜus DVB 
mācībās iesaistītajiem 
• Paredzēt īpašas mentoru un prakšu 
vadītāju sagatavošanas programmas. 
• DaĜēji ietverts RV 2.4. „Izglītības 
iespēju paplašināšana pieaugušajiem” 
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Programmu ilguma problēmas piemēra analīze 

Problēma Risinājums 

Lielā problēma ir garās apmācību 
programmas gan FI, gan NFI, kuru 
apguve ir laikietilpīga. Ar šīm 
„stīvajām” programmām nav 
iespējams reaăēt uz darba tirgus 
pieprasījumu.  
Piemēram, piecas metinātāju 
kvalifikācijas Latvijas izglītības sistēmā 
tiek uzskatītas par 5 profesijām. Līdz 
ar to katra kursa apjoms ir 480-500 
stundas, un, ja darba devējs grib, lai 
metinātājs prastu visus piecus 
metināšanas veidus, kas būtībā ir Ĝoti 
līdzīgi, viĦam jāmācās Ĝoti ilgi un 
dārgi. 

 

• Lai sekmētu programmu/kursu 
individualizāciju un diferenciāciju, kā arī 
Ĝautu pakāpeniski apgūt atsevišėus 
zināšanu elementus indivīdam izvēlētā 
tempā, iegūstot kvalifikāciju pakāpeniski, 
ieviest terminu «modulārā programma» 
Izglītības likuma I nodaĜā Vispārīgie 
noteikumi 1. pantā.  
•  Modulārās pieejas izmantošana 
atvieglos iegūtās NI un INFI atzīšanu, 
tāpēc pieeju šobrīd ieteicams aktualizēt 
ne tikai profesionālajā izglītībā (NAP 
2020, Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2014.-2020. gadam), 
bet arī NFI. 
 

 

Secinājumi 

Pēc problēmu kompleksas analīzes veikšanas Eiropas izglītības programma 

pieaugušajiem prioritāro jomu un indivīda, organizācijas un valsts kontekstā ir 

secināts 

� Visvairāk problēmu ir saistītas ar pirmo prioritāro jomu “Mūžizglītību un mobilitāti 

padarīt par realitāti” trijos aspektos 

- pieprasījuma veicināšanai un visaptverošām un viegli pieejamām informācijas un 

vadības sistēmām, kuras papildina efektīvas informēšanas stratēăijas 

informētības un motivācijas uzlabošanai potenciālo zināšanu apguvēju vidū 

- darba devēju iesaistīšanai uz darba vietu balstītā mācību procesā, lai attīstītu gan 

darbā nepieciešamās, gan arī plašākas prasmes, tostarp izmantojot elastīgāku 

darba laiku,  

- tam, lai veicinātu elastīgus izglītības ieguves veidus pieaugušajiem, tostarp 

plašāku piekĜuvi augstākajai izglītībai tiem, kam nav dokumentu par vidējo 

izglītību, un lai dažādotu pieaugušo izglītības iespēju klāstu, ko piedāvā augstākās 

izglītības iestādes. 

� Mazāk minētas problēmas “Neformālās un ikdienējas izglītošanās validācija”  
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- lai ieviestu pilnībā darbotiesspējīgas sistēmas neformālās un ikdienējas 

izglītošanās validācijai un lai veicinātu to, ka tās izmanto visa vecuma un visu 

kvalifikācijas līmeĦu pieaugušie, kā arī uzĦēmumi un citas organizācijas. 

2.3 Otrā prioritāte: Uzlabot izglītības un apmācības 
kvalitāti un efektivitāti 

Lai izveidotu stabilu pieaugušo izglītības nozari kā otrās prioritātes (sk. 2-3. 

attēlā) galvenās jomas minētas 

� pieaugušo izglītības sniedzēju kvalitātes nodrošināšana; 

� pieaugušo izglītības personāla kvalitātes uzlabošana; 

� realizējama un pārskatāma PI finansējuma sistēma; 

� izglītības nodrošināšana darba tirgus vajadzībām; 

� sadarbība un partnerība. 

 

2-3. attēls. Otrās prioritātes galvenās jomas 
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Šajā prioritātē visvairāk problēmu tika attiecinātas uz pirmajām trim jomām, 

kā arī uz piekto – sadarbības un partnerības jomu.  

Pieaugušo izglītotāja kvalitātes problēmas piemēra analīze 

Problēma Risinājums 

Pieaugušo izglītotāji ne vienmēr ir 
profesionālā līmenī.  
Piemēram, profesionālās izglītības 
iestādes neiesaistās pieaugušo 
izglītībā, jo mācībspēki ir novecojuši – 
tie varbūt ir Ĝoti labi amata meistari, 
bet viĦi nav gatavi strādāt vakaros, 
sestdienās un svētdienās, kā arī mainīt 
savu mācību metodes – tomēr darbs 
ar pieaugušajiem prasa citu pieeju.  

 

• Šī mērėgrupa nav minēta 2007.-2013. 
gada Mūžizglītības pamatnostādnēs, bet 
par to vajadzētu domāt nākotnē kā par 
vienu no kvalitatīvas PI nosacījumiem. 
Pieaugušo izglītotāja profesionālā 
pilnveide ir arī aktualizēta ES izaugsmes 
stratēăijā „Eiropa 2020”. 
• Paaugstināt pedagoăiskā personāla, 
t.sk. NFI iesaistītā, kompetences mācību 
organizācijas, metodisko jautājumu un 
tehnoloăiju attīstības kontekstā kā 
plānots RV 1.2. „Pedagogu un 
akadēmiskā personāla motivācijas un 
profesionālās kapacitātes 
paaugstināšana” - mācībspēku 
mūžizglītības, profesionālo kompetenču 
un praktisko iemaĦu pilnveidei, t.sk. 
profesionālās izglītības iestāžu 
kapacitātes stiprināšanai pieaugušo 
izglītībā.  
• Vispārējā profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšana - RV 3.4. „Izglītības 
starptautiskā konkurētspēja” kā atbalsts 
akadēmiskā personāla mobilitātei. 

Secinājumi 

Pēc problēmu kompleksas analīzes veikšanas Eiropas izglītības programma 

pieaugušajiem prioritāro jomu un indivīda, organizācijas un valsts kontekstā ir 

secināts 

� Tikpat augsts problēmu klāsts kā pirmajā prioritātē vērojams arī otrajā 

prioritārajā jomā “Uzlabot izglītības un mācību kvalitāti un efektivitāti”. 

No tām visvairāk uzsvērts 

- Pieaugušo izglītības sniedzēju kvalitātes nodrošināšana, lai izstrādātu 

pieaugušo izglītības sniedzēju kvalitātes nodrošināšanas veidus, piemēram, 

izmantojot akreditācijas sistēmu, Ħemot vērā citās nozarēs jau pastāvošās 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un standartus. 
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- Pieaugušo izglītības personāla kvalitātes uzlabošana, piemēram, definējot 

profesionālās kompetences kritērijus, ieviešot efektīvas sistēmas sākotnējai 

apmācībai un profesionālai izaugsmei un vienkāršojot skolotāju, 

pasniedzēju un citu pieaugušo izglītības darbinieku mobilitāti. 

- Realizējama un pārskatāma PI finansējuma sistēma, kura pamatojas uz 

kopēju atbildību un kurā sabiedrības lielākā daĜa ir apĦēmības pilna attīstīt 

minēto nozari un atbalstīt tos, kas nespēj maksāt, sabalansētu 

finansējuma sadali visam mūžizglītības kopumam, pienācīgu ieguldījumu 

finansējumā, ko nodrošina visas ieinteresētās puses, un novatorisku 

līdzekĜu meklēšanu, lai finansējums izmantojums būtu lietderīgāks un 

efektīvāks. 

- Sadarbība un partnerība starp visām ieinteresētajām pusēm, kas 

nodarbojas ar pieaugušo izglītību, sevišėi valsts iestādēm, dažādiem 

pieaugušo izglītības iespēju sniedzējiem, sociālajiem partneriem un 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām, jo īpaši reăionālā un vietējā mērogā, 

saistībā ar “izglītības reăionu” un vietējo izglītības centru attīstību. 

� Gandrīz nav minētas problēmas “Izglītības nodrošināšana darba tirgus 

vajadzībām”, lai izstrādātu tādus mehānismus, kas nodrošinātu to, ka izglītības 

nodrošināšana labāk atspoguĜo darba tirgus vajadzības un sniedz iespējas iegūt 

kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, kas uzlabo indivīda spēju pielāgoties 

mainīgās vides jaunajām prasībām. 

2.4 Trešā prioritāte: Ar pieaugušo izglītības starpniecību 
veicināt vienlīdzību, sociālo kohēziju un aktīvu 
pilsoniskumu 

Trešā prioritārā joma ir fokusēta darbībām, lai attīstītu pieaugušo izglītības 

nozares spēju veicināt sociālo kohēziju un piedāvāt tiem, kam tas nepieciešams, 

“otro iespēju” virzībai uz izglītību un jaunām dzīves perspektīvām, kā arī palīdzētu 

samazināt to personu skaitu, kas priekšlaicīgi pamet izglītību un apmācību, lai tas 

būtu mazāks par 10 %, tāpēc tās galvenās jomas (sk. 2-4. attēlu) ir  

� rakstpratības, rēėinātprasmes un digitālās prasmes uzlabošana; 

� pieaugušo izglītības piedāvājumu paplašināšana; 

� vecāka gadagājuma PI iespēju uzlabošana; 
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� izglītošanās vajadzību nodrošināšana personām ar invaliditāti un īpašās situācijās, 

ja mācības nav pieejamas. 

Ar pieaugušo 
izglītības 

starpniecību 
veicināt 

vienlīdzību, 
sociālo kohēziju 

un aktīvu 
pilsoniskumu

1. Rakstpratības, rēėinātprasmes un digitālās prasmes uzlabošana
lai pieaugušajiem nodrošinātu iespējas izkopt pamatprasmes un tāda 
veida kompetences, kas vajadzīgas aktīvai dalībai modernā 
sabiedrībā (piemēram, zināšanas par ekonomiku un finansēm, 
informētība par pilsonības, kultūras, politikas un vides jautājumiem, 
veselīga dzīvesveida apguve, izpratne par patēriĦu un plašsaziĦas 
līdzekĜu darbību)

2. Pieaugušo izglītības piedāvājumu paplašināšana
 lai stiprinātu sociālo iekĜaušanu un aktīvu līdzdalību sabiedrībā, 
 lai uzlabotu piekĜuvi pieaugušo izglītībai migrantiem, romiem un 
citām neizdevīgā situācijā esošām grupām, 
Lai nodrošinātu mācības bēgĜiem un patvēruma meklētājiem, tostarp 
uzĦēmēju valsts valodas apmācību, ja tāda ir nepieciešama

4. Izglītošanās vajadzību nodrošināšana personām ar invaliditāti
un īpašās situācijās, ja mācības nav pieejamas

slimnīcās, pansionātos un cietumos, nodrošinot to, lai tiktu sniegts 
pietiekams konsultāciju atbalsts

3. Vecāka gadagājuma PI iespēju uzlabošana
saistībā ar aktīvām vecumdienām, 
saistībā ar brīvprātīgu darbu, 
lai veicinātu novatoriskas paaužu savstarpējas mācīšanās formas un 
iniciatīvas vecāka gadagājuma personu zināšanu, prasmju un 
kompetenču izmantošanai par labu visai sabiedrībai kopumā

 

2-4. attēls. Trešās prioritātes galvenās jomas 

Veicot problēmu apkopojumu, tika noskaidrots, ka visvairāk problēmu minēts 

vecāka gadagājuma cilvēku PI iespēju uzlabošanā. 

Vecāka gadugājuma pieaugušo izglītības problēmu piemēra analīze 

Problēma Risinājums 

Nākamajos septiĦos gados Latvijā būs 
gandrīz pusmiljons pensionāru un 
viĦiem mūžizglītība ir objektīva 
nepieciešamība. ViĦiem nav 
pietiekamu zināšanu par savām 
tiesībām, t.sk., savu pensiju, kā arī 
nav politisko zināšanu.  
Vai nevajadzētu “iezīmēt” seniorus kā 
atsevišėu mērėgrupu, paredzot 
speciālu valsts programmu no publiski 
pieejamajiem līdzekĜiem? 

 

• Aktualizēt ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 
grupu virs 64 gadiem. Izglītības attīstības 
pamatnostādĦu projektā 2014.-2020. gadam 
vecuma grupai virs 55 nav noteikts atbalsts. 
• Aktualizācija nepieciešama,  

– lai pielāgotos darba mūža 
paildzinājumam,  

– lai uzlabotu vecāka gadagājuma PI 
iespējas saistībā ar aktīvām 
vecumdienām, saistībā ar brīvprātīgu 
darbu, un  

– lai veicinātu novatoriskas paaužu 
savstarpējas mācīšanās formas un 
iniciatīvas vecāka gadagājuma personu 
zināšanu, prasmju un kompetenču 
izmantošanai par labu visai sabiedrībai 
kopumā. 
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Secinājumi 

Trešajā prioritārajā jomā “Ar pieaugušo izglītības starpniecību veicināt 

vienlīdzību, sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu” visvairāk pārstāvētas problēmas, 

kas saistītas ar aspektu  

� Vecāka gadagājuma pieaugušo izglītības iespēju uzlabošana saistībā ar aktīvām 

vecumdienām, tostarp saistībā ar brīvprātīgu darbu, un lai veicinātu novatoriskas 

paaužu savstarpējas mācīšanās formas un iniciatīvas vecāka gadagājuma personu 

zināšanu, prasmju un kompetenču izmantošanai par labu visai sabiedrībai 

kopumā. 

Šajā jomā praktiski nav minētas problēmas, kas būtu attiecināmas uz 

aktivitātēm, lai 

� uzlabotu pieaugušo rakstpratības un rēėinātprasmes, kā arī digitālās prasmes un 

tam, lai pieaugušajiem nodrošinātu iespējas izkopt pamatprasmes un tāda veida 

kompetences, kas vajadzīgas aktīvai dalībai modernā sabiedrībā (piemēram, 

zināšanas par ekonomiku un finansēm, informētība par pilsonības, kultūras, 

politikas un vides jautājumiem, veselīga dzīvesveida apguve, izpratne par 

patēriĦu un plašsaziĦas līdzekĜu darbību), 

� paplašinātu pieaugušo izglītības piedāvājumu un mudinātu cilvēkus tajā 

iesaistīties, lai stiprinātu sociālo iekĜaušanu un aktīvu līdzdalību sabiedrībā, kā arī 

uzlabotu piekĜuvi pieaugušo izglītībai migrantiem, romiem un citām neizdevīgā 

situācijā esošām grupām, kā arī nodrošinātu mācības bēgĜiem un patvēruma 

meklētājiem, tostarp uzĦēmējvalsts valodas apmācību, ja tāda ir nepieciešama lai 

stiprinātu sociālo iekĜaušanu un aktīvu līdzdalību sabiedrībā, 

� risinātu izglītošanās vajadzības personām ar invaliditāti un īpašās situācijās, kad 

mācības nav pieejamas, piemēram, slimnīcās, pansionātos un cietumos, un 

nodrošinātu to, lai viĦām tiktu sniegts pietiekams konsultāciju atbalsts. 

2.5 Ceturtā prioritāte: Uzlabot pieaugušo kreativitāti un 
novatorismu un viĦu mācību vidi 

Lai pieaugušo izglītībā attīstītu jaunas pedagoăijas metodes un radošu mācību 

vidi un lai veicinātu pieaugušo izglītību kā līdzekli pilsoĦu kreativitātes un 

novatorisma spēju izkopšanai, galvenās jomas (sk. 2-5. attēlu) ir 

� daudzpusīgu pamatprasmju apguves veicināšana; 
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� kultūras organizāciju, pilsoniskās sabiedrības, sporta organizāciju un citu 

struktūru nozīmīgums; 

� IKT efektīva izmantošana. 

 

2-5. attēls. Ceturtās prioritātes galvenās jomas 

No šīs jomas problēmām vairāk uzsvērtas neskaidrības, kas ir saistītas ar 

pieaugušo izglītības sniedzēju aktivitātēm NFI un INFI, kā arī IKT iespēju 

izmantošanu. 

PI sniedzēja statusa apzināšanās problēmu piemēra analīze 

Problēma Risinājums 

Pieaugušo izglītības piedāvātāji ne 
vienmēr apzinās savu nišu pieaugušo 
izglītības sniegšanā. 
Piemēram, bibliotēkā apgūst 
datorprasmes, vai tā ir PI? Sociālo 
lietu pārvaldē māca jaunos vecākus? 
Latviešu valodas kursi projektos bez 
maksas? Un senioru datorkursi? 
  

• Apzināt kultūras iestādes kā 
(bibliotēkas, muzeji, u.c.) galvenos INFI 
sniedzējus karjeras atbalstam un 
motivācijas mācīties veicināšanai. 
• IekĜaut šo struktūru darbības 
skaidrojumu PI skaidrojošajā vārdnīcā 
informālās izglītības kontekstā.  
• Veikt dalībnieku uzskaiti. 
• Piešėirt bāzes finansējumu INFI 
īstenošanai.  
• Izstrādāt ieteikumus šī resursa 
pilnvērtīgākai izmantošanai, lai veidotu 
radošu un attīstošu vidi neformālai un 
informālai pieaugušo izglītībai.  
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IKT izmantošanas iespēju problēmu piemēra analīze 

Problēma Risinājums 

IKT izmantošana Ĝoti daudz uzsvērta 
vispārējās izglītības kontekstā, bet 
mūžizglītības mērėos nav iekĜautas 
modernās tehnoloăijas un atbalsta 
tīkli, lai palielinātu izmantot IKT 
iespējas, kas ir milzīgs, pagaidām 
pilnībā neizmantots resurss. 
  

• Valsts līmenī – lielāks atbalsts IKT 
izmantošanai PI ar mērėtiecīgu 
finansējumu un izvērtējumu pēc 
sasniegtā praktiskā rezultāta (izveidoti 
publiski pieejami atvērtie mācību 
materiāli, izstrādāti atvērtie kursi “mūki”).  
• Nodrošināt brīvu publisku pieejamību 
ESF projektos izstrādātajiem materiāliem. 
• Kā efektīvu mācīšanās organizācijas 
formu izmantot starppaaudžu mācīšanās 
pieeju.  
• Indivīda līmenī – jēgpilni  apgūt 
datorlietošanas prasmes, lai IKT varētu 
brīvi izmantot gan mācībās, gan sadzīvē.  

 

Secinājumi 

Ceturtajā prioritārajā jomā “Uzlabot pieaugušo kreativitāti un novatorismu un 

viĦu mācību vidi” visvairāk pārstāvētas problēmas, kas saistītas ar aspektu  

� lai vairotu kultūras organizāciju (piemēram, muzeju, bibliotēku utt.), pilsoniskās 

sabiedrības, sporta organizāciju un citu struktūru nozīmīgumu, lai veidotu radošu 

un novatorisku vidi neformālai un ikdienējai pieaugušo izglītībai. 

Mazāks uzsvars norādīts, lai  

� saistībā ar pieaugušo izglītību labāk izmantotu IKT kā rīku plašākai piekĜuvei un 

izglītības kvalitātes uzlabošanai, piemēram, meklējot jaunas tālmācības iespējas 

un veidojot e-mācību rīkus un platformas jaunu mērėgrupu sasniegšanai, it īpaši 

attiecībā uz personām, kurām ir īpašas vajadzības vai kuras dzīvo attālās vietās. 

Šajā jomā praktiski nav minētas problēmas, lai  

� veicinātu tādu daudzpusīgu pamatprasmju apguvi kā mācēt mācīties, pašiniciatīva 

un uzĦēmīgums, kultūras izpratne un pašizteiksme, īpaši pieaugušo izglītības 

nozarē piemērojot Eiropas pamatprasmju sistēmu. 
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2.6 Piektā prioritāte: Uzlabot zinību pamatus par 
pieaugušo izglītību un pārraudzīt pieaugušo izglītības 
nozari 

Lai nodrošinātu minēto prioritāro jomu pamatojumu saskaĦā ar sistēmas “ET 

2020” četriem stratēăiskajiem mērėiem, dalībvalstis tiek arī aicinātas sniegt savu 

ieguldījumu, lai uzlabotu Eiropas, valsts, reăiona un vietējā mērogā par pieaugušo 

izglītību iegūtās informācijas un datu vākšanu, salīdzināmību un analīzi. Uz to ir 

attiecināmas piektās prioritātes jomas (sk. 2-6. attēlu) 

� piedalīšanās starptautiskos apsekojumos un pētījumos; 

� PI datu iegūšana un apkopošana; 

� PI nozares attīstības un darbības rādītāju pārraudzības un ietekmes novērtējums; 

� Pastiprināta ar pieaugušo izglītību saistītu jautājumu izpēte un padziĜināta analīze; 

� Kopīgā "ET 2020" progresa ziĦojuma sagatavošana par pieaugušo izglītības 

politiku. 

 

2-6. attēls. Piektās prioritātes galvenās jomas 

Galvenās problēmas šajā jomā ir koncentrētas uz neskaidrībām pieaugušo 

izglītības monitoringā. 
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PI monitoringa problēmu piemēra analīze 

Problēma Risinājums 

Mūžizglītībā nav izvērtēta izglītības 
atdeve.  
Nav datu par cilvēkiem, kuri ir 
mācījušies. 
Nav noskaidrots, vai paaugstinoties 
kvalifikācijai, paaugstinās arī 
darbinieku algai.  
utt. 

  

• Nodrošināt sistemātisku monitoringu 
(paredzēta RV 3.1. „Izglītības kvalitātes 
monitoringa sistēmas pilnveide”), 
nosakot, kā notiek datu uzkrāšana par 
cilvēkiem, viĦu dalību 
programmās/kursos un finansējumu 
pieaugušo izglītībā. 
• Nodrošināt datu publicitāti. 
Izglītības likumā aktualizēt pašvaldību 
atbildību. (Pašreizējā redakcijā 17.pantā. 
„Pašvaldību kompetence izglītībā” 
noteikts: īsteno politiku pieaugušo 
izglītībā un nodrošina piešėirtā 
finansējuma sadali un uzraudzību pār 
finanšu līdzekĜu izlietojumu (22. 
punkts)). Latvijas pašvaldību attīstības 
vadlīnijas nosaka, ka jāpalielina 
pašvaldību lomu pieaugušo izglītības 
sistēmas attīstībā.  

 

Secinājumi 

Piektajā prioritārajā jomā “Uzlabot zinību pamatus par pieaugušo 

izglītību un pārraudzīt pieaugušo izglītības nozari” visvairāk pārstāvētas 

problēmas, kas saistītas ar aspektu, lai  

� stiprinātu centienus savākt pietiekami daudz atsauces datus par, piemēram, 

dalību, izglītības sniedzējiem, finansējumu, rezultātiem un citiem ieguvumiem, ko 

izglītība sniedz pieaugušajiem un sabiedrībai, un aptvertajos datos, pieskaĦojoties 

darba mūža paildzinājumam, iekĜautu arī tādu iedzīvotāju vecuma grupu, kuri ir 

vecāki par 64 gadiem, 

� pastiprinātu ar pieaugušo izglītību saistītu jautājumu izpēti un padziĜinātu analīzi, 

jaunu jomu ietveršanas nolūkos paplašinot pētījumu spektru, un sekmētu 

starpnozaru un perspektīvo analīzi. 

Nav aktualizētas problēmas, lai 

� aktīvi piedalītos tādos svarīgos starptautiskos apsekojumos un pētījumos kā 

Pieaugušo izglītības apsekojumā (AES), Profesionālās tālākizglītības apsekojumā 
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(CVTS) un Starptautiskajā pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmā 

(PIAAC) un īstenotu galvenos to atzinumus,  

�  Eiropas, valsts, reăiona un vietējā mērogā stiprinātu pieaugušo izglītības nozares 

attīstības un darbības rādītāju pārraudzību un ietekmes novērtējumu, labāk 

izmantojot esošos instrumentus, ja tas ir iespējams,  

� kopīgajā “ET 2020” progresa ziĦojumā sniegtu pieaugušo izglītības politikas 

pārskatu. 

2.7 Problēmu saistība ar paredzētiem rīcības virzieniem 
(RV) Izglītības attīstības pamatnostādnēs 

Iepriekš minēto problēmu risinājumi attiecināmi uz rīcības virzieniem 

� RV 1.2. „Pedagogu un akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās 

kapacitātes paaugstināšana” 

� RV 2.4. „Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem” 

� RV 3.1. „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide”  

� RV 3.4. „Izglītības starptautiskā konkurētspēja” (netieši) 

Aktualizējami risinājumi, kas būtu saistīti ar 

� IKT izmantošanu pieaugušo izglītībā 

� Modulārās pieejas īstenošana neformālajā izglītībā 

� Neformālās un informālās izglītības validācija 

� Jaunu spēlētāju (vakara (maiĦu) vidusskolas, vispārējās izglītības iestāžu, 

profesionālo skolu, kultūras un citas INFI iesaistītās iestādes) ienākšana PI 

� Mērėgrupas – pieaugušie izglītotāji un cilvēki vecumā virs 55+, strādājoši un 

nestrādājoši pensionāri 

� Jaunas profesijas – pieaugušo pedagogs, pieaugušo izglītības koordinators. 
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3 Pieaugušo izglītības finansēšanas modeĜa 
analīze un ieteicamie finansējuma sadales 
principi un deleăējuma mehānismi (Gunārs 
Kurlovičs) 

Darba uzdevumi 

� analizēt Latvijā 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenoto pieaugušo izglītības 

finansējuma modeli, izvērtējot finansējuma sadales principus un deleăējuma 

mehānismus; 

� analizēt starptautisko pieredzi pieaugušo izglītības finansēšanā un noteikt Latvijas 

apstākĜiem atbilstošus labās prakses piemērus; 

� izstrādāt priekšlikumus objektīvos rādītājos un kritērijos pamatotai pieaugušo 

izglītības finansēšanas kārtībai, kas ietver finansējuma sadales principus un 

deleăējuma mehānismus un spēj sekmēt veiksmīgu Izglītības attīstības 

pamatnostādĦu 2014.-2020.gadam un Eiropas Pieaugušo izglītības programmas 

īstenošanu. 

3.1 Vispārējs situācijas raksturojums 

Pieaugušo izglītībā iesaistītās puses, finansēšanas normatīvais 
regulējums, konteksts ar izglītības programmu veidiem 

2007.-2013.g. plānošanas perioda finansēšanas modeĜa analīzē pieejamā 

informācija par finansēšanas mehānismiem, par to formālo un tirgus regulējumu 

kopskata iegūšanai un izvērtēšanai ir pietiekama. Vienlaicīgi, galvenā problēma ir 

datu pieejamība par finansējuma apjomiem un to izmaiĦām, kā arī izglītojamo 

aptvērumu. Tikai informācijas apkopojumu par publiskā sektora ieguldīto 

finansējumu pieaugušo izglītībā var uzskatīt par daudzmaz atbilstošu empīriskajai 

praksei. Arī tā ir nepilnīga, jo autentiski dati par visu publisko institūciju finansiālo 

ieguldījumu savu darbinieku izglītošanā, kā arī pakalpojumu pirkšanā no 

privātpersonām šim mērėim, nav apkopoti. Secināms, ka precīza informācijas 

verifikācija ir problemātiska, jo privātā sektora finansējuma apjomi un izglītojamo 

aptvērums pieaugušo izglītībā Latvijā šajā periodā nav statistiski apkopoti un pētīti. 

Vienīgās izmaiĦas, kas iepriekšējo plānošanas periodu atšėir no iepriekšējā 2004.-

2007.g. perioda, saistāmas ar plānotu un mērėtiecīgu ES struktūrfondu finansējuma 
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izmantošanu pieaugušo izglītības mērėiem, kā arī ieguldīto visa veida resursu apjoma 

pieaugumu.  

Iepriekšējā plānošanas periodā visās Eiropas Savienības (turpmāk tekstā ES) 

dalībvalstīs pieaugušo izglītība tika un joprojām tiek finansēta no vairākiem avotiem 

un atšėirīgās proporcijās, izmantojot dažādus finansēšanas mehānismus. Galvenie 

finanšu avoti iedalāmi sekojošās grupās: 

� uzĦēmumu, organizāciju un to apvienību finansējums;  

� bezpeĜĦas organizāciju un privāto fondu finansējums;  

� valsts, pašvaldību un publisko fondu finansējums;  

� izglītojamo pašfinansējums. 

Latvijā pieaugušo izglītības finansēšanas modelis 2007.-2013. gada 

plānošanas periodā būtiski neatšėīrās no ES dalībvalstu prakses, bet publiskā 

finansējuma proporcija viennozīmīgi joprojām uzskatāma par dominējošo, kaut arī 

datus šajā gadījumā nevar uzskatīt par pilnīgi valīdiem. Galvenās pieaugušo izglītībā 

iesaistītās puses iepriekšējā plānošanas periodā bija: 

1. publiskās personas: valsts un pašvaldības, ES publiskie fondi; 

2. privātās personas: paši izglītojamie, uzĦēmumi un to apvienības, 

nevalstiskās organizācijas – darba devēju apvienības, profesionālās apvienības, 

arodapvienības u.c. 

Normatīvais regulējums publiskajām institūcijām Latvijas Republikā neparedz 

obligātus finansēšanas nosacījumus pieaugušo izglītības procesa nodrošināšanai2. No 

iepriekšminētā izriet, ka pieaugušo izglītība ir ar likumu sankcionēta publisko 

institūciju brīvprātīga iniciatīva, izĦemot valsts institūcijas, kuru uzdevumos ietilpst 

pieaugušo izglītības īstenošana, ko parasti nosaka to iekšējie normatīvie akti.  

Galvenos izglītības programmu veidus pieaugušo izglītībā atkarībā no mērėa 

iepriekšējā plānošanas periodā varam iedalīt divās grupās un klasificēt sekojoši. 

1. Profesionālā izglītošanās: 

� kvalifikācijas celšana – nodarbinātajām personām, lai radītu personības stabilitāti 

darba tirgū; 

                                                 
2 LR Izglītības likums,1p.14.p. 
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� pārkvalifikācija – nodarbināto kvalifikācijas pielāgošana darba tirgus izmaiĦām un 

bezdarbnieku apmācība; 

� papildus kvalifikāciju iegūšana – nodarbināto kapacitātes paaugstināšana. 

2. Garīgās un intelektuālās kapacitātes pilnveidošana: 

� vispārējā izglītības līmeĦa celšana visām vecuma grupām, atbilstoši vajadzībām; 

� interešu izglītība. 

Finansēšanas avoti iepriekšminētajiem programmu veidiem ir daudzveidīgi, jo 

pieejamie publisko institūciju budžeta resursi ir nepietiekami, lai apmierinātu visas 

vajadzības. Tikmēr privātā sektora piedāvājums iepriekšējā periodā objektīvi 

orientējās tikai uz maksātspējīgo pieprasījumu, kura lielu daĜu veidoja publiskās 

institūcijas, kas pērk šo pakalpojumu, un piedaloties publiskā sektora konkursos. 

Tāpēc papildus investīciju piesaistes nepieciešamība pieaugušo izglītībā vienmēr 

bijusi aktuāla. IlgtermiĦā finanšu avoti pieaugušo izglītības programmu īstenošanai 

Latvijā strukturāli nav mainījušies, lai gan iepriekšējā plānošanas periodā pieaugusi 

valsts, pašvaldību un investīciju fondu finanšu līdzekĜu pieejamība un apjomi. Tai 

pašā laikā jāsecina, ka darba devēju ieguldījums darbinieku izglītošanās finansēšanā 

nav īpaši audzis, un tas pats attiecināms arī uz izglītojamo maksātspēju, lai gan šis 

jautājums nav viennozīmīgi vērtējams. Kā liecina empīriskā prakse – pieprasījums 

šajā jomā vienmēr nav atkarīgs tikai no indivīda maksātspējas. To lielā mērā nosaka 

arī motivācija un intereses. Pat relatīvi labos finansiālajos apstākĜos ieguldījumi 

neformālajā izglītībā pēc formālās izglītības pabeigšanas lielākajai sabiedrības daĜai 

ne tuvu nav prioritāri3.  

2009.gada administratīvi teritoriālās reformas ietekme. 
Pieaugušo izglītības vieta pašvaldību izglītības sistēmā 

Lielākās daĜas Latvijas pašvaldību ieguldījuma īpatsvars pieaugušo izglītības 

sistēmas izveidē un funkcionēšanas nodrošināšanā bijis nozīmīgs jau kopš 90-to gadu 

beigām. Tieši vietējās pārvaldes līmenī tiek organizēta pieaugušo izglītības 

programmu realizācija visplašākajām iedzīvotāju mērėgrupām, sadarbībā ar citām 

publiskās pārvaldes institūcijām un privātā sektora organizācijām Tas aptver arī tās 

mērėgrupas, kas atrodas ārpus valsts un profesionālo apvienību un organizāciju 

                                                 
3 LR Izglītības likums, 46.pants; red. 01.09.2013.-31.12.2014. 
Terminoloăija lietota saskaĦā ar: Informatīvais ziĦojums „Mūžizglītības politikas pamatnostādĦu 2007.-
2013.gadam īstenošanas gaita 2009. un 2010.gadā”.- R.,2011,5.lpp. 
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interešu loka. Plānošanas periodā 2007.-2013.g. vislielākās izmaiĦas pašvaldību 

darbā pieaugušo izglītības jomā radīja 2009. gada administratīvi teritoriālās reformas 

pabeigšana4. Pirms 2009. gada pašvaldību vēlēšanām Latvijā bija 41 novada, 424 

pagastu, 50 rajona pilsētu, 7 republikas pilsētu un 26 rajonu pašvaldības (kopā 548 

pašvaldības). Pēc 2009.gada pašvaldību vēlēšanām Latvijā ir 119 vietējās pašvaldības 

– 110 novadi un deviĦas republikas pilsētas. Visām pašvaldībām ir vienāds – vietējo 

pašvaldību statuss. Reforma neradīja izmaiĦas deviĦās Republikas nozīmes pilsētu 

pieaugušo izglītības sistēmās, bet Ĝoti būtiski ietekmēja pārējās Latvijas pašvaldības, 

jo gandrīz visās lauku rajonu pašvaldībās iepriekšminēto funkciju veica rajonu 

pašvaldības. Pašvaldības finansiālo kapacitāti visbūtiskāk ietekmē iedzīvotāju skaits 

un viĦu nodarbinātības līmenis. Pēc reformas tikai 8 (pēc PMLP datiem -10) novados 

iedzīvotāju skaits pārsniedza 25000, bet 22 (pēc PMLP5 datiem – 24) novados tas bija 

10000- 25000 robežās6. Visos pārējos novados iedzīvotāju skaits ir mazāks par 

10000. Uzsākot 2014.-2020. g. plānošanas periodu tiek veidots jauns - attīstības 

centru finansēšanas modelis 9+21 +89, kur 89 mazās pašvaldības paliek ārpus ES 

struktūrfondu tieša atbalsta iespējām. 

Pieaugušo izglītības kontekstā iepriekšminētie dati norāda, ka būtiski 

mainījušās pašvaldību iespējas finansēt un nodrošināt pieaugušo izglītības sistēmas 

uzturēšanu, kā arī atbalstīt programmu īstenošanu ārpus pieejamā publiskā 

finansējuma no ES fondu programmām. Kā minēts iepriekš, pirmsreformas periodā, 

šo funkciju mazākā vai lielākā mērā nodrošināja 26 rajonu pašvaldības. Daudzām no 

tām bija īpaši šim mērėim dibinātas izglītības atbalsta iestādes. Pēc reformas tikai 

lielie novadi (apmēram 26, kuros iedzīvotāju skaits pārsniedz 15000) var atĜauties 

patstāvīgi uzturēt vietējo pieaugušo izglītības sistēmu. Rajona institucionālais modelis 

šajā jomā ar alternatīvu pilnā apjomā nav aizstāts. DaĜēji šo funkciju uzĦēmušies 

atsevišėi plānošanas reăioni, kuru ietekmē arī plānošanas dokumentos plānošanas 

reăions tiek prezentēts, kā resursu administrētājs, kas nav pats ekonomiski 

racionālākais modelis to iemeslu dēĜ, kuri tiks izklāstīti turpmāk7. Kaut arī jāatzīst, ka 

iepriekšminētajā dokumentā skaitliski lielākās pašvaldību daĜas ierobežotā kapacitāte 

administrēt pieaugušo izglītības (un arī mūžizglītības kopumā), sistēmas darbību 

novērtēta pareizi, nav Ħemti vērā vairāki faktori un ietekmes: 

                                                 
4 LR Administratīvi teritoriālās reformas likums; red. 29.06.2007.-30.12.2008 
5 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
6 www.vraa.gov.lv/.../2012.05.22_iedzivotaju_skaits_reg_parskats.pdf  
7 IZMPam_070114_IAP2020; Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 
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1. apstāklis, ka 9 nacionālās nozīmes attīstības centros dzīvo 1125145 

iedzīvotāji, kas ir vairāk par 50% no visiem Latvijas iedzīvotājiem,  

2. 21 reăionālas nozīmes attīstības centrs (Tukums, Ogre, Sigulda, Kuldīga, 

Saldus, Talsi, Dobele, Bauska, Aizkraukle, Cēsis, Smiltene, Valka, Gulbene, 

Alūksne, Madona, Limbaži, Līvāni, PreiĜi, Krāslava, Ludza, Balvi) arī ir ar 

pietiekamu kapacitāti pieaugušo izglītības sistēmas darbības nodrošināšanā; 

3. konteksts ar Latvijas telpiskās attīstības perspektīvu līdz 2030.gadam;8 

4. kā arī citi faktori, kas parāda, ka pieĦēmumi par kapacitāti tiek balstīti uz 

pašvaldībām, kas kopumā aptver mazāko Latvijas iedzīvotāju skaita daĜu. 

Pašvaldību mūžizglītības un tai skaitā pieaugušo izglītības nodrošināšanā nav 

iespējams aizstāt ar citām institūcijām, neieguldot ievērojamus finanšu resursus šo 

institūciju administratīvās kapacitātes radīšanai un uzturēšanai. Tas paĦems lielu daĜu 

no funkcijai plānojamā finansējuma. TādēĜ jaunajā plānošanas periodā svarīgi atrast 

tādu alternatīvu risinājumu sistēmas funkcionēšanas un attīstības nodrošinājumam, 

kas lielāko daĜu resursu Ĝautu virzīt pamatfunkcijai un iespējami mazāku daĜu – 

sistēmas administrēšanai. Shēmā (sk. 3.1. attēlu) attēlotais funkcionālais modelis 

darbojās rajonu pašvaldību līmenī un saglabājies nacionālas nozīmes un daĜēji arī 

reăionālas nozīmes attīstības centros. 

Pieaugušo izglītības finansēšanas modeĜa analīze. Principiālā shēma 

sistēmai, kas darbojās Republikas pilsētās un rajonu līmeĦa pašvaldībās līdz 

2009.gada vidum. Pēcreformas periodā funkcionē tikai daĜā pašvaldību. Atšėirības 

starp pašvaldībām bija tikai atsevišėās niansēs: 

� Izglītības atbalsta iestāde pieaugušo izglītībā varēja būt aizstāta ar citu modeli; 

� Administratīvajā teritorijā varēja nebūt profesionālo izglītības iestāžu, jo tā pēc 

normatīvā regulējuma ir valsts funkcija. 

Modelis ilglaicīgi, kopš 90-to gadu vidus apliecināja pietiekamu efektivitāti, 

elastību un funkcionalitāti, atbilstoši tajā ieguldītajiem finanšu resursiem. Tā 

vienkāršie darbības principi nodrošināja visus svarīgākos procesus: 

� nepastarpinātu kontaktu ar klientu mērėauditorijā, ietverot svarīgāko vajadzību 

apzināšanu un plānošanu; 

                                                 
8 LR Reăionālās attīstības likums: red.16.04.2014, 5.p. 
www.vraa.gov.lv/uploads/7-8_lv.pdf 
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3-1. attēls. Pieaugušo izglītības finansēšanas modelis 

� pilnīgu kontroli par finansējuma sadali programmu īstenotājiem atbilstoši 

mērėiem; 

� centralizētu visa veida finanšu plūsmas apkopošanu un pārraudzību; 

� finansējuma novadīšana līdz programmas īstenotājam bez starpniekiem (vienīgais 

starpnieks – pašvaldība); 

� nodrošināt izglītības procesa nepārtrauktību gan nodarbinātajiem, gan 

bezdarbniekiem; 

� ietekmēt un iesaistīties reăionālas nozīmes izglītības procesos; 

� veidot sadarbības tīklus ar augstskolām un darba devēju organizācijām. 

3.2 Finanšu avoti un sadales modelis Latvijā 2007.-2013. 

NodaĜā apskatītie finanšu avoti attiecināmi gan uz mūžizglītības, gan 

pieaugušo izglītības programmām, atbilstoši šo jēdzienu izpratnes interpretācijai un 

skaidrojumam informatīvajā ziĦojumā „Mūžizglītības politikas pamatnostādĦu 2007.-



 60 

2013.gadam īstenošanas gaita 2009. un 2010.gadā9 un „Izglītības attīstības 

pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam”. 

3.2.1 Finanšu avoti un izglītības programmu realizācijas veidi 
un virzieni 

Plānošanas periodā pieejamie pieaugušo izglītības finanšu avoti iedalāmi divās 

galvenajās grupās: publiskie un privātie. Pie publiskajiem finansētājiem attiecināmi: 

valsts ar tās iestādēm, pašvaldības un publiskie fondi. Privātie finansētāji: uzĦēmumi, 

organizācijas, privāti fondi un paši izglītojamie. Finansējuma procentuālo attiecību un 

apjomu noteikšana starp iepriekšminētajām finansētāju grupām par iepriekšējo 

plānošanas periodu ir sarežăīta, jo speciāla izpēte par šo jautājumu Latvijā nav 

veikta, regulāra statistika netiek apkopota, kaut arī būtu lietderīga, lai turpmāk 

varētu pilnīgāk izvērtēt mūžizglītības politikas ietekmi un rezultātus. 

Finanšu avotu modelis Latvijā būtiski neatšėiras no lielākās daĜas ES 

dalībvalstu. Atšėirības galvenokārt ir tikai publiskā un privātā finansējuma apjoma 

attiecībās.  

Publiskā sektora raksturojums. Valsts un ES fondu finansējums 

Publiskais finansējums Latvijā viennozīmīgi veido lielāko īpatsvaru pieaugušo 

izglītības programmu realizācijā, bet tā specifika ir tāda, ka tas visvairāk orientēts uz 

mērėauditoriju ar sociālām un citām specifiskām vajadzībām – bezdarbnieki, 

personas ar īpašām vajadzībām, dažādas marginālās grupas u.c. Tā mērėis – 

iekĜaušanas pasākumi. Īstenošanas modelis – centralizēts. 

Publiskā finansējuma sadales mehānismi iepriekšējā plānošanas periodā 

darbojās sekojoši:  

1. Valsts un tās iestādes galvenokārt izmantoja pieejamo publisko fondu 

finansējumu. Lielākā šī finansējuma daĜa tika administrēta centralizēti ar valsts 

institūciju reăionālo nodaĜu starpniecību – piemēram, Labklājības ministrija ar 

Nodarbinātības valsts aăentūras filiāĜu tīklu. Lielākais finanšu resursu īpatsvars bija 

Eiropas Sociālā fonda programmām. Finansējuma izlietošanas mērėi iedalāmi divos 

virzienos: 

                                                 
9 Informatīvais ziĦojums „Mūžizglītības politikas pamatnostādĦu 2007.-2013.gadam 
īstenošanas gaita 2009. un 2010.gadā”.- R.,2011, 5.lpp 
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� pirmkārt, ministriju un valsts (daudzos gadījumos arī atvasināto publisko 

institūciju –pašvaldību un daĜēji valsts augstskolu) iestāžu darbinieku kvalifikācijas 

un kapacitātes paaugstināšanai; 

� otrkārt, kā publiskais piedāvājums mērėauditorijai ar sociālām un citām 

specifiskām vajadzībām, kura dominante ir iekĜaušanas pasākumi, atsevišėās 

programmās – kā atbalsts uzĦēmējdarbībai. 

Dauzām valsts institūcijām 1. gadījumā to darbības specifikas dēĜ, 

mērėauditorija pārsniedza konkrētā institūcijā nodarbināto robežas, kā, piemēram, 

Aizsardzības ministrijai, kuras kompetencē ir Nacionālo bruĦoto spēku 

personālsastāva kvalifikācijas jautājumi, Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk 

tekstā IZM), - pedagogu (daĜēji finansēja pedagogu tālākizglītības programmas), 

tāpat Veselības ministrijai, Zemkopības ministrijai u.c. Periodā no 2011.-2013.g. IZM 

ar tās struktūrvienībām un sadarbības partneriem piedāvāja 950 tālākizglītības 

programmas pedagogiem10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 http://izm.izm.gov.lv/pedagogiem/7616.html 
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3-2. attēls. Programmu realizācijas finanšu avoti 

Shēmā (sk. 3-2. attēlu) parādīti galvenie finansētāji publiskajam un 

privātajam finansējumam. Finansētāju atšėirīgo mērėu un uzdevumu dēĜ arī attiecībā 

uz publiskā finansējuma sadali vienota sistēma netika veidota, un arī pēc būtības 

būtu grūti ieviešama.  

Vislielāko publiskā piedāvājuma īpatsvaru plānošanas periodā atbilstoši savas 

darbības specifikai nodrošināja Nodarbinātības valsts aăentūra (turpmāk tekstā – 

NVA). Eiropas Sociālā fonda projektos darbības programmā „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”, prioritātē „Sociālās iekĜaušanas veicināšana” aktivitātē „Iedzīvotāju 

ekonomiskās aktivitātes stimulēšana” periodā no 2009. -2015. gadam tiek realizēti 

apjomīgi projekti, kas aptver visu valsts teritoriju ar ievērojamiem finanšu resursiem 

un virkne karjeras atbalsta pasākumu.  

3-1. tabula.  
Ieskats NVA projektu paketē – publiskā piedāvājuma sadaĜā11 

Nr. Projekti Izmaksas EUR 

1. “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”  37 203 393 

2. „Kompleksi atbalsta pasākumi” 19 259 469 

3. „Pasākumi noteiktām personu grupām” 15 965 520 

4. „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība. 2009-2015.g. 102 860 172 

5. „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība - 3. kārta” 1 098 882 

Šajā ieskatā varam secināt, ka ieguldītie finanšu resursi ir pietiekami apjomīgi, 

bet to specifika ir tāda, ka tie orientēti galvenokārt uz profesionālo izglītošanos un 

iekĜaušanas pasākumiem marginālajām iedzīvotāju grupām, savukārt turpmākai 

plānošanai būtu nepieciešams pilnveidot resursu izlietojuma efektivitātes vērtējumu 

tieši profesionālās izglītošanās programmu sadaĜai, kamēr sociālās iekĜaušanas 

pasākumiem, tas nebūtu tik nozīmīgi.  

SaskaĦā ar augstskolu sniegto informāciju - tās piedāvā apmēram 80 

tālmācības studiju programmas, kas pilnībā tiek realizētas e-vidē ar atbilstošiem 

tālmācības materiāliem, kā arī vairāk nekā 3 000 studiju kursus. Reăionālās 

augstskolas kopumā piedāvā ap 130 tālākizglītības un profesionālās pilnveides 

                                                 
11 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=268&from=0 
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programmas, kā arī dažādus tālākizglītības kursus (valodu, IT u.c.), lekcijas un 

seminārus. Paplašinot izglītības iegūšanas iespējas un nodrošinot profesionālo 

rehabilitāciju cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, personām, kurām ir noteikta 

invaliditāte, tika piedāvāts apgūt profesionālās apmācības programmas tālmācības 

formā. Neformālās izglītības programmās iesaistīto cilvēku ar ierobežotām iespējām 

skaits sasniedza 400 cilvēkus. Tikai 2008.gadā neformālās izglītības programmās 

iesaistīto cilvēku ar speciālām vajadzībām skaits sasniedza 416 personas. Projektu 

„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” uzsāka 2010.gada 21.jūlijā, un 

kopš tā sākuma mūžizglītībā iesaistītas 18 538 nodarbinātas personas (projekts 

turpināsies līdz 2014.gada beigām). Arī bezdarbnieku apmācībās vērojama tendence 

aizvietot vispārīgās, īsās neformālās apmācību programmas ar profesionālās izglītības 

programmām, kurās iegūstama kvalifikācija12. Kopumā finansējuma sadales jomā 

varam secināt, ka dominē resoru princips.  

Tas pats princips darbojas arī programmu īstenošanas jomā. Liela daĜa no 

pieaugušo izglītības programmu īstenotājiem, izmantojot visa veida finanšu avotus 

savu piedāvājumu realizēja divos virzienos kā iekšējo piedāvājumu darbinieku 

kapacitātes paaugstināšanai, vai kā publisko piedāvājumu – plašai mērėauditorijai. 

 

 

 

 

 

 

3-3. attēls. Programmu realizācijas virzieni 

Valsts institūcijas iepriekšminētajās pieaugušo izglītības aktivitātēs darbojās 

vairākās lomās: 

1. kā programmas finansētājs un administrētājs; 

2. kā publisko fondu resursu piesaistītājs un administrētājs; 

3. kā programmas īstenotājs – tikai atsevišėos gadījumos. 

                                                 
12 IZMPam_02012014_IAP2020_1piel; Izglītības un attīstības pamatnostādĦu 2014.-
2020.gadam 1.pielikums „2007.-2013.gadā plānošanas periodā paveikto pasākumu 
izvērtējums” 

Pieaugušo izglītības programmu īstenotāji 

Publiskais piedāvājums 
interesentiem un/vai 

specifiskām mērėgrupām. 

Iekšējais piedāvājums -
darbinieku kapacitātes un 

kvalitātes celšanai.  



 64 

Deleăējuma mehānismi daĜēji darbojās tikai attiecībā uz sociālajiem 

partneriem, bet diezgan ierobežotā formā, jo normatīvais regulējums maksimāli 

ierobežo publisko sektoru deleăēt kādu no funkcijām privātām personām kopā ar 

finansējumu. Lai nodrošinātu ar 2007.gada 23.februāra MK rīkojumu Nr.111 „Par 

Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 2007.–2013. gadam” apstiprinātās politikas 

virziena pieaugušo izglītībā uzdevumu – veicināt pieaugušo izglītības attīstību, 

2009.gada beigās tika noslēgts līdzdarbības līgums ar Latvijas pieaugušo izglītības 

apvienību (turpmāk - LPIA) par iepriekšminētā uzdevuma deleăējumu 

privātpersonai13. 2010.gada 2.septembrī notikušajā saskaĦošanas sanāksmē ar citām 

pieaugušo izglītībā iesaistītajām institūcijām dokumenta projekts netika akceptēts un 

līdzdarbības līgums ar LPIA tika izbeigts, pamatojoties uz LPIA iesniegumu. Tā, kā 

runa bija par neformālās izglītības pedagogu kvalifikācijas kritēriju izstrādi, jautājums 

visticamāk nebija akceptējams, jo padarītu neformālo izglītību par formālās izglītības 

daĜu, tomēr tas ir viens no retajiem piemēriem, kur tika mēăināts deleăēt funkciju ar 

finansējumu14. Pārsvarā privātais sektors programmu īstenošanas tiesības iegūst 

piedaloties valsts institūciju rīkotajos konkursos un sniedzot pakalpojumu – 

kvalifikācijas celšanas vai publisko. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem tika veikta arī 

darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveidošana. Sagatavotie grozījumi 

Profesionālās izglītības likumā reglamentē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtas 

profesionālās kompetences novērtēšanu. 

Kopumā profesionālās izglītības sistēmas sakārtošanai 2009. gadā tika 

izlietots 3 044761 LVL, bet 2010.g. - 6 855864 LVL, kas vērā Ħemami profesionālās 

izglītošanās virzienā ietekmēja arī pieaugušo izglītības sistēmas pilnveidi. Izstrādāti 

un 2011.gada 22.februārī pieĦemti MK noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē 

ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”15. Plānotais 

rezultāts faktiski ir sasniegts, bet ieguldīto resursu efektivitātes vērtējums publiskajos 

avotos nav atrodams.  

Kaut arī šāda sadarbība iepriekšējā plānošanas periodā vērtējama Ĝoti pozitīvi, 

tomēr sociālo partneru ietekmē pieaugušo izglītībā kā absolūta dominante iepriekšējā 

                                                 
13 Informatīvais ziĦojums „Mūžizglītības politikas pamatnostādĦu 2007.-2013.gadam 
īstenošanas gaita 2009. un 2010.gadā”.- R.,2011, 16.lpp. 
14 ĥemot vērā 2010.gadā apstiprinātos grozījumus Izglītības likuma 48.pantā, kuri nosaka, ka 
prasības par pedagogam nepieciešamo kvalifikāciju neattiecas uz pieaugušo neformālo 
izglītību, uzdevuma izpilde tika pārtraukta. 
15 Informatīvais ziĦojums „Mūžizglītības politikas pamatnostādĦu 2007.-2013.gadam 
īstenošanas gaita 2009. un 2010.gadā”.- R.,2011, 12.lpp. 
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plānošanas periodā bija profesionālā izglītošanās. Otrajai komponentei – vispārējā 

izglītības līmeĦa celšana, publisko finanšu resursu pieejamība bija tikai NVA projektos 

īpaši definētām mērėgrupām. Vienlaicīgi sociālo partneru ietekmē pieaugušo 

neformālā izglītība iegūst arvien formālāku raksturu, kas attiecībā uz indivīdu nav pati 

labākā tendence, jo ignorē viĦa intereses. Tomēr, ārpus formālās izglītības iegūto 

zināšanu un prasmju atzīšana vērtējama kā vērā Ħemams sniegums16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3-4. attēls. Programmu īstenotāji 

Shēmā redzams pieaugušo izglītības programmu īstenotāju lomu sadalījums 

publiskajā un privātajā sektorā. Vienlaicīgi jāatzīmē, ka privātais sektors kā 

īstenotājs, vērā Ħemamā apjomā izmantoja publiskos finansējuma avotus, savukārt 

publiskā sektora institūcijas arī privāto finansētāju resursus, kaut arī to apjoms nebija 

ar būtisku ietekmi programmu finansēšanā. Integrētais raksturs, kur gan publiskā, 

                                                 
16 2007.gadā Nacionālās programmas projektā „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 
izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” tika 
izstrādāta „Neformālās izglītības atzīšanas un prasmju novērtēšanas metodika”.  
 MK noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto 
profesionālo kompetenci”. 
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gan privātā finansējuma avotus pieaugušo izglītības programmu realizācijā, izmanto 

abu grupu pieaugušo izglītības programmu īstenotāji ir pozitīva tendence, kuru 

nākamajā plānošanas periodā jāattīsta tālāk. Kopumā 2009.gadā politikas 

uzdevumam „Nodrošināts pieaugušo izglītības piedāvājums un kvalitāte” tika izlietoti 

28 089 432 LVL, bet 2010.gadā - 63 270 097 LVL. Gan publisko, gan iekšējo 

piedāvājumu finansēja pašvaldības, IZM, Labklājības, Ekonomikas, Kultūras 

ministrijas17.  

Nenoliedzami, tieši iepriekšējā plānošanas periodā ievērojami pieauga 

publiskā sektora (valsts līmenī) finansējums pieaugušo izglītībai – ne tikai programmu 

realizācijai, bet arī sistēmas izveidei. Kopaina tomēr liecina, ka starpresoru 

sadarbības jomā sistēmas izveide bija samērā vāji koordinēta darbība. Ja salīdzinām 

finanšu resursu ieguldījumu mūžizglītībā 2009.-2010.gados ar pieaugušo izglītībā 

iesaistīto personu procentuālo attiecību no visiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 

25-64 gadiem, kuru pēc Eurostat pasūtījuma Latvijā apkopo CSP (Centrālā statistikas 

pārvalde) izlases darbaspēka apsekojuma ietvaros ( n=4000), konstatēt korelāciju 

starp finanšu ieguldījumu un rezultātu nevaram, jo tas nemainās, bet iesaistīto 

personu skaita pieaugumu 2012g. viennozīmīgi tikai kā sekas ieguldītajiem resursiem 

attiecināt var tikai daĜēji. 

3-2. tabula.  
Pieaugušo izglītībā iesaistīto personu skaits % no 25-64 gadu vecumam18 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

ES % 9.3 9.4 9.3 9.1 8.9  

Latvija % 7.1 6.8 5.3 5.0 5.0 7 

*plānots%    9 10 11 

ĥemot vērā, ka mūžizglītības sistēmas izveidei, kuras sastāvdaĜa ir pieaugušo 

izglītība 2010. gadā publiskie finanšu resursi tika vairāk nekā divkāršoti salīdzinot ar 

2009.g., 2011. gadā pieaugušo iesaistīšanas izglītībā procentuālie rādītāji nemainījās. 

2012. gada pieaugumu par 2% daĜēji varētu attiecināt uz resursu atdevi. Secinājums 

ir sekojošs – kaut arī iepriekšminētā statistikas apkopošanas metode nesniedz pilnīgu 

kopainu un absolūtos skaitĜos patiesais rezultāts var būtiski atšėirties, tā pietiekami 

                                                 
17 Informatīvais ziĦojums „Mūžizglītības politikas pamatnostādĦu 2007.-2013.gadam 
īstenošanas gaita 2009. un 2010.gadā”.- R.,2011, 15-17.lpp. 
18 Eurostat dati, 2011 
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adekvāti parāda tendences, īpaši salīdzināšanas aspektā ar citām ES valstīm un ES 

vidējo rādītāju. Viennozīmīgi resursu ieguldījuma pieaugumam, jāsekmē arī rezultāta 

uzlabošanās. Tā kā resursi tika izlietoti ne tikai pieaugušo izglītībai, bet arī citiem 

mūžizglītības sektoriem, nevar arī viennozīmīgi secināt, ka to atdeve bija zema, bet 

jāvērš uzmanība uz resursu efektivitātes pieaugumu. 

Publiskā sektora raksturojums. Pašvaldības 

Kā programmu īstenotāji uz daudzām publiskā finansējuma programmām 

konkursa kārtībā pieteicās un ieguva realizācijas tiesības arī pašvaldības ar to 

iestādēm un privātpersonas. Pašvaldībām, kurās izveidotas un darbojās pieaugušo 

izglītības un atbalsta iestādes, NVA administrēto programmu realizācija veido 

ievērojamu daĜu no iestādes piedāvājuma klientiem19. Praktiski visas funkcijas: 

finansētāja, finansējuma piesaistītāja un administrētāja, programmu īstenotāja 

funkcijas iepriekšējā plānošanas periodā veica pašvaldības, kuru tiešā darba specifika 

ir būt ciešā saiknē ar administratīvās teritorijas iedzīvotājiem un to vajadzību 

apmierināšanu izglītības jomā. Valsts finansiālais atbalsts konkrēti pieaugušo 

izglītības funkcijas finansēšanā iepriekšējā plānošanas periodā nebija pieejams, jo arī 

normatīvais regulējums šo funkciju pašvaldībām vairāk interpretē kā brīvprātīgu 

iniciatīvu, bet vienlaicīgi uzliek par pienākumu uzturēt izveidotās iestādes, nodrošinot 

to funkciju izpildi20. Pašvaldību lomu publiskā piedāvājuma realizācijā iepriekšējā 

plānošanas periodā jāanalizē diferencēti – līdz administratīvi teritoriālajai reformai 

2009.g. un pēc tās. Līdz reformai varam runāt par zināmu stabilizējušos sistēmu, kur 

šīs funkcijas veica 26 rajonu pašvaldības ar atšėirīgiem organizācijas modeĜiem, bet 

lielā daĜā arī ar speciāli dibinātām izglītības atbalsta iestādēm. Pēcreformas periodā šī 

sistēma daĜēji ir sairusi, bet alternatīva nav izveidojusies, kaut arī daudzi novadi šīs 

struktūras ir saglabājuši, un tās turpina sekmīgi darboties programmu realizācijā un 

pieprasījuma izpētē. IZM EK projekta „Eiropas izglītības programmas īstenošana 

pieaugušo izglītības jomā” ietvaros šī informācija ir apkopota un aktuālā informācija 

par pieaugušo izglītības koordināciju konkrētās pašvaldībās ir pieejama21. DaĜēji šo 

funkciju ir pārĦēmuši plānošanas reăioni, kuri realizē pašvaldībās nodarbināto 

personu dažāda veida kapacitātes paaugstināšanas projektus, organizē seminārus un 

                                                 
19 2007.gada 23.februāra MK rīkojums Nr.111 “Par Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 
2007.–2013. gadam”. 
20 LR likums Par pašvaldībām, 12.pants, 15.panta 4.d.; red. 01.07.2013 
LR Izglītības likums, 46.pants; red. 01.09.2013.-31.12.2014. 
21 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/10929.html 
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apmācības, bet atsevišėos gadījumos veido arī publiskā piedāvājuma daĜu. Reăiona 

aktivitāte konkrētajā jomā ir atkarīga no reăiona pašvaldību darbības modeĜa – ja tās 

deleăē šādu uzdevumu.  

Pašvaldības ierobežotā apjomā spējušas finansēt pieaugušo izglītības 

pasākumus no sava budžeta. Pārsvarā tie bija sistēmas uzturēšanas izdevumi un 

iekšējā piedāvājuma nodrošināšana – pašvaldībā nodarbināto apmācība. Publisko 

piedāvājumu veidoja no finanšu līdzekĜiem, kurus piesaistīja dažādos projektos, tai 

skaitā arī valsts institūciju piedāvātajās programmās – īpaši NVA pasākumos. Korekta 

informācija par pašvaldību finansējuma apjomiem pieaugušo izglītībai nav pieejama, 

jo aptaujas nesniedz pilnu informācijas apjomu, un noteikti netiek Ħemts vērā viss 

piedāvājums. Par to var pārliecināties IZM apkopotajos datos par 2009.gadu. 

Pirmais mēăinājums iegūt un apkopot informāciju par pašvaldību 

ieguldītajiem resursiem pieaugušo izglītībā bija 2008.gadā, kad IZM apkopoja un 

publicēja pašvaldību sniegto informāciju par pieaugušo neformālās izglītības 

finansēšanu Latvijas reăionos 2007.gadā. Arī 2010.gadā IZM veica informācijas 

apkopojumu par Latvijā esošo situāciju pieaugušo izglītībā pēc Administratīvi 

teritoriālās reformas ieviešanas 2009.gadā. Atsaucoties uz informācijas pieprasījumu, 

81 pašvaldība sniedza datus par teritorijā īstenoto pieaugušo neformālo izglītību, tās 

finansēšanas apjomu un modeli22. Rezultātā tika secināts, ka vairākas pašvaldības 

veicina pieaugušo izglītības attīstību savā teritorijā, dažādos veidos atbalstot tās 

īstenošanu:  

1. finansējot vai līdzfinansējot teritorijā esošas iestādes, kas īsteno pieaugušo 

neformālo izglītību (pieaugušo izglītības centri, tautas skolas, kultūras centri, 

vispārējās izglītības iestādes, kas realizē pieaugušo neformālās izglītības programmas 

u.c.);  

2. nodrošinot telpas vai piedāvājot atlaides telpu īrei pieaugušo neformālās 

izglītības programmu īstenošanai; 

3. īsteno vai līdzfinansē ārvalstu finanšu instrumentu projektus, kuri vērsti uz 

pieaugušo neformālās izglītības īstenošanu un attīstību; 

4. piedāvā dotācijas NVO (nevalstiskajām organizācijām), kuras nodrošina 

pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem. 

                                                 
22 http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/4305.html. 



 69 

Tika arī konstatēts, ka ekonomiskās krīzes situācijā pašvaldības vadītāji bieži 

pieĦem lēmumus par pieejamo finanšu līdzekĜu izlietojumu par labu citām 

neatliekamām darbībām, bet ne ieguldījumiem cilvēkkapitāla attīstībai23. Tomēr 

iepriekšminētajam cēlonim var piekrist tikai daĜēji, jo vislielāko ietekmi uz pašvaldību 

pieaugušo izglītības tīklu nenoliedzami, kā minēts iepriekš, radīja 2009.gada 

administratīvi teritoriālās reformas ietekme un normatīvajos aktos pieĜaujamais 

neobligātais finansēšanas raksturs. 

 

3-5. attēls. Aptaujas rezultāti. Karte24 

ĥemot vērā atšėirīgo pašvaldību procentuālo aptvērumu, kuras iesniedza 

datus, reăionos, kur tas svārstās no 54%-80%, iegūtais rezultāts tiešā veidā nav 

izmantojams, jo neparāda tendences. Lai dati būtu izmantojami salīdzināšanai, 

iespējams pielietot ekstrapolācijas metodi, kur iegūstam pieĦēmumu, kāds būtu 

finansējums, ja datus būtu iesniegušas visas pašvaldības. 

3-3. tabula.  
Aptaujas rezultāti 

Reăions Iesniegti dati % Summa LVL PieĦēmums LVL 100% 

Kurzemes 80% 63064 78830 

                                                 
23 Informatīvais ziĦojums „Mūžizglītības politikas pamatnostādĦu 2007.-2013.gadam 
īstenošanas gaita 2009. un 2010.gadā”.- R.,2011, 17.lpp 
24 turpat, 18.lpp. 
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Rīgas 70% 114153 163075 

Zemgales 77% 505873 656977 

Vidzemes 54% 148615 275212 

Latgales 71% 74049 104294 

 

Šos datus izkārtojot diagrammā varam salīdzināt provizorisko pašvaldību 

ieguldījumu pieaugušo izglītības finansēšanā pa pieciem plānošanas reăioniem. 

 

3-6. attēls. Fakts un ekstrapolācija 

Kā redzam visu reăionu finansējuma amplitūda ir salīdzināmi lielumi, bet 

starpība attiecībā uz Zemgales reăiona pašvaldībām ir milzīga, un tas rada 

nepieciešamību pārliecināties par rezultāta validāti. Šeit var būt vairāki izskaidrojumi 

– atšėirīgi izprastas anketas, datus atsevišėos reăionos nav iesniegušas lielākās 

pašvaldības, kuras atbalsta pieaugušo izglītību, atšėirtībā no citiem reăioniem 

Zemgales pašvaldībās darbojas vairākas lielas pieaugušo izglītības atbalsta iestādes, 

realizēti apjomīgāki projekti. Secinājums - bez padziĜinātas izpētes par šo atšėirību 

cēloĦiem, informācija gandrīz nav izmantojama. Kā piemērs pieaugušo izglītības 

centra darbības izmaksām budžeta gada griezumā var kalpot viens no valsts 

lielākajiem pašvaldības pieaugušo izglītības centriem Zemgales reăiona Kompetenču 

attīstības centra budžets. Kā redzams tabulā, lielāko daĜu no iestādes ieĦēmumiem 
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veido pašvaldības dotācija un valsts budžeta transferti – 88%, bet 12% ieĦēmumi no 

privātpersonām, kas Latvijas situācijā vērtējams kā labs rādītājs25. 

3-4. tabula.  
Zemgales reăiona Kompetenču attīstības centra gada budžets (izpilde)26 

Finansējuma avots Izpilde LVL % no kopējiem 
ieĦēmumiem 

Valsts budžeta transferti 264857 33 

IeĦēmumi no maksas pakalpojumiem 94615 12 

tai skaitā mācību maksa 70336  

Dotācija no pašvaldības vispārējiem ieĦēmumiem 451437 56 

Kopā: 811109 100 

Salīdzinot ar ievērojami mazākas pieaugušo izglītības atbalsta iestādes 

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzĦēmējdarbības atbalsta centra ieĦēmumiem, 

redzam līdzīgu ainu %. IzĦemot valsts budžeta transfertu apjomu, tāpat gandrīz 90% 

ieĦēmumu veido publiskais finansējums, bet 11% - privātais par izglītības un citiem 

pakalpojumiem. 

3-5. tabula.  
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzĦēmējdarbības atbalsta centra gada 

budžets (izpilde) 

Finansējuma avots Izpilde LVL % no kopējiem 
ieĦēmumiem 

Valsts budžeta transferti 310 0.35 

IeĦēmumi no maksas pakalpojumiem 9017 10.65 

tai skaitā mācību maksa 6817  

Dotācija no pašvaldības vispārējiem ieĦēmumiem 79282 89 

Kopā: 88609 100 

Secināms, ka bez pašvaldību budžeta dotācijas dominantes pieaugušo 

izglītības piedāvājums vietējās pašvaldībās ievērojami saruktu, bet izglītības 

infrastruktūras uzturēšana ir samērā dārgs process. TādēĜ lielākā daĜa mazo 

                                                 
25 SadaĜā „mācību maksa” viennozīmīgi būs arī publisko personu pasūtījums, bet precīzu 
dalījumu bez speciālas datu apstrādes iestādē, iegūt nevar. 
26 S.Vīksna,  prezentācija, 2014. 
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pašvaldību to nevar atĜauties, un tas ne vienmēr ir atkarīgs no pašvaldību vadītāju 

vēlmes un izpratnes, bet gan no pieejamajiem finanšu resursiem. 

Publiskā sektora raksturojums. Atbalsts uzĦēmējdarbībai 

Kā sekojošais piemērs publiskajam piedāvājumam pieaugušo izglītības jomā ir 

valsts institūciju atbalsts uzĦēmējdarbībai, kurā ietverti arī izglītības pasākumi. Šos 

procesus virza LR Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM), kā uzĦēmējdarbības 

atbalsta programmas. Latvijas Investīciju un attīstības aăentūras (turpmāk tekstā- 

LIAA) piedāvātajā programmā „Atbalsts biznesa attīstībai” ir virziens „Atbalsts 

nodarbināto apmācībām”, kas ietver divus apakšvirzienus, kas orientēti uz IT 

pielietojuma prasmju paaugstināšanu mazajiem uzĦēmējiem: 

1. LIAA atbalsts partnerībā organizētām apmācībām; 

2. Mikro un mazo uzĦēmumu IT apmācībām27. 

Tāpat arī palīdzība ERASMUS28 finansējuma piesaistē: „ERASMUS jaunajiem 

uzĦēmējiem”, kas sniedz iespēju apgūt nepieciešamo pieredzi ārvalstīs.  

Iepriekšējā plānošanas periodā EM izglītības mērėiem izmantoja ES fondu 

resursus. Apakšaktivitātē «Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu 

konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām» 

(1.kārta) tika realizēti ESF finansēti projekti par kopējo summu 3.4 milj. EUR un 

apmācīta 2131 persona. Apakšaktivitātē «Atbalsts nodarbināto apmācībām 

komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts komersantu individuāli 

organizētām apmācībām» realizēja 84 ESF projektus par summu 2.7 milj. EUR un 

tika apmācītas 2973 personas. Apakšaktivitātes «Atbalsts nodarbināto apmācībām 

komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām 

apmācībām» 2. kārtā – publiskais finansējums sasniedza 27.7 milj.EUR, bet 3.kārtā 

nodrošināja IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloăijas) apmācības mikro - un 

mazajiem komersantiem par 1.59 milj.EUR.  

2.kārtas ietvaros 2010. gada beigās uzsākta 16 projektu īstenošana ar 

publisko finansējumu - 26.3 milj.EUR: 

� līdz 2013.gada beigām apmācībās iesaistītas 20615 personas 

� līdz 2013.gada beigām apmācībās iesaistījušies vairāk kā 1700 komersanti 

                                                 
27 http://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsta-programmas-uznemejiem 
28 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 
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� vidējais ES fondu finansējums vienai personai 753 EUR 

� vidējais darba devēja līdzfinansējums – 35% no apmācību izmaksām. 

Projektu īstenošana turpināsies līdz 2015.gada vasarai, bet sākot no 

2012.gada vismaz 20% finansējuma tiek virzīti jauniešu un 20% - ārpus Rīgas 

reăionos nodarbināto personu apmācībai29. Konkrētais piemērs liecina, ka modelis ar 

partnerībā realizētām apmācību programmām Latvijā darbosies sekmīgi, ja publiskā 

finansējuma daĜa saglabāsies 2/3 no kopējām programmu izmaksām. 

Kā iespējams trūkums, ir nepietiekamā mazo un mikrouzĦēmumu kapacitāte 

projektu pieteikumu sagatavošanā finansējuma piesaistes projektiem izglītības jomā 

un daudzos gadījumos - arī motivācijas trūkums, jo programma retos gadījumos 

pieĜāva pamatlīdzekĜu iegādi un citas ar infrastruktūras pilnveidošanu saistītas 

aktivitātes. 

2007.-2013.g. plānošanas periodā plašas iespējas bija arī tiešai ES 

finansējuma piesaistei „Mūžizglītības programma 2007-2013”30 ar tās 4 

apakšprogrammām, no kurām ERASMUS, Leonardo da Vinci un GRUNDTVIK31 

piedāvāja iespējas realizēt arī pieaugušo izglītības aktivitātes un Latvijā pieejamais 

finansējums kopumā pārsniedza 3 miljonus EUR gadā. Mūžizglītības programma 2007 

- 2013 ir plaša sadarbības programma, kura ietver visus izglītības veidus un līmeĦus: 

1. ERASMUS - augstākā izglītība  

2. Leonardo da Vinci - sākotnējā profesionālā izglītība un profesionālā 

tālākizglītība  

3. GRUNDTVIG - pieaugušo izglītība  

4. CAURVIJU programma - 4 pamataktivitātes, kuras saistāmas ar visām 

apakšprogrammām  

5. politikas attīstība, informācijas un komunikācijas tehnoloăijas, rezultātu 

izplatīšana un izpēte.  

6. JEAN MONNET programma - 3 pamataktivitātes – Jean Monnet 

programma, atbalsts Eiropas institūcijām un Eiropas asociācijām  

                                                 
29 http: www.em.gov.lv 
30 http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm#tab-5 
31 http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/par_grundtvig/ 
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Kopumā publiskā finansējuma piesaistes iespējas pieaugušo izglītības 

mērėiem var raksturot kā pietiekami plašas. 

Privātā sektora raksturojums 

Privātā sektora piedāvājums pieaugušo izglītības programmu realizācijā 

iepriekšējā plānošanas periodā ir pieaudzis, un to sekmēja tieši publisko fondu 

finanšu resursu pieaugums, kurus privātie pieaugušo izglītības programmu īstenotāji 

apguva gan tieši, gan ar publiskā sektora starpniecību. Tāpat kā publiskajā sektorā, 

privātie programmu īstenotāji piedāvā visa veida pieaugušo izglītības programmas 

gan profesionālās, gan garīgās un intelektuālās kapacitātes celšanai. Privātais sektors 

Latvijā šim mērėim izmanto tos pašus finanšu avotus, ko publiskās institūcijas. 

Privātos pieaugušo izglītības programmu piedāvātājus pēc to darbības mērėa var 

iedalīt sekojoši: 

1. nevalstiskās organizācijas ( turpmāk - NVO) – biedrības un nodibinājumi, 

kam viens no darbības veidiem, vai pamatdarbība ir pieaugušo izglītības programmu 

realizācija; 

2. nevalstiskajam sektoram piekrītošas - darba devēju profesionālās 

apvienības, kuras kā sadarbības partneri iesaistās profesionālo pieaugušo izglītības 

programmu realizācijā; 

3. privātas augstskolas; 

4. komercsabiedrības, kuru pamatpakalpojums vai viens no papildus 

pakalpojumiem ir pieaugušo izglītības programmu īstenošana. 

Pēc piedāvāto izglītības programmu spektra privātos pieaugušo izglītotājus 

varam iedalīt divās grupās: 

1. ar šauru specializāciju, piem., juridiska rakstura kursu un semināru 

organizēšanā; 

2. ar plaša programmu spektra piedāvājumu. 
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3-7. attēls. Galvenie finanšu avoti darbības nodrošināšanai 

Lai gūtu priekšstatu par programmu apjomiem un finanšu līdzekĜiem, ar 

kuriem operē privātie pieaugušo izglītības programmu piedāvātāji, analizēsim 

atsevišėus piemērus. Viena no visietekmīgākajām komercsabiedrībām šajā nozarē ir 

mācību centrs „Buts”, kas aptver visu virzienu pieaugušo izglītības programmas, ar 

lielāko to īpatsvaru profesionālajā izglītībā un realizē vairāk nekā 37 izglītības 

programmu veidus32, tai skaitā arī NVA programmas bezdarbniekiem un 

strādājošajiem. UzĦēmums izveidojis plašu filiāĜu tīklu, kas aptver visu valsts teritoriju 

un pats nodarbina lielu darbinieku skaitu. 

3-6. tabula.  
Mācību centra BUTS filiāĜu tīkls33 

 Nosaukums Adrese 

1. "Buts", mācību centrs Limbažos Ezeru 2, Limbaži, Limbažu n., LV-4001 

2. "Buts", mācību centrs Saldū Jelgavas 2, Saldus, Saldus n., LV-3801 

3. "Buts", mācību centrs Bauskā Dārza 14a, Bauska, Bauskas n., LV-3901 

4. "Buts", mācību centrs Siguldā K.Valdemāra 1a, Sigulda, Siguldas n., LV-2150 

5. "Buts", mācību centrs Kuldīgā Piltenes 25, Kuldīga, Kuldīgas n., LV-3301 

                                                 
32 apkures un spiediena iekārtas; skaistumkopšana; metināšana un sanitārtehnika; 
grāmatvedība; pedagoăija un bērna audzināšana; darba drošība, ugunsdrošība, civilā 
aizsardzība; biroja darbs; datorzinības; autoskola; autoremonts; enerăētika; valodas; 
personāla vadība; ēdināšana un viesmīlība; celtniecība; pašgājējmašīnu vadīšana; sanitārās 
un higiēnas prasības; atbildīgie speciālisti; mārketings un komerczinības; kokapstrāde 
33 LR UzĦēmumu reăistra dati. 
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 Nosaukums Adrese 

6. "Buts", mācību centrs Ventspilī Ăertrūdes 29/31, Ventspils, LV-3601 

7. "Buts", mācību centrs Jelgavā RaiĦa 20-411, Jelgava, LV-3001 

8. "Buts", Latvijas neatkarīgā 
testēšanas laboratorija 

Meža 7, Rīga, LV-1048 

9. "Buts", mācību centrs Tukumā Pasta 11 k.2, Tukums, Tukuma n., LV-3101 

10. "Buts", mācību centrs Aizkrauklē Lāčplēša 7, Aizkraukle, Aizkraukles n., LV-5101 

11. "Buts", mācību centrs Jēkabpilī Brīvības 212, Jēkabpils, LV-5201 

12. "Buts", mācību centrs Līvānos Domes 3, Līvāni, Līvānu n., LV-5316 

13. "Buts", mācību centrs Gulbenē ĀbeĜu 8, Gulbene, Gulbenes n., LV-4401 

14. "Buts", mācību centrs Rēzeknē 18.novembra 35, Rēzekne, LV-4601 

15. "Buts", mācību centrs Madonā Poruka 4, Madona, Madonas n., LV-4801 

16. "Buts", mācību centrs Liepājā Klaipēdas 19/21, Liepāja, LV-3401 

17. "Buts", mācību centrs Valkā RaiĦa 16, Valka, Valkas n., LV-4701 

18. "Buts", mācību centrs Valmierā Meža 7, Valmiera, LV-4201 

19. "Buts", mācību centrs Daugavpilī 18.novembra 18a, Daugavpils, LV-5401 

20. "Buts", mācību centrs Cēsīs Bērzaines 15, Cēsis, Cēsu n., LV-4101 

21. "Buts", mācību centrs Talsos K.Valdemāra 2a, Talsi, Talsu n., LV-3201 

Šāda liela komercuzĦēmuma esamība rada nopietnu konkurenci pašvaldību 

izglītības iestādēm, kas nodarbojas ar pieaugušo izglītības programmu īstenošanu 

reăionos. Ja skatāmies kontekstā ar Zemgales reăiona kompetenču attīstības centru, 

tad redzam, ka komercsabiedrības apgrozījums 6 reizes pārsniedz viena no 

lielākajiem pašvaldību mācību centriem gada izdevumu tāmi. Finanšu rādītāji pēdējos 

3 gados liecina par uzĦēmuma darbības apjomiem un kapacitāti. Lai vienkāršotu 

salīdzināšanu, visi dati ir konvertēti EUR pēc oficiālā maiĦas kursa. 
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3-7. tabula.  
Mācību centra BUTS ekonomiskās darbības rādītāji34 

Gads/EUR 2013. 2012. 2011. 

Apgrozījums, 
Pieaugums % 

5272894* 18% 4498308 -23% 5901185 _ 

PeĜĦa,  
Rentabilitāte % 

905371 17% 30002 1% 1189765 20% 

Darbinieki 112 115 407 

*visi skaitĜi pārrēėināti EUR 

No tabulas redzams, ka uzĦēmums 2012.gadā veicis nopietnu reorganizāciju 

un gandrīz 4 reizes samazinājis pastāvīgi nodarbināto skaitu (acīmredzot izvēlēta cita 

sadarbības forma), kaut arī apgrozījums 2011.gadā sasniedza gandrīz 6 miljonus EUR 

un rentabilitāte 20%. Darbinieku skaitam sarūkot 4 reizes apgrozījums samazinājās 

tikai par ¼ daĜu, rentabilitāte saruka līdz 1%, bet jau 2013.gadā rādītāji pietuvojās 

2012.gada līmenim. Varam secināt, ka komercsabiedrības ekonomiskās darbības 

rādītāji ir stabili.  

1. secinājums, ko varam izdarīt no šī kopsavilkuma, ir – Latvijas tirgus, Ħemot 

vērā iedzīvotāju skaitu, šāda veida un apjoma uzĦēmējdarbības nišai ir aizĦemts, un 

citiem uzĦēmumiem izaugsmes iespējas, lai veidotu konkurenci, ir Ĝoti ierobežotas. 

Tas tomēr neizslēdz iespēju līdzīgus pakalpojumus piedāvāt arī citām 

komercsabiedrībām. Šādu veiksmīgu piemēru, kur darbojas nelieli uzĦēmumi ir 

daudz. 

Citas komercsabiedrības ir specializējušās uz daudz šaurāku izglītības 

programmu piedāvājumu. Piemēram, SIA „Funditus” piedāvā seminārus juristiem, 

menedžeriem, grāmatvežiem par likumdošanas aktualitātēm un uzĦēmuma 

specializācija ir apmācība juridiskās izglītības aktuālajos jautājumos. Tas nosaka arī 

uzĦēmuma mērėauditoriju, kur dominē publiskā sektora klienti, valsts un pašvaldību 

iestāžu darbinieki, kas rada stabilu, maksātspējīgu klientu mērėauditoriju, jo lielākajai 

daĜai klientu, mācības apmaksā iestāde. Piemērs ar nelielu uzĦēmumu parāda arī Ĝoti 

pozitīvu finanšu ainu. UzĦēmumā ir tikai 3 darbinieki, bet trīs gadu laikā apgrozījums 

ir gandrīz divkāršojies, bet peĜĦas daĜa veido gandrīz 50% no uzĦēmuma 

apgrozījuma. Tas izskaidrojams ar zemajām uzturēšanas un administratīvo izdevumu 

                                                 
34 LR UzĦēmumu reăistra dati. 
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izmaksām, jo uzĦēmums, atšėirībā no iepriekšējā, neuztur lielu un dārgu 

infrastruktūru, bet nomā auditoriju. Izcilie finanšu rādītāji liecina, ka uzĦēmums 

veiksmīgi atradis savu nišu pieaugušo izglītības programmu tirgū, turklāt īpaši 

nepievēršoties ar ES fondu resursu apguvei. Pēc NACE koda uzĦēmums savu darbību 

reăistrējis kā „Citur neklasificēta izglītība”35.  

3-8. tabula.  
Mācību centra „Funditus” ekonomiskās darbības rādītāji36 

Gads/EUR 2013. 2012. 2011. 

Apgrozījums, 
Pieaugums % 

160793 59% 101534 12% 90678 - 

PeĜĦa,  
Rentabilitāte % 

80056 50% 47135 46% 37741 42% 

Darbinieki 3 3 3 

2.secinājums – pieaugušo izglītības programmu realizācijā Latvijas apstākĜos 

veiksmīgi un ilgtspējīgi var darboties arī nelieli uzĦēmumi, ja atraduši savu tirgus 

nišu. 

Tik pārliecinošu un ilglaicīgu sniegumu pieaugušo izglītībā diemžēl neparāda 

nevalstiskās organizācijas – nodibinājumi un biedrības. Kaut arī komercsabiedrību un 

NVO darbības specifika atšėiras arī pieaugušo izglītības sfērā, finanšu resursu 

piesaistes un pamatdarbības jomā daudzi radītāji ir salīdzināmi. Kā piemēru analizējot 

vienu no vecākajām un tradīcijā bagātākajām apvienībām – Latvijas Pieaugušo 

izglītības apvienības rādītājus, nozīmīgu izaugsmi nevaram konstatēt. Drīzāk 

iepriekšējo plānošanas periodu varētu raksturot, kā atsevišėu pozīciju un ietekmes 

zaudēšanu. LR UzĦēmumu reăistrā finansiālie rādītāji nav atspoguĜoti, kas liecina, ka 

biedrības gada apgrozījums nesasniedza LR noteikto slieksni, lai tā reăistrētos, kā 

nodokĜu maksātājs. Arī LPIA gada pārskatos, kopš 2007.gada informācija, kas 

atspoguĜotu darbību finanšu aspektā nav atrodama37. Kā izriet no publicētās 

informācijas, 2012. gada 1. janvārī biedrība apvienoja 57 juridiskās un fiziskās 

personas - pieaugušo izglītības organizētājus un piedāvātājus Latvijā. LPIA biedru 

sastāvā ietilpst 10 novadu Pieaugušo izglītības centri, 1 Tautas skola, 15 SIA mācību 

centri un institūti, 7 augstskolas un to tālākizglītības centri, 5 biedrības, 3 

                                                 
35 Avots: zl.lv, GP 
36 LR UzĦēmumu reăistra dati. 
37 http://www.laea.lv/sakums/lpia/gada-parskats.aspx 
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arodbiedrības, 5 novadu izglītības un kultūras pārvaldes, pārvaldes, 1 Kompetenču 

attīstības centrs, 1 vakara maiĦu vidusskola un 9 individuālie biedri. 

2010. un 2011. gadā LPIA iesaistījušies jauni biedri- SIA „Personāla 

efektivitātes risinājumi”, Newport University, Veselības institūts, Latvijas Tiesnešu 

mācību centrs un kā individuālais biedrs- Hildegarde Grīnberga. Savukārt izstājušies 

Latvijas Pasts un Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centrs38. 

Iepazīstoties ar biedrības darbību un iesaisti projektos, var konstatēt, ka tā nav īpaši 

izvērsta, lielākajā daĜā no nedaudzajiem projektiem biedrība piedalās kā partneris. 

Pozitīvi vērtējams tas, ka LPIA saglabājies vērā Ħemams biedru skaits un sadarbības 

partneru tīkls, kā arī apkopoti dati par pieaugušo izglītības resursiem Latvijā. LPIA 

potenciāli būtu iespējams koordinēt dažādas aktivitātes mūžizglītības jomā, 

pateicoties savam sadarbības tīklam un lielajam biedru skaitam, kuri pārsvarā ir ar 

pieaugušo izglītību saistītas juridiskas personas. Lielākā problēma ir finanšu resursu 

trūkums, lai LPIA dotu nozīmīgāku ieguldījumu pieaugušo izglītības sistēmas attīstībā. 

LPIA situāciju savā gada pārskatā vērtē kā nelabvēlīgu, jo uzskata, ka saasinoties 

tirgus apstākĜiem, visām LPIA dalīborganizācijām nākas cīnīties par izdzīvošanu, 

eksistenci nodrošinot, iesaistoties projektos39. Ja LPIA pēdējo gada pārskatu 

salīdzinām ar 1999.g. pārskatu, tad konstatējam, ka tajā laikā tika realizēti vairāk 

nekā 10 nozīmīgi projekti, piesaistīti ievērojami finanšu resursi un plašas sadarbības 

tīkla aktivitātes, kas liecina, ka pirms 15 gadiem LPIA bija viena no vadošajām lomām 

pieaugušo izglītības sistēmas attīstībā valstī40. Šodien situācija ir stipri atšėirīga. Arī 

augstskolas ir nodibinājušas savus mācību centrus un izglīto bezdarbniekus, šo pašu 

funkciju nodrošina gan NVO, gan komercsabiedrības.  

Arī citu NVO sniegums mūžizglītības sistēmas attīstība iepriekšējā plānošanas 

periodā nebija ar būtisku ietekmi kopējos procesos valstī. ěoti daudzas personas, kas 

sekmīgi realizēja NVO projektus, iepriekšējā plānošanas periodā iesaistījās un veidoja 

komercsabiedrības, lai realizētu pieaugušo apmācības. Daudzas no tām arī sekmīgi 

darbojas šajā jomā. 

3. secinājums – jākonstatē, ka iepriekšējā plānošanas periodā NVO bija 

vājākais privātā sektora posms starp pieaugušo izglītības programmu īstenotājiem. 

                                                 
38 LPIA gada pārskata ziĦojums par 2010. un 2011.gadu. 
39 Turpat. 
40 http://www.laea.lv/sakums/lpia/gada-parskats.aspx 
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Nenoliedzami, iepriekšējais plānošanas periods parādīja jaunu tendenci – 

pieaugusi konkurence starp pretendentiem uz finansējumu un pieaugušo izglītības 

programmu realizāciju, kas pirms 2007.gada bija Ĝoti vāja. Šajā konkurencē, ko daĜēji 

regulē tirgus procesi, bet citās jomās, kur finansē partnerībā organizētas apmācības, 

konkurence tiek izslēgta, rada nevienādus apstākĜus. Atstāt šo sfēru tikai tirgus 

regulācijai ir riskants risinājums, kas iespējams tikai lielajos centros, kur ir pietiekams 

pieprasījums pēc šī pakalpojuma. Lai arī konkurences elements nav vērtējams 

negatīvi, ir apstākĜi, kad tā jāierobežo, jo teritorijās ar mazu iedzīvotāju skaitu, tā 

radīs draudus visas sistēmas darbībai. JāĦem vērā atšėirības, kas objektīvi pastāv 

starp publisko un privāto sektoru – īpaši komercsabiedrībām. Komercsabiedrība 

darbosies atbilstoši tirgus konjunktūrai, citādi tā nevar pastāvēt un attīstīties, bet 

mūžizglītības, tai skaitā pieaugušo izglītības procesos, Ĝoti daudzus aspektus 

konjunktūrai pakārtot nevar. 

3.2.2 Pieaugušo izglītības organizācija un sistēmas uzturēšana 

Kaut arī iepriekšējā plānošanas periodā pieaugušo izglītība valstī vēl 

nefunkcionēja kā pilnībā koordinēta sistēma, nevar runāt par tās neesamību, vai 

problēmām attīstībā. Tika uzsākti vairāki nozīmīgi procesi, tai skaitā mūžizglītības 

programmas izstrāde un apstiprināšana, kur pieaugušo izglītības attīstība iekĜauta kā 

sastāvdaĜa41. Procesa juridisko pamatojumu veido divi dokumenti: 2007.gada 

23.februārī ar MK rīkojumu Nr.111 “Par Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 

2007.–2013. gadam” apstiprinātās Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007.–

2013. gadam – pamata politikas plānošanas dokuments mūžizglītības politikas 

attīstības jomā un 2008.gada 9.maijā ar MK rīkojumu Nr.254 „Par Programmu 

mūžizglītības politikas pamatnostādĦu 2007.–2013.gadam ieviešanai 2008.–

2010.gadā” apstiprinātā Programma mūžizglītības politikas pamatnostādĦu 2007.–

2013.gadam ieviešanai 2008.–2010.gadā. 

Kontekstā ar šiem dokumentiem tika izstrādāti un ar ES fondu un valsts 

finansējumu realizēts pasākumu komplekss, kurā iesaistījās lielākā daĜa publiskā un 

privāto sektoru programmu īstenotāji. Paralēli iepriekšminētajam galvenajam 

mūžizglītības sistēmas attīstības finanšu avotam, tika piesaistīti iepriekšminētie 

dažādu avotu resursi. Kā perioda galvenā iezīme – procesā piedalījās un darbojās 

partnerībā gan publiskā, gan privātā sektora organizācijas. 

                                                 
41 2007.gada 23.februāra MK rīkojums Nr.111 “Par Mūžizglītības politikas pamatnostādnēm 
2007.–2013. gadam”. 
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Sistēmu raksturojums 

Publiskajam un privātajam sektoram ir daudzas kopīgas iezīmes, kas nosaka 

organizācijas darbību un sistēmas pastāvēšanu un attīstību. Tomēr ir daudz būtisku 

atšėirību, kas jāĦem vērā to kapacitātes maksimālai izmantošanai izglītības 

programmu realizācijā un sistēmas veidošanā. 

Kopīgās iezīmes: 

� abos sektoros ražo pakalpojumus ar darbinieku kompetenci un starpniecību kā 

galveno kapitālu; 

� abos gadījumos organizācijas attīstība un vadības pilnveidošana ir galvenie 

efektivitātes paaugstināšanas nosacījumi. 

Atšėirīgo iezīmju ir daudz vairāk kā līdzību. Tās grupētas 3-9. tabulā. 

3-9. tabula.  
Publiskā un privātā sektoru atšėirības 

Publiskais sektors Privātais sektors 

Darbojas pārvaldes institūcijas Darbojas uzĦēmumi 

Organizāciju virza ar administratīviem 
lēmumiem 

Organizāciju virza ar tirgus konjunktūrai 
atbilstošiem lēmumiem 

Finansē ar nodokĜu sistēmu Finansē tirgus cenu mehānisms 

Resursus izvieto ar administratīviem 
lēmumiem 

Resursus nosaka pakalpojumu tirgus cenu 
mehānisms 

Ierobežots skaits lēmēju Neierobežots skaits lēmēju 

Atšėirības nozīmē, ka katra veida dalībnieka stipro pušu izmantošana sniedz 

iespēju sasniegt labāku rezultātu un Ĝauj kompensēt otra vājās puses. Tāpēc svarīgi 

saglabāt abu pušu iesaisti pieaugušo izglītības sistēmas attīstībā un balansēt 

situāciju, lai konkurence neizslēdz no šī pakalpojuma tirgus ietekmīgus programmu 

īstenotājus. Ja pieaugušo izglītības programmas finansētu tikai ar nodokĜu sistēmu, 

tas samazinātu resursu apjomu, bet ja tikai tirgus cenu mehānisms – lielākā daĜa 

programmu paliktu nerealizētas, un stratēăijā „Eiropa -2020”noteiktais mērėis, lai 

15% iedzīvotāju vecumā no 25-64 gadu vecumā būtu pastāvīgi iesaistītiem 
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mūžizglītības aktivitātēs paliktu utopija42. Pašreizējie Latvijas rādītāji nav pārāk 

daudzsološi, jo praktiski nākamajā plānošanas periodā iesaistīto skaits būtu 

jādivkāršo. 

JāĦem vērā, ka jebkuras sistēmas darbības pamatā finansējuma sadalījums ir 

sekojošs: 

� sistēmas uzturēšanas izdevumi; 

� pamatdarbības, jeb funkcijas nodrošināšanas izdevumi. 

Jo mazāki ir uzturēšanas izdevumi, jo vairāk resursu paliek pamatfunkcijas 

realizācijai – aksioma, kas nav jāpierāda, bet tiek regulāri aizmirsta, kad sākas 

plānošanas aktivitātes. Tas jāĦem vērā jebkuras sistēmas izveidē un attīstības 

plānošanā. Ilgtspējīgai organizācijas darbībai, abām pamata finanšu komponentēm 

jāpievieno vēl trešā – attīstības izdevumi. 

Sistēmas uzturēšanas izdevumi ir pamats darbībai, jo tā uztur visu 

infrastruktūru programmu realizācijai. Kaut arī augstākos rentabilitātes rādītājus, kā 

tas minēts šī ziĦojuma piemērā ar mācību centru „Funditus”, var sasniegt programmu 

realizētājam nomājot infrastruktūru, kādam tā ir jāuztur. Bieži vien infrastruktūras 

noma neietver visus tās uzturēšanas izdevumus, īpaši gadījumos, kur iznomātājs ir 

publiska persona. Tieši publisko institūciju, tai skaitā pašvaldību atbalsts ar telpu 

nodrošināšanu un citiem resursiem uz izdevīgiem noteikumiem, lielākajai daĜai privāto 

sabiedrību deva iespēju panākt rentabilitāti savā izglītības pakalpojumu sniegšanas 

darbībā. 

Iepriekšējā plānošanas periodā mūžizglītībā ievērojamu sistēmas uzturēšanas 

izdevumu pieaugumu nevar konstatēt. Attīstības izdevumu un arī funkcijas 

īstenošanas resursu pieaugumu iepriekšējā plānošanas periodā nodrošināja ES fondu 

finansējums, jo gan ekonomiskās krīzes sekas, gan administratīvi teritoriālā reforma 

atstāja negatīvu ietekmi uz pieaugušo izglītības sistēmas infrastruktūru. Konkrēto 

finansēšanas plūsmu iepriekšējā plānošanas periodā varam attēlot 3-8. attēlā. 

 

 

 

                                                 
42 ES Padomes Rezolūcija par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem, 2011/C 
372/01 
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3-8. attēls. Valsts finanšu plūsmas modelis programmu īstenotājiem 

Publiskā finansējuma plūsmas modelis no valsts 2007.-2013. gadu plānošanas 

periodā būtiski nemainījās, bet daudzo finanšu resursu administrētāju dēĜ, valsts 

līmenī par pilnīgi sakārtotu to nevar uzskatīt, jo koordinācija bija vāja, vienotu 

plūsmas sadales kritēriju nebija. Finanšu menedžments dalījās divās plūsmās: viens 

virziens bija tieši programmu īstenotājiem, otrs ar citu publisko institūciju 

starpniecību, bet šī starpniecība bija Ĝoti atšėirīgos veidos – šīs institūcijas varēja būt 

tikai kā sadarbības partneri un konsultanti īstenotāju iesaistē, citos gadījumos – 

drīkstēja tālāk piešėirt finansējumu īstenotājiem. Ja verificējam lomas finanšu resursu 

sadalē, tad valsts institūcijas pamatā nodarbojās ar publisko ES fondu resursu sadali 

un kapacitātes paaugstināšanas un attīstības programmām. Pašvaldību resursi 

galvenokārt tika izlietoti sistēmas un tās infrastruktūras daĜas uzturēšanai un 

programmu īstenošanai. Privātajām sabiedrībām bija jānodrošina visu lomu izpilde un 

jāpiesaista visa veida finansējums. 

Sociālie partneri: 
darba devēju 
apvienības; 
citas NVO 
 

 
 

Mūžizglītības 
programmu 
īstenotāji 

Pašvaldības 
Pašvaldību 
izglītības iestādes 
 

Plānošanas reăioni 
 

Augstskolas 
 

 
Ministrijas: 
 
IZM 
Ekonomikas 
Labkl āj ības 
Zemkopības 
u.c. 
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Organizācijas modeĜi 

Pieaugušo izglītības piedāvājuma īstenošanu publiska persona (iestāde) var 

nodrošināt, pielietojot dažādus sistēmas organizācijas modeĜus. Kaut arī šī 

klasifikācija ir tipiska un sākotnēji tika attiecināta uz pašvaldībām, analoăiski var 

darboties jebkura publiska institūcija. Populārākie no organizācijas modeĜiem 

apskatīti 3-10. tabulā. 

3-10. tabula.  
Izglītības funkcijas organizatoriskie modeĜi publiskai personai 

1. Iestādes modelis funkciju uztic konkrēti pieaugušo izglītības mērėim 
izveidotai publiskas personas dibinātai izglītības atbalsta 
un/vai izglītības iestādei; 

2. Deleăēšanas modelis-1 
- savai iestādei 

funkciju, kā papildus uzdevumu uztic kādai no esošajām 
izglītības vai izglītības pārvaldes iestādēm; 

3. Pakalpojuma pirkšana Iestāde patur procesa organizāciju, bet pasūtījumu 
kontraktē komercsabiedrībām, atsevišėos gadījumos 
biedrībām vai nodibinājumiem; 

4. Deleăēšanas modelis-2 
- privātajam sektoram 

ar lēmumu un/vai līgumu deleăē konkrētai biedrībai vai 
nodibinājumam, kura dibināta atbilstošajam mērėim. 

Jebkura klasifikācija ir nosacīta, jo realitātē „tīrā” veidā iepriekš aprakstītie 

modeĜi darbojas reti. Parasti administratīvajā teritorijā vai sistēmā funkcionē vairāki, 

bet viens pēc sava darbības apjoma parasti ir dominējošais. 

Visi iepriekšminētie organizatoriskie modeĜi var sekmīgi funkcionēt. Iestādes 

modelim tomēr ir vairāki priekšrocības sniedzoši faktori. Konkrēti skatot šos modeĜus 

kontekstā ar pašvaldībām empīriskajā praksē gūtā pieredze sniedz sekojošus 

secinājumus. 

1.Tā kā pašvaldībai pieaugušo izglītības programmu realizācijai nav pieejams 

konstants valsts vai citu avotu (izĦemot pašvaldības) finansējums, tās dibināta 

iestāde ir ieinteresēta nepārtraukti darboties jebkādu papildus finanšu resursu 

piesaistē, lai paplašinātu savu piedāvājumu, jo tā ir nolikumā apstiprināta šīs iestādes 

pamatdarbība un iespējas diversificēt savu pakalpojumu tai nav. Savukārt, iestāde, 

kurai pieaugušo izglītība tiks uzlikta kā papildfunkcija (izglītības pārvalde, skola u.c.), 

nebūs īpaši ieinteresēta to darīt. Tas pats attiecināms uz citām organizācijām, kuras 

saĦems pašvaldības pasūtījumu – tiks izpildīts tikai apmaksātais pakalpojums. 



 85 

2. Ja iestādei pieaugušo izglītība ir pamatfunkcija, tā ir ieinteresēta piesaistīt 

investīcijas ne tikai izglītības programmu realizācijai, bet arī materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanai, telpu remontam un aprīkojumam, kuras savukārt var izmantot arī citi 

interesenti kā maksas pakalpojumu, bet šie ieĦēmumi samazina uzturēšanas 

izdevumus un līdz ar to arī mācību maksu par iestādes pakalpojumiem. Jebkuras 

normāli funkcionējošas iestādes personāls un vadība centīsies attaisnot tur ieguldītos 

resursus un apliecināt pastāvēšanas lietderību. 

3. Tā kā lielāko daĜu uzturēšanas izdevumus sedz budžets, iestāde var 

piedāvāt lētāku pakalpojumu, kas kĜūst pieejamāks mērėauditorijai un sekmē tās 

paplašināšanos. 

4. Komercsabiedrība, kas darbojas pieaugušo izglītības sfērā, nenodarbosies 

ar nerentablu kursu un programmu realizāciju, tā strādās tikai uz maksātspējīgo 

pieprasījumu, bet publiskajām institūcijām praksē visbiežāk nepieciešams realizēt 

izglītības programmas un pasākumus, kuri vitāli nepieciešami specifiskām 

mērėgrupām, bet tās nav spējīgas pilnībā, vai spēj tikai daĜēji, apmaksāt savu 

izglītību. Pieaugušo izglītības Iestāde šādu pasākumu īstenošanai parasti rod 

risinājumu.  

5. Ekonomiski visefektīvāk tieši pašvaldības iestāde spēj realizēt pašvaldības 

pasūtījumu tās darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un citu kursu īstenošanā. 

Daudzos novados pašvaldība ir viens no lielākajiem darba devējiem, bet dažādas 

programmas regulāri nepieciešams apgūt izglītības, sociālā dienesta, kultūras un 

administrācijas darbiniekiem.  

Iepriekšminētais nenozīmē, ka jāatsakās no pārējo modeĜu izmantošanas un 

privātā sektora pakalpojumiem. Mazajās pašvaldībās pēc 2009.gada deleăēšanas 

modelis-1 ir visizplatītākais. Sistēmu pārvaldītājiem katrā konkrētā situācijā ir 

jāizvērtē piemērotākā organizācijas forma, lai panāktu lielāku efektivitāti ar 

pieejamajiem resursiem. Tāpat jāizvērtē izglītības pasākumi arī no lietderības aspekta 

– kurus paturēt publiskajam sektoram, kurus var uzticēt tirgus konjunktūrai. ApstākĜi 

Latvijas reăionos ir Ĝoti atšėirīgi, tāpēc universālas shēmas nesniegs vēlamos 

rezultātus. 

Pieaugušo izglītības organizācijai ir būtiski, lai darbības modelis iekĜautos 

pārējās valsts sistēmās, īpaši attiecībā uz reăionālo plānošanu. Akcents, kas tiek likts 

uz plānošanas reăioniem, nav korelācijā ar Latvijas telpiskās attīstības perspektīvu 
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līdz 2030.gadam, kur akcents tiek likts uz attīstības centriem, kā reăionu attīstības 

virzītājiem un policentriskās struktūras attīstību43. SaskaĦā ar VARAM izstrādāto 

risinājumu, nākamajā 2014.-2020.g. plānošanas periodā Latvijā darbosies 9 

nacionālas nozīmes attīstības centri: Rīga, Liepāja, Daugavpils, Ventspils, Jelgava, 

Jēkabpils, Jūrmala, Rēzekne, Valmiera, un 21 reăionālās nozīmes attīstības centrs: 

Tukums, Ogre, Sigulda, Kuldīga, Saldus, Talsi, Dobele, Bauska, Aizkraukle, Cēsis, 

Smiltene, Valka, Gulbene, Alūksne, Madona, Limbaži, Līvāni, PreiĜi, Krāslava, Ludza, 

Balvi. Attīstības centriem jānodrošina pakalpojumu pieejamība atbilstoši attīstības 

centra līmenim noteiktajam pakalpojumu grozam. Izglītības jomā attīstības centram 

jābūt spējīgam uzlabot sasaisti starp specializāciju un izglītību, attīstot sadarbību ar 

specializāciju pārstāvošiem uzĦēmējiem. Šai nolūkā nākamajā plānošanas periodā 

paredzēts investēt resursus attīstības centru kapacitātes celšanai. 

 

3-9. attēls. Karte - potenciālie attīstības centri44 

Attīstības centru modelis atbilst arī tiem parametriem, kas būtu nepieciešami 

pieaugušo izglītības organizācijas attīstībai. Realizējot Izglītības attīstības 

pamatnostādnes 2014.-2020., jāĦem vērā, ka attīstības centru kapacitāte būs 

visatbilstošākā mūžizglītības pasākumu realizācijai reăionos. 

                                                 
43 www.vraa.gov.lv/uploads/7-8_lv.pdf 
44 www.vraa.gov.lv/uploads/7-8_lv.pdf 
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4 Labās prakses piemēri ārvalstīs un to modeĜu 
transformēšanas lietderība (Gunārs Kurlovičs) 

Darba uzdevums analizēt starptautisko pieredzi pieaugušo izglītības  finansēšanā 

un noteikt Latvijas apstākĜiem atbilstošus labās prakses piemērus. 

Finanšu avoti un pieaugušo izglītības finansēšanas sistēmu struktūra ES 

valstīs atšėiras, bet atšėirības nav principiālas, neatkarīgi no tā, cik ilgi valsts ir ES 

dalībniece. Arī „vecajās” dalībvalstīs ir atšėirīgas pieejas finansēšanas sistēmām, 

tomēr principi (kam piešėir, kādām programmām) un avoti pamatā ir vieni un tie 

paši. Nosacīti var runāt par Skandināvijas valstu modeli ar lielu valsts atbalstu, 

Vācijas, Francijas un Beniluksa valstu integrētas finansēšanas modeli, īpaši varētu 

izdalīt Lielbritānijas modeli ar attīstītu publiskās un privātās partnerības institūtu45. 

Tieša jebkura modeĜa daĜēja vai pilnīga transformēšana nedos rezultātu, tādēĜ, 

neanalizējot tos sīkāk, apskatīsim galvenās tendences ES dalībvalstīs un kā tās tiek 

samērotas ar ES normatīvo regulējumu. ES kopumā, iepriekšējā plānošanas periodā 

pieaugušo izglītības attīstību saistīja ar plašāku kontekstu – mūžizglītības sistēmas 

izveidi, jo tā ietver sevī visu indivīda izglītošanās procesu mūža garumā, un izglītības 

sistēmu attiecībā uz indivīdu skata kopumā. Tieši iepriekšējā plānošanas perioda 

otrajā pusē ES padome Ħemot vērā satraucošās tendences pieaugušo izglītības 

aptvērumā, pieĦēma rezolūciju „Par atjaunotu Eiropas izglītības programmu 

pieaugušajiem”46 kur attiecībā uz pieaugušo izglītības finansēšanu bija sekojoši 

secinājumi un uzdevumi: 

� nodrošinātu realizējamu un pārskatāmu pieaugušo izglītības finansējuma sistēmu, 

kura pamatojas uz kopēju atbildību un kurā sabiedrības lielākā daĜa ir apĦēmības 

pilna attīstīt minēto nozari un atbalstīt tos, kas nespēj maksāt, sabalansētu 

finansējuma sadali visam mūžizglītības kopumam, pienācīgu ieguldījumu 

finansējumā, ko nodrošina visas ieinteresētās puses, un novatorisku līdzekĜu 

meklēšanu, lai finansējums izmantojums būtu lietderīgāks un efektīvāks,  

� izstrādātu tādus mehānismus, kas nodrošinātu to, ka izglītības nodrošināšana 

labāk atspoguĜo darba tirgus vajadzības un sniedz iespējas iegūt kvalifikāciju un 

                                                 
45 Reaserch voor Beleid final report „Impact of the ongoing reforms in education and training 
on the adult learning sector (2nd phase)” http://adultlearning-
budapest2011.teamwork.fr/docs/Ongoing-Reforms -Adult-Learning-Final-Report.pdf. 
46 ES Padomes Rezolūcija par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem(2011/C 
372/01) 



 88 

apgūt jaunas prasmes, kas uzlabo indivīda spēju pielāgoties mainīgās vides 

jaunajām prasībām,  

� pastiprinātu sadarbību un partnerību starp visām ieinteresētajām pusēm, kas 

nodarbojas ar pieaugušo izglītību, sevišėi valsts iestādēm, dažādiem pieaugušo 

izglītības iespēju sniedzējiem, sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, jo īpaši reăionālā un vietējā mērogā, saistībā ar “izglītības reăionu” 

un vietējo izglītības centru attīstību. 

Finansēšanas modeĜi tika prezentēti arī Briselē, kur par pieaugušo izglītības 

finansēšanu ES valstīs notika Eiropas Komisijas organizēta konference “Pieaugušo 

izglītība – uzmanības centrā investīcijas“47. Aktivitātes pieaugumu lielā mērā 

ietekmēja sarūkošais atbalsts pieaugušo izglītībai. Satraucošie signāli parādījās 

EUROSTAT aptaujās. Ieskatam apskatīsim tos arī LR kontekstā. Ar sarkano krāsu 

iezīmētie skaitĜi ir plānotais aptvērums, kurš, kā redzams, ievērojami atšėiras no 

faktiskā snieguma. Arī ES vidējos rādītājos, kopš 2005.gada, tendence ir tikai 

samazināšanās virzienā. Latvijas rādītāji ar 2012.gadu uzrāda pieaugumu, bet stipri 

atpaliek no ES vidējā. Pats interesantākais ir fakts, ka aptvērums LR gadījumā 

kritumu uzrāda tieši pēc iestāšanās ES – 2004.gadā un notiek ekonomikas straujas 

augšupejas periodā līdz krīzei 2008.gadā, kad iedzīvotāju maksātspēja bija sasniegusi 

savu apogeju. Tas liecina, ka iedzīvotāju maksātspējas ietekme uz privātā sektora 

finanšu ieguldījumu pieaugušo izglītībā vismaz Latvijā ir Ĝoti sekundāra. 

4-1. tabula.  
Pieaugušo izglītībā iesaistītās personas %. ES vidējais un LR rādītāji48 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020   

7.2 8.5 9.3 9.8 9.7 9.5 9.5 9.3 9.1  8.9     
 

ES 

% 

        
12.5 - - - 15 ES% 

7.3 7.8 8.4 7.9 6.9 7.1 6.8 5.3 5 5 7 
  

LV 

% 

        
9 10 11 12.5 15 LV% 

Kā galvenā tendence mūžizglītības pasākumu atbalstam iepriekšējā 

plānošanas periodā iezīmējās saikne ar ekonomisko attīstību, kas kopumā vērtējams 

                                                 
47 Adult Learning – Spotlight on investment, Brussel, 12.-13.12.2012. 
48 EUROSTAT dati, 2011 
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kā pozitīvs process, tomēr jāĦem vērā, ka indivīda vajadzībām vajadzētu būt 

prioritārām. 

4.1.1 Finansēšanas politikas raksturojums ES dalībvalstīs49 

Mūžizglītības sasaiste ar ekonomisko attīstību ir dominējošais virziens, kas 

iepriekšējā plānošanas periodā iezīmējās ES kopējos plānošanas dokumentos. 

Galvenais ekonomikas attīstības akcents tiek likts uz policentriju – katrai 

konkurētspējīgai pilsētai jākĜūst par attīstības centru apkārtējām teritorijām, jo tās 

rada nodokĜu ieĦēmumus un ražošanas ėēdes, katrā posmā radot papildus pievienoto 

vērtību. Attīstības centram jānodrošina pakalpojumu pieejamība pilsētas un apkārtējo 

teritoriju iedzīvotājiem atbilstoši attīstības centra līmenim noteiktajam pakalpojumu 

„grozam”. Pilsēta – attīstības centrs, izvērtējot savus resursus, definē savu 

specializāciju uzĦēmējdarbībā un koncentrē resursus un aktivitātes tās attīstīšanai. 

Savu attīstības stratēăiju tāds centrs balsta uz sadarbību un savstarpēju papildinātību 

ar citām pilsētām (jo īpaši mazākie attīstības centri, tādējādi sasniedzot izaugsmei 

nepieciešamo kritisko masu un efektīvi izmantojot savus resursus). Sekojoši piemēri 

Eiropas valstīs ir sasnieguši atzīstamus rādītājus. 

� Bāzele Šveicē ir vidēja lieluma pilsēta, kas atrodas lauku reăionā, bet ir kĜuvusi 

par pasaules mēroga farmācijas un biotehnoloăiju centru, pateicoties rūpīgi 

veidotai sadarbībai starp pašvaldībām un uzlabotai sasniedzamībai starp Franciju 

un Vāciju.  

� Orhūsas reăions Dānijā. Orhūsas - ostas pilsētas stratēăija balstās uz pilsētas un 

apkārtējās teritorijas mobilizēšanu inovācijas virzienā – pašvaldība iedrošina 

iedzīvotājus piedalīties dažādu produktu testēšanā, veicina uzĦēmēju sadarbību, 

uzĦemoties un sadalot riskus, attīsta teritorijas sadarbībai konkrētu industriju 

ietvaros (Agro Food Park).  

� Freiburgas Vācijā stratēăija balstās uz ekoloăisku pilsētu ekoloăiskā reăionā. Tā 

rezultātā ir attīstīta vides aizsardzības, ekotūrisma un kultūras tūrisma industrija. 

Plaši izmanto zaĜās tehnoloăijas pašvaldības attīstībā (ekomājas, atjaunojamās 

enerăijas izmantošana, ilgtspējīga pilsētas un transporta plānošana)50. 

Iepriekšminētie pasākumi ietekmē pašvaldību pakalpojumu „groza” specifiku 

un sekmē pieaugušo izglītības pasākumu attīstību atbilstoši specializācijai.  

                                                 
49 Atsevišėi piemēri neietver tikai ES valstis, bet arī Šveici u.c. 
50 www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/reg_att/?doc=13889 
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Ekonomiskās vajadzības un darbaspēka brīva plūsma diktē arī nepieciešamību 

pēc vienotiem profesionālās izglītības standartiem, kas pilnā mērā attiecināms arī uz 

pieaugušo profesionālajām programmām, iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanu, 

neformālajā izglītībā apgūto prasmju atzīšanu u.c. Dokumentā „Briges komunikē par 

ciešāku Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā laikposmam no 

2011.gada līdz 2020.gadam” ir noteikts stratēăiskais mērėis: līdz 2015.gadam - 

EQAVET ietvarstruktūra ir jāiekĜauj profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā 

nacionālā līmenī51. 

� Valsts ieguldījumi pieaugušo izglītībā ES valstīs vidēji veido līdz 0,6% no 

nacionālā kopprodukta un līdz 10% no kopējiem valsts ieguldījumiem izglītībā. 

ES, ietekmējoties no dažiem pētījumiem, tiek pausts viedoklis, ka procentuāli 

mazākam valsts finansējumam atbilst zemāka iedzīvotāju līdzdalība pieaugušo 

izglītības pasākumos. Tomēr tā ir tikai to pašu pētījumu datu interpretācija, kam 

piekrist var tikai daĜēji. Finansējums nav vienīgais iesaisti veicinošais faktors. 

Kopējās tendences var grupēt sekojoši: 

� līdzdalības % ir augstāks valstīs ar straujāku ekonomisko izaugsmi; 

� galvenā loma pieaugušo izglītības aktivitāšu finansēšanā ir Eiropas Savienības 

valstīs ir Eiropas Sociālajam fondam (ESF); 

�  42% no ESF budžeta 2007. – 2013. gadā (ap 32,5 miljardi EUR) tika izmantoti 

dažādās mūžizglītības jomās; 

� pēc EUROSTAT datiem ES dalībvalstīs Pieaugušo izglītības pasākumos iesaistīti ap 

5,5 miljoni personu, no kuriem – 0.5 milj. Vecāka gadagājuma personas, pārējie 

– jaunieši52. 

Bažas par nepietiekamu valsts atbalstu ir raksturīgas arī ilglaicīgām ES 

dalībvalstīm, ar stabilu ekonomiku un tradīcijām. Piemēram, Lielbritānijas Nacionālā 

pieaugušo tālākizglītības institūta ziĦojumā par valsts investīcijām mūžizglītībā 2013. 

gadā ir uzsvērta to nepietiekamība un neatbilstība OECD apkopoto datu vidējiem 

rādītājiem53. Tur teikts, ka valsts izdevumu samazināšana par mūžizglītību būtu 

neproduktīva, tādējādi bremzējot Lielbritānijas konkurētspēju un riskējot ar 

                                                 
51 http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/brugescom_lv.pdf 
52 Tas gan var liecināt arī par to, ka formālā profesionālā izglītība vairs neaptver visus 
jauniešus un pieaug vajadzības kompensēt to ar pieaugušo izglītības pasākumiem. 
53 OECD (2012) Education at a Glance, at www.oecd.org/edu/EAG5202012_e-
book_EN_200912.pdf (see table B.2.3) 
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augstākām izmaksām tādās jomās kā veselība, veco Ĝaužu aprūpe, labklājības 

pabalsti, kriminogēno situāciju novēršana un sociālā kohēzija. Tāpēc Institūts aicina 

valdību paaugstināt daĜu no kopējiem izdevumiem izglītībai no 1,3 procentiem uz 

OECD vidējo rādītāju ( 1,6 procenti) no IKP54.  

ES pētījums par Izglītības un apmācības sektora reformu ietekmi uz 

pieaugušo izglītību ES valstis dala trīs grupās: 

� augsts valsts atbalsta līmenis; 

� vidējs valsts atbalsta līmenis; 

� zems valsts atbalsta līmenis. 

Pētījumā tiek izdarīts secinājums, ka lielāks indivīdu aptveres % ir valstīs ar 

augstāku valsts atbalsta līmeni, ar 5 izĦēmumiem (Vācija, Luksemburga, BeĜăija, 

Francija, Īrija)55. IzĦēmumu (un arī iedzīvotāju skaits šajās dalībvalstīs) ir pietiekami 

daudz, lai arī šo secinājumu varētu uzskatīt par sekundāru rādītāju, jo valstis ar 

stabilām izglītības sistēmām saglabā augstus rādītājus arī bez augsta valsts atbalsta 

līmeĦa. Latvija šajā pētījumā ierindojas valstu grupā, kur valsts atbalsts vērtēts kā 

zems, bet aptvēruma ziĦā tā ir viena no līderēm šajā valstu grupā un daudz 

neatpaliek no valstīm, kur valsts atbalsts vērtēts kā vidējs - Francijas un 

Čehoslovākijas. 

4.1.2 Finansēšanas avoti un atbalstītie virzieni pieaugušo 
izglītības programmām 

UNESKO reăionālajā kopsavilkuma ziĦojumā „Valsts un Pieaugušo izglītības 

attīstība Eiropā, ZiemeĜamerikā un Izraēlā” norādīts, ka pastāv divu veidu valsts 

finansiālie stimuli: finanšu un nefinanšu, kā arī aktīvie un pasīvie stimuli. Pasīvi 

stimuli ir arī nodokĜu politika, kas kompensē jau veiktās izmaksas izglītībai. Šajā 

grupā tiek iekĜautas tādas valstis kā Kipra, Igaunija, Somija, Ungārija, Lietuva, Polija 

un Slovēnija. Aktīvie stimuli ietver amplitūdu no vispārējās labklājības pasākumiem 

(bērnu, ăimenes, mājokĜa pabalsti, transporta izmaksu kompensācijas u.c.) līdz pat 

izglītības izmaksu segšanai – aizdevumi, dotācijas, mācību prēmijas, stipendijas, 

apmācību kuponi, individuālie mācību konti un apmaksāts mācību atvaĜinājums. Kā 

                                                 
54 The case for investment in learning for adults A contribution to the 2013 Spending Review 
by the National Institute of Adult Continuing Education (NIACE) 
55 Reaserch voor Beleid final report „Impact of the ongoing reforms in education and training 
on the adult learning sector (2nd phase)” http://adultlearning- 
budapest2011.teamwork.fr/docs/Ongoing-Reforms -Adult-Learning-Final-Report.pdf. 
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pozitīvie piemēri tiek minēti: Austrija, Vācija, Zviedrija, Nīderlande56. Lielākā daĜa šo 

pasākumu darbojas arī Latvijā. Problēma ir tikai tajā apstāklī, ka tie neveido vienotu 

sistēmu. 

Tāpat ES dalībvalstu atbalstītie pasākumi pieaugušo izglītībā un 

nodarbinātības veicināšanā būtiski neatšėiras no situācijas Latvijā. Publiskā 

finansējuma atbalsts ir tādām programmām kā: 

� sociālā iekĜaušana, 

� nodarbinātības veicināšana; 

� atbalsts atsevišėām profesijām. 

Privātais finansējums tāpat balstās uz tirgus konjunktūru un ir lielā mērā 

komercializēts, ar vienu būtisku izĦēmumu – lielā daĜā ES dalībvalstu privātie 

finansētāji, pārsvarā darba devēji, iesaistās valstiski organizētajos profesionālās 

izglītības pasākumos ar būtisku līdzfinansējuma daĜu.  

Viens no populārākajiem modeĜiem ir duālā profesionālā izglītība Vācijā, kuras 

būtība ir profesionālās izglītības iegūšana darbavietā ražošanas procesā, 

sadarbojoties profesionālajai izglītības iestādei un darba devējam57. Dalībvalstīs tiek 

izmantotas arī citas formas darba devēja nodrošinātām izglītības iespējām 

darbavietā. UzĦēmējsabiedrību ieguldījumi darbinieku izglītībā parasti orientēti 

konkrētu uzĦēmuma mērėu sasniegšanā. Šādas apmācības var tikt organizētas kā 

individuāli vai kolektīvi izglītības pasākumi un vērsti gan uz vispārēju, gan 

profesionālu prasmju apguvi. Kaut arī praksē ir pierādījies, ka darbinieku izglītošana 

neizraisa automātisku uzĦēmuma produktivitātes un peĜĦas pieaugumu, uzĦēmumi 

rietumvalstīs tam velta daudz resursu. Vienlaikus notiek arī kopējās darba vides 

uzlabojumi. Kopumā tas raksturo attieksmi pret darbiniekiem. UzĦēmumu dalības 

mehānismi darbinieku izglītošanā ir vairāki. Viens no mehānismiem ir izglītības fondu 

veidošana. To sekmē ar likumdošanu: 

� nosaka, ka noteikts % no uzĦēmuma peĜĦas nodokĜa var tikt izmantots personāla 

izglītošanai; 

                                                 
56 Helen Keogh. The State and Development of Adult Learning and Education in Europe, 
North America and Israel. Regional Synthesis Report. 2009 
57 M.Vīherts. Pārskats par Vācijas duālās profesionālās izglītības sistēmu.Ref.402/AS-
BB,01.11.2013 
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� fonda veidošanu nosaka ar kolektīvo līgumu starp darba devējiem un darba 

Ħēmējiem. 

Valstīs, kurās ir liela arodbiedrību ietekme un tradīcijas, otrais mehānisms ir 

Ĝoti izplatīts. Daudzviet šādi fondi tiek veidoti nevis atsevišėa uzĦēmuma, bet 

attiecīgās nozares sektora ietvaros, ja ir spēcīgas darba devēju nozaru asociācijas. 

Finanšu piesaiste, menedžments un valsts loma šādu fondu pārraudzībā ir atšėirīga, 

bet valstis darbojas saskaĦā ar ILO konvenciju58. 

Izplatītākie darbinieku izglītības apmaksas veidi gan tiešie, gan netiešie no 

privātiem avotiem: 

� darba devējs apmaksā izglītības programmas no saviem līdzekĜiem; 

� par ieguldījumiem darbinieku izglītībā darba devējs vēlāk saĦem no valsts 

kompensāciju; 

� darba devējs saglabā darbiniekam algu mācību atvaĜinājuma laikā; 

� darba devējs sedz mācību izmaksas darbiniekam. 

UzĦēmumos darbinieku izglītošana ir cieši saistīta ar uzĦēmuma kopējo un 

personāla attīstības stratēăiju. TādēĜ būtiska pieaugušo izglītības mērėa grupa ir 

mazie un vidējie uzĦēmumi un to darbinieki, jo tajos parasti šādu stratēăiju nav un 

personāla izglītošanas pasākumi notiek neregulāri. Daudzās profesijās ne mazāku 

ekonomisko efektu kā darbinieku profesionālā pilnveide, var dot arī vispārējo prasmju 

(sadarbības, komunikāciju, klausīšanās) uzlabošana darbiniekiem. Šiem atbalsta 

veidiem ir arī būtiski trūkumi – nav mehānisma izdevumu atmaksai, ja darbinieks pēc 

mācībām pamet darbu uzĦēmumā. Bieži ir situācijas, ka darba devējs šādā veidā 

gatavo darbiniekus konkurentam, jo pēdējais to pārpērk ar lielāku atalgojumu. 

Izplatītākie darbinieku izglītības apmaksas veidi no publiskiem avotiem 

nodrošina, ka dažādām pieaugušo iedzīvotāju kategorijām ir iespējas saĦemt 

individuālu finansējumu tālākizglītībai, galvenokārt –nelielas summas īsiem 

neformālās izglītības kursiem; 

Formas:  

1. vaučeri  - valsts maksā izglītības programmu īstenotājam; 

2. individuālie granti - finansējumu saĦem persona. 

                                                 
58 Starptautiskās darba organizācijas (ILO) 1974.gada konvencija. 
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3. Kredīti mācībām ar valsts galvojumu – sāk izmantot arī pieaugušo 

izglītībā59. 

Visas šīs publiskā finansējuma formas pastāv arī Latvijā. 

Varam secināt, ka universālu visiem derīgu finansēšanas mehānismu nav, lai 

arī principi ES valstīs ir līdzīgi. Pieaugušo izglītības politikas veidotājiem sadarbībā ar 

sociālajiem partneriem ir jāiedziĜinās valsts, nozaru un administratīvo teritoriju 

specifikā. 

ES tematiskās darba grupas gala ziĦojumā „Finansējums pieaugušo izglītībai” 

ir norādīts, ka 2020.g. lielā daĜā dalībvalstu iekĜaušanas rādītājs 15% visticamāk 

nebūs sasniegts. Darba grupas locekĜi pauž arī bažas, ka ekonomiskās krīzes ietekmē 

kopumā investīcijas pieaugušo izglītībā nebūs pietiekamas, lai apmierinātu nākotnes 

prioritātes un mērėus, kas ir atkarīgi no kvalifikācijas celšanas, pārkvalifikācijas un 

prasmju pilnveidošanas pieaugušajiem. Kā problēmas risinājumu darba grupa 

piedāvā atbilstoši uzlabot ieguldījumu efektivitāti pieaugušo izglītībā gan ar 

uzlabotām finansēšanas metodēm, gan to labāk līdzsvarojot ar veiktajām iemaksām. 

Īpaši jāpēta salīdzinošā ietekme dažādām finansēšanas politikām un instrumentiem 

kontekstā ar rezultātu60. 

                                                 
59 http://adult-learning-investment.eu/ 
60 Financing Adult Learning. Final Report Brussels, 22nd October 2013 
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5 Rekomendējamie finansējuma sadales principi 
un deleăējuma mehānismi (Gunārs Kurlovičs) 

Darba uzdevums - izstrādāt priekšlikumus objektīvos rādītājos un kritērijos 

pamatotai pieaugušo izglītības finansēšanas kārtībai, kas ietver finansējuma sadales 

principus un deleăējuma mehānismus un spēj sekmēt veiksmīgu Izglītības attīstības 

pamatnostādĦu 2014.-2020.gadam un Eiropas Pieaugušo izglītības programmas 

īstenošanu. 

Apkopojot iepriekšējo nodaĜu informācijas analīzi, var secināt, ka konkrētos 

rādītājos un kritērijos pamatota pieaugušo izglītības finansēšanas kārtība, kas ietver 

finansējuma sadales principus un spēj sekmēt veiksmīgu „Izglītības attīstības 

pamatnostādĦu 2014.-2020.gadam”61 un „Eiropas Pieaugušo izglītības 

programmas”62 īstenošanu iespējama tikai daĜēji – sektorā, kas aptver publiskā 

finansējuma lielāko daĜu. No finansēšanas avotu un īstenošanas formu daudzveidības 

izriet finansēšanas procesa visaptverošas sistematizācijas neiespējamība. Tā arī nav 

lietderīga, jo prasīs neadekvātus resursu ieguldījumus ieviešanā, bet gaidāmais 

rezultāts visticamāk netiks sasniegts. Tāpēc akcents liekams uz pašregulējošas 

sistēmas izveidi, kur tikai daĜa resursu galvenajos attīstības virzienos tiek 

administrēta centralizēti, bet attiecībā uz pārējiem ir tikai koordinācija vai 

konjunktūru veicinošas darbības. 

Galvenās ietekmes un tehnoloăijas to izmantošanai, 
lai sasniegtu mērėus 

Pieaugušo izglītības procesa attīstības nodrošināšanai ietekmes pēc iedarbības 

veida var grupēt divos virzienos – tiešās un netiešās ietekmes metodes. Mērėu 

sasniegšanai lietderīgi izmantot abus veidus. Savukārt, pēc satura un būtības 

ieteicamos pasākumus var grupēt sekojoši: 

1. Publiski pieejamā izglītības mērėprogrammu piedāvājuma attīstīšana visā 

valsts teritorijā ar ES fondu un valsts finansējumu tos sadalot pēc precīzi definētiem 

kritērijiem, kas: 

1.1  sekmē lielāka personu skaita iesaistīšanu; 

                                                 
61 Progresa ziĦojums par Latvijas nacionālās reformu programmas „Eiropa 2020” stratēăijas 
kontekstā, īstenošanu, 2013 
62 ES Padomes Rezolūcija par atjaunotu Eiropas izglītības programmu pieaugušajiem, 2011/C 
372/01 
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1.2 nodrošina vajadzīgo izglītības saturu. 

2. IzmaiĦas nodokĜu politikā, nosakot atlaides personām: 

2.2 fiziskām personām, kas iegulda savus līdzekĜus tālākizglītībā; 

2.3 juridiskām personām, kas iegulda resursus darbinieku tālākizglītošanā; 

2.4 juridiskām personām, kas realizē pieaugušo izglītības programmas. 

3. Neformālā piedāvājuma attīstības sekmēšana, paredzot valsts finansējumu 

uz personu vecuma grupai no 25.-64.g. 

1.pasākums pārstāv tiešo ietekmju grupu, un tas jau tiek sekmīgi realizēts 

izmantojot esošās publiskā un iesaistot arī privātā sektora institūcijas. Tas ir sadalīts 

pa resoriem, kā redzam 3-8 attēlā. Lielāka šo pasākumu centralizācija arī nav 

nepieciešama, bet svarīgi paaugstināt koordinācijas līmeni starp iesaistītajām pusēm, 

lai palielinātu finanšu resursu izlietojuma efektivitāti. Šo programmu satura 

dominante ir kapacitātes celšanas pasākumi un profesionālā izglītība precīzi 

definētām mērėgrupām. Līdz ar to šo pasākumu pilnībā administrē publiskās 

institūcijas, kas arī jebkurā laikā var finansējumu virzīt nepieciešamajā virzienā. 

Deleăēšanas mehānisma izmantošana Ĝautu palielināt iesaistīto personu skaitu, bet 

normatīvie akti šo pasākumu pašlaik īpaši nesekmē. Būtu nepieciešami normatīvo 

aktu grozījumi, kas uzlabotu iespējas publiskai personai deleăēt funkciju ar 

finansējumu privātai personai. Ierobežojumus nosaka arī ES direktīva par pieĜaujamo 

de minimis atbalstu uzĦēmējsabiedrībām. Izmantojot deleăējuma mehānismu Latvijā, 

pastāv arī kvalitātes riska problēma. 

Nav tiešu ietekmes metožu izmaiĦām privāto resursu īpatsvara palielināšanai, 

bet nodokĜu politika ir Ĝoti efektīva finansiālās stimulēšanas metode. Realizējot 

nepieciešamās izmaiĦas, noteikti pieaugtu iesaistīto personu un programmu skaits, 

turklāt palielinātos privātā sektora finansējuma īpatsvars pieaugušo izglītībā. 

Vienlaicīgi pasākums veicinātu procesus, kas privātā sektora programmu īstenotājiem 

mazinātu konkurenci reăionos. Pasākumam būtu arī pozitīvs blakusefekts – atskaite 

caur nodokĜu iekasēšanas sistēmu Ĝautu precīzi verificēt privātā finansējuma piesaisti 

pieaugušo izglītības programmu realizācijai. 

Konkurences aspekts ne visos apstākĜos vērtējams pozitīvi. Reăionos, kur 

izglītības pakalpojumu tirgus ir pietiekami plašs, tas ir pozitīvs faktors, jo sekmē 

izmaksu efektivitātes pieaugumu. Faktiski tādi apstākĜi Latvijā ir tikai daĜā nacionālās 
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nozīmes attīstības centru. Reăionos, kur tas ir Ĝoti ierobežots, pašvaldībai būtu 

jāizšėiras par atbalstu vienam organizatoriskajam modelim, jo tirgus konjunktūras 

specifika būs tāda, ka visu pakalpojuma rentablo daĜu realizēs komercsabiedrība, bet 

pašvaldības iestādes darbība pilnā apjomā būs jānodrošina no budžeta. 

3.pasākums pašlaik valstisku atbalstu nesaĦem, bet, lai panāktu 15% personu 

25.-64.g.vecumā iesaisti tālākizglītībā līdz 2020.gadam, Latvijas ekonomiskajos 

apstākĜos tas būtu nepieciešams. Minētā pasākuma finansēšanas kritērijiem, 

neatkarīgi no pieejamās summas, jābūt maksimāli vienkāršiem. Rekomendējami ir 

divi kritēriji: 

1. personu vecumā no 25.-64.g. skaits administratīvajā teritorijā 

(pamatkritērijs); 

2. pieejamības kritērijs - teritorijas atrašanā vietas koeficients no nacionālas 

nozīmes attīstības centra. 

Komentējot 2. kritēriju, jāuzsver sekojošais: 

� Latvijas lauku iedzīvotāju mobilitāte ir visnotaĜ zema, 

� sabiedriskā transporta pakalpojumi lauku teritorijām ir Ĝoti ierobežoti, 

� ekonomiskās aktivitātes un ienākumu līmenis ir būtiski zemāks kā nacionālas 

nozīmes attīstības centros. 

Iepriekšminēto faktoru dēĜ, izglītības pasākumi būtu jāpiedāvā iespējami 

tuvāk dzīvesvietai, bet tam nepieciešams neliels izlīdzinošs koeficients uz vienu 

izglītojamo, kas formāli kompensētu attāluma izmaksas. Līdz ar to valsts teritorija 

dalītos divās daĜās: administratīvās teritorijas ar finansējumu bez koeficienta, vai ar 

koeficientu. Šo argumentu pamatotību pierāda arī lielā atšėirība finanšu kapacitātē 

reăionālajā aspektā. Iespējams, ka īslaicīgi būtu nepieciešams vēl viens izlīdzinošs 

kritērijs. Nākamajā kartē parādītas iedzīvotāju ienākuma nodokĜa atšėirības uz vienu 

iedzīvotāju Latvijas pašvaldībās, kur iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais 

pamatbudžeta ieĦēmumu avots. 
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5-1. attēls. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārrēėinot uz vienu iedzīvotāju 

Nākamais jautājums ir finansējuma sadales tehnoloăijas, ietverot modeĜus, 

principus, starpniekus. Šajā kontekstā jāvērš uzmanība uz izmaksu efektivitātes 

nodrošināšanas principiem: 

� maksimālo resursu apjomu saglabājot pamatfunkcijai – programmu realizācija; 

� iespējami mazāku resursu administrēšanas sistēmai. 

Shēmā (sk. 5-2. attēlu) redzami divi varianti, kas parāda sekas gadījumiem, ja 

plānošanas reăionam piešėir papildus administratīvās funkcijas, lai paaugstinātu 

kapacitāti, un kāda ir finanšu situācija, ja saglabā esošo plānošanas funkciju. 

Pagātnē, jau vairākkārt ir bijuši ierosinājumi, piešėirt reăionam arī administratīvās 

funkcijas, bet tie nav bijuši sekmīgi viena būtiska iemesla dēĜ – tad jāmaina visa 

valsts administratīvā sistēma. Nav racionāli un lietderīgi uzdot administrēt tikai vienu 

- pieaugušo izglītības programmu īstenošanas funkciju. 

Situācijā, kad administratīvo struktūru kapacitāte reăionos šajā jomā, kopš 

2009.gada ir būtiski mazinājusies, pastāv risks, ka būs objektīva vēlme veidot jaunas 



 99 

struktūras63. Tas atspoguĜojas priekšlikumos, kura būtība ir bijušos rajonus aizstāt ar 

plānošanas reăioniem, neraugoties uz policentriskās attīstības koncepciju. Tā kā 

 

5-2. attēls. Reăions – teorētiski iespējamie varianti 

pašreizējais novadu kapacitātes vērtējums ir vienpusīgs - to nevar attiecināt uz visām 

pašvaldībām. Jaunajam modelim obligāti jānovērš sekojošas, no izglītības neformālā 

rakstura izrietošās pilnīgas sistematizācijas neiespējamības (finansētāju un īstenotāju 

plašais spektrs), problēmas64: 

� administratīvo struktūru pieauguma nelietderība – sistēmas administrēšanas 

izdevumu pieaugums; 

� adekvātas datu bāzes izveides nepieciešamība finanšu resursu plānošanas 

efektivitātei. 

                                                 
63 IZMPam_070114_IAP2020_2piel; 2014.–2020.gada Eiropas struktūrfondu plānošanas 
periodam piemērojamo ex-ante nosacījumu izpildes pašvērtējums – par mūžizglītības sistēmas 
pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas modeli. 
64 5-2. attēls 
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Praksē var pastāvēt racionāli un iracionāli sistēmas finansēšanas un resursu 

pārvaldības modeĜi, bet ekonomiskā efektivitātes panākšana ir iespējama, ja Ħem 

vērā pamatprincipus:  

� jāpanāk lielākās resursu daĜas izmantošanu pamatfunkciju realizācijai; 

� jāapzinās resursu ierobežotība – ne tikai finanšu, arī cilvēkresursu un pārējo. 

Mērėa sasniegšanai visefektīvāk reăionos būs likt akcentu uz attīstības 

centriem, jo to kapacitāte tiks stiprināta ar citām programmām. 

Mūžizglītības programmu finansēšanas 
rekomendējamās vadlīnijas 

Pašregulējošas sistēmas izveidē galvenais ir normatīvās bāzes izmaiĦas, kur ir 

precīzi definētas atbildības, uzdevumi un tiesības. No tās izriet arī programmu 

finansēšanas mehānismi. Nepieciešams noteikt, ka publiskā sektora atbildība 

mūžizglītībā ir: 

� ekonomikas vajadzības (profesionālā izglītošana, kvalifikācijas atzīšana u.c.); 

� sociālās iekĜaušanas pasākumi (speciālas mērėgrupas, kam nepieciešama 

palīdzība); 

� kapacitātes paaugstināšanas pasākumi nodarbinātajiem publiskajā sektorā. 

Privātā sektora atbildības jomā paliek: 

1. pieprasījuma apmierināšana atbilstoši konjunktūrai; 

2. deleăēto uzdevumu veikšana; 

3. sadarbība ar publisko sektoru piedaloties konkursos; 

4. plaša profila nodarbināto kapacitātes paaugstināšanas izglītības pasākumi. 

Atbildības neizslēdz sadarbību un partnerību jebkurā programmā un īpaši jau 

plānošanas jautājumos. Pastāv vairākas iespējas finansējuma sadalei no programmu 

administrētājiem līdz īstenotājiem. Šajā kontekstā runa var būt tikai par publiskā 

finansējuma publisko programmu finansēšanas mehānismu. Teorētiski varam 

klasificēt trīs modeĜus. 

Reālajā praksē viennozīmīgi darbosies sistēma, kas ietvers visu modeĜu 

pazīmes ar viena dominanti. Svarīgi, lai finansējuma sadales modelim: 
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� nevajadzētu veidot jaunas struktūras, bet izmantotu jau esošās piešėirot tām 

papildus funkciju;  

� maksimāli izslēgtu starpnieku ėēdi starp programmas administrētāju un īstenotāju 

finansējuma sadales procesā, valsts administrētā finansējuma plūsmā pieĜaujot 

tikai vienu starpniecības līmeni atbilstoši programmas administratīvi – 

teritoriālajam mērogam; 

� būtu vienādi resursu sadales principi katrai programmai; 

� skaidri definēts deleăēšanas mehānisms;  

� prioritātes varētu pietiekami elastīgi koriăēt atbilstoši reālajai situācijai; 

� tiktu ievērotas specifiskās reăionālās vajadzības; 

� iesaistītu maksimāli lielu skaitu ieinteresēto pušu plānošanas procesā vairākos 

līmeĦos. 

5-1. tabula.  
Finansējuma sadales modeĜi publiskajam piedāvājumam 

1. Liberālais Plānotos resursus piešėir 
pašvaldībām pēc 
iedzīvotāju skaita 
noteiktās vecuma 
kategorijās (25-64) 

Pašvaldības plāno un 
sniedz pašas, vai pērk 
vajadzīgos izglītības 
pakalpojumus 

2. Decentralizētais Resursus pašvaldībām 
sadala reăions pēc kopīgi 
izstrādātiem kritērijiem. 

Pašvaldības piedalās 
plānošanā, iesniedz savus 
projektu pieteikumus 

3. Centralizētais Resursus plāno un sadala 
nacionālā līmenī saskaĦā 
ar detalizēti izstrādātiem 
MK noteikumiem līdzīgi 
vispārējās obligātās 
izglītības paraugam. 

SaĦem programmu 
īstenotāji ar pašvaldību, vai 
citu institūciju starpniecību 

Šāds modelis attēlots shēmā (sk. 5-3. attēlu), kur ievērotas visu iesaistīto 

pušu intereses plānošanas līmenī, kurš sākas ar vietējo – zemāko plānošanas līmeni 

ar sociālo partneru iesaisti, turpinās reăionālajā un noslēdzas valsts līmenī, kur 

atbilstoši darbības mērogam un specifikai pieslēdzas sociālie partneri. Finanšu plūsma 

valsts līmenī organizēta nepastarpināti vai ar iestāžu un aăentūru viena līmeĦa 

starpniecību, bet reăionu un pašvaldību līmenī – pastarpināti, bet arī ar viena līmeĦa 



 102 

starpniecību. Vietējā līmenī tā ir pašvaldība, ja programma aptver reăionu – 

plānošanas reăions. Šajā modelī reăiona izpildinstitūcijas var realizēt funkciju ar 

esošajiem resursiem, turklāt to rīcībā ir arī vietējo pašvaldību resurss. Svarīgi, lai 

finanšu plūsma neietu caur vairākām pakāpēm. 
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5-3. attēls. Mūžizglītības programmu realizācijas modelis 

 

Darbības un attīstības principu kopsavilkums 

Resursu pārvaldības modeĜiem mūžizglītībā jāatbilst kritērijiem, kas 

nodrošina ekonomisku un racionālu to izlietojumu. 

Iespējami lielākā resursu daĜa jāparedz pamatfunkcijas realizācijai, administrēšanai 

jābūt efektīvai ar minimālu resursu ieguldījumu. 

Finansējums jāplāno to institūciju attīstībai, kas realizē pamatfunkciju, nevis 

administratīvās sistēmas radīšanai. 
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Reăionālas nozīmes 
attīstības centri 
Pārējās pašvaldības 
 

Ministrijas un valsts 
iestādes, kas administrē 
mūžiglītības publiskā 

piedāvājuma finansējumu 
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Jāpalielina jau darbojošos institūciju un izglītības iestāžu kapacitāte nevis jāveido 

jaunas. 

Jāveicina pašvaldību iespējas izmantot vai pirkt kvalitatīvākos pieaugušo izglītības 

programmu piedāvājumus. 

Jāizvērtē resursu ieguldījuma efektivitāte katrā pētījumā.  

Jāizveido informācijas sistēma, kas Ĝauj vērtēt pieprasījuma piedāvājuma attiecības 

un politikas rezultātus, savlaicīgi veikt korekcijas. 

Īpaša uzmanība jāvērš uz sistēmas darbības elastību, spēju pašregulēties. mainīties, 

nenoteikt stingru % sadalījumu izglītības programmu virzieniem, bet izveidot 

tehnoloăijas to atbilstības vērtēšanai, kas izriet no pieprasījuma. 

Attīstības nodrošināšanai nepieciešams ieguldīt resursus: 

� izglītības kvalitātes nodrošināšanai, ne tik daudz vērtējot rezultātu, bet pārejot uz 

kvalitātes vadības principiem, lai saglabātu šī izglītības veida neformālo raksturu; 

� jāatbalsta ar centralizētiem resursiem laba tālmācības piedāvājuma izveide, 

� profesionālās izglītības piedāvājuma attīstība nedrīkst izslēgt no finanšu atbalsta 

pārējos virzienus;  

� abu sektoru sadarbībai un stipro pušu izmantošanai partnerības modelī. 

Pieaugušo izglītības, kā sabiedriskā pakalpojuma attīstībai darbs 

perspektīvai ir noteicošs faktors. Agrāk šim pakalpojumam bija vairāk reaăējošs nevis 

proaktīvs raksturs, un arī šodien empīriskajā praksē tikai daĜēji tas ir plānveida darbs.  

Attīstītajās valstīs industriālo ekonomiku aizstāj zināšanu ekonomika, kas 

nodrošina uz inovācijām balstītu pakalpojumu sniegšanu, un tas nav iespējams bez 

cilvēkresursu attīstības. Latvijas apstākĜos ar ierobežotiem resursiem ekonomisko 

potenciālu iespējams attīstīt, tikai un vienīgi investējot cilvēkresursu attīstībā. 

Analizējot kopsakarības, kuras redzamas statistikas rādītājos, kā viens no 

būtiskākajiem secinājumiem ir tas, ka cilvēku ekonomiskā aktivitāte tiešā veidā 

atkarīga no personas izglītības līmeĦa.  
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6 Rīcība “Izglītības attīstības pamatnostādnēs 
2014. – 2020.” pamatnostādĦu projekta 
iestrādātā pieaugušo izglītības modeĜa 
ieviešanai praksē (Andra Fernāte) 

Darba uzdevumi 

� izvērtēt nepieciešamo rīcību Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-

2020.gadam iekĜautā pieaugušo izglītības modeĜa ieviešanai praksē, sniegt 

detalizētus priekšlikumus atbilstošai normatīvo aktu pilnveidei vai izveidei. 

“Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.” pamatnostādĦu projekts 

liecina, ka ir nekonsekvence terminu lietojumā saistībā ar mūžizglītības principa 

būtību, piemēram, mūžizglītība tiek uzskatīta par izglītības atsevišėu 

sistēmas sastāvdaĜu vai posmu (pieaugušo izglītību), vai veidu (neformālo 

izglītību) utt., nevis visu veidu un līmeĦu savstarpēji saistīto un visaptverošo 

principu. „Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” pamatnostādĦu 

projektā mūžizglītība tiek uzskatīta par izglītības atsevišėu sistēmas posmu 

(pieaugušo izglītību), līdz ar to pamatnostādnēs nav iekĜauts pieaugušo izglītības 

modelis, bet gan „Mūžizglītības sistēmas pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas 

modelis” un „Starpinstitucionālais sadarbības modelis mūžizglītības sistēmas 

nodrošināšanai”, abu iepriekšminēto modeĜu saturs ir saistīts ar pieaugušo izglītību, 

nevis ar visu veidu un līmeĦu izglītību cilvēka visas dzīves garumā - mūžizglītību. Jo 

saskaĦā ar pamatnostādĦu projektu: mūžizglītība – ir izglītība visas dzīves garumā, 

kas paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim iegūt un/vai pilnveidot 

zināšanas prasmes un kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām, 

savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība aptver formālo un neformālo 

izglītību, ka arī ikdienējo (informālo) mācīšanos. Lai īstenotu izvirzīto darba 

uzdevumu tiek pieĦemts, ka šajās pamatnostādnēs mūžizglītība un 

pieaugušo izglītība lietoti kā sinonīmi. Piemēram, 84. lapaspusē tiek rakstīts: 

„Mūžizglītības politikas pamatnostādnēs 2007.–2013.gadam” ir noteikts, ka 

2013.gadā Latvijā 12,5% pieaugušo iedzīvotāji tiks iesaistīti izglītības pasākumos. 

Taču iedzīvotāju dalība pieaugušo izglītībā laikā posmā no 2004. (8,4%) līdz 

2011.gadam (5,0%) saruka par 3,4% punktiem. 2012.gadā pieaugušo dalība 

izglītības procesā ir palielinājusies, sasniedzot 7% (CSP dati), bet savukārt 

117. lapaspusē: „Jau 2007. gadā tika uzsāktas darbības pieaugušo izglītības sistēmas 
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ieviešanai, un periodā līdz 2013. gadam tika īstenoti dažādi pasākumi, kas vērsti uz 

mūžizglītības pieejamības sekmēšanu un tās satura izstrādi. Tā rezultātā ir 

palielinājies mūžizglītībā iesaistīto personu skaits, 2012. gadā sasniedzot 

7%, kaut arī Latvijas rādītāji vēl joprojām ir zem vidējiem ES 9% apmērā. Šī iemesla 

dēĜ nākamajā plānošanas periodā mūžizglītības veicināšanai ir ierādīta nozīmīga loma 

ar mērėi sasniegt mūžizglītībā iesaistīto personu īpatsvara palielinājumu līdz 

15%.” Bet 119. lapaspusē pievēršoties pieaugušo izglītības mērėa sasniegšanai 

2020. gadā tiek uzmanība pievērsta pieaugušo izglītībā iesaistīto personu 

īpatsvaram (skat. 6-1. tabula). 

6-1. tabula.  
 [287] Mērėa sasniegšanas rādītājs  

 
Bāzes 

vērtība 
(2011.g.) 

2014.g. 2017.g. 2020.g. 2030.g. 

[288] Pieaugušo izglītībā 
iesaistīto personu īpatsvars 
25–64 gadu vecumā 

5,0% 7% 9,5% 15% 34% 

Avots: Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.g. 

85. lappusē akcentē, lai sasniegtu stratēăijā „Eiropa 2020” minēto mērėi – 

panākt, lai 2020.gadā 15% no iedzīvotājiem (25-64 gadu vecumā) būtu 

nepārtraukti iesaistīti mācīšanās procesā –, NRP iekĜauti četri galvenie politikas 

virzieni mūžizglītības principa ieviešanai: 1) nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras 

izstrāde un tās līmeĦu pielīdzināšana Eiropas kvalifikāciju struktūrai; 2) ārpus 

formālās izglītības sistēmas apgūto zināšanu, prasmju un profesionālās kompetences 

novērtēšanas nodrošināšana; 3) otrās iespējas izglītības piedāvājums kā 

kompensējošs mehānisms izglītību priekšlaicīgi pametušo skaita samazināšanai; 4) 

nepieciešamais atbalsts nodarbināto apmācībām nozaru ietvaros darbinieku 

kvalifikācijas pilnveidošanai atbilstoši darba devēju prasībām. Paliek atklāts 

jautājums, vai tie 15% no iedzīvotājiem (25-64 gadu vecumā), kas būs 

nepārtraukti iesaistīti mācīšanās procesā, būs arī kādreiz nodarbinātie, vai 

arī tikai nepārtraukti iesaistīti mācīšanās procesā. Kā tiks mērīta šī 

konkrētā mērėa sasniegšana? 

“Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.” pamatnostādĦu projektā 

ir definēts izglītības attīstības politikas virsmērėis - kvalitatīva un iekĜaujoša izglītība 
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personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Savukārt 

pieaugušo izglītības attīstības mērėis saskaĦā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu – 

sasniegt 15% pieaugušo izglītībā iesaistīto personu īpatsvaru 25–64 gadu vecumā, lai 

to sasniegtu nepieciešamā rīcība: veidot pieaugušajiem kvalitatīvas izglītības 

piedāvājumu un izveidojot saskaĦotu normatīvo aktu sistēmu un efektīvu resursu (tai 

skaitā finanšu) pārvaldi (skat. 6-1.att), izmantojot esošās infrastruktūras iespējas. 

 

6-1. attēls.  Plānotās rīcības īstenošana pieaugušo izglītības mērėa 
sasniegšanai 2020. gadā 

Pieaugušo izglītības mērėu grupas raksturojums pamatnostādĦu projekta 

ietvaros: 

� Personai sasniedzot attiecīgu vecumu, iekĜaujoties organizētajā mācību procesā, 

tas tiek saukts arī par pieaugušo izglītību; 

� Jaunatnes likuma 1.pantā ir noteikts, ka personas vecumā no 13 gadiem līdz 25 

gadiem ir jaunieši, līdz ar to, izglītības kontekstā 25 gadus vecus iedzīvotājus var 

uzskatīt par pieaugušajiem; 

� PamatnostādĦu kontekstā pieaugušo izglītība var notikt arī līdz 25 gadu 

vecumam, piemēram, ja persona priekšlaicīgi pamet izglītību un apzināti atgriežas 

izglītības procesā (piem., vakarskolā) pēc pārtraukuma. 

Pieaugušo izglītības mērėu grupas raksturojums ir pretrunā ar Izglītītības 

likumā noteikto, kur pieaugušo izglītība ir daudzveidīgs izglītošanas process ne tikai 

organizēts mācību process: 
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17) pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas 

cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.  

Arī mūžizglītības traktējums pamatnostādĦu projekta ietvaros ir pazaudējis 

savu būtību, jo šajā dokumentā mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo 

izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm. Mūžizglītība ietver 

formālo, neformālo izglītību un ikdienas mācīšanos, ne tikai apvieno neformālo 

mācīšanos ar formālo. PamatnostādĦu ietvaros tiek voluntāri sašaurināta pieaugušo 

izglītības un mūžizglītības izpratne, tādējādi nonākot pretrunā ar mūžizglītības 

principa veicināšanu jaunās izglītības politikas kontekstā, piemēram, “Izglītības 

attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.” pamatnostādĦu projektā ir teikts, ka 

mūžizglītības principa ieviešana sekmē pilnvērtīgu personības attīstību un Ĝauj 

cilvēkam veiksmīgāk pielāgoties jaunajām laikmeta pārmaiĦām. Atbalstot 

mūžizglītības principa attīstību, tiek akcentēta mācīšanas rezultātu pieeja, kas vērtē 

iegūtas zināšanas, prasmes un kompetenci, nevis veidu, kā tās tika iegūtas – 

formālajā, neformālajā vai ikdienējās (informālajā) mācīšanās veidā (128. lpp.), bet 

123. lapaspusē tiekts, ka tikai iekĜaujoties organizētajā mācību procesā, tas tiek 

saukts arī par pieaugušo izglītību. Tātad ikdienējās (informālajā) mācīšanās šī 

dokumenta ietvaros netiek uzskatīta kā pieaugušo izglītības daĜa. Kaut gan 

mūžizglītības princips uzsver, ka mācību rezultāti (learning outcomes) ir svarīgāki par 

veidu kādā tie ir iegūti, pamatnostādĦu projektā tiek atzīts tikai organizēts mācību 

process. Mūžizglītības principa veicināšana jaunās izglītības politikas kontekstā ir īpaši 

saistīta ar vēlmi mazināt sociālo plaisu un stiprināt nodarbinātības līmeĦa 

paaugstināšanos. 

Secinājums: “Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.” 
pamatnostādĦu projektā voluntāri sašaurinātā pieaugušo izglītības un mūžizglītības 
pretrunīgā izpratne kavē mūžizglītības principa veicināšanu jaunās izglītības politikas 
kontekstā un izvirzītā pieaugušo izglītības mērėa sasniegšanu. 

Rīcība: izstrādājot Pieaugušo izglītības likumu, definēt terminus pieaugušais, 
pieaugušo izglītība, mūžizglītība un mūžizglītības princips, lai novērtstu voluntāru 
izpratnes daudzveidību to lietojumā politikas plānošanas dokumentos. 

 

Efektīvas pieaugušo izglītības sistēmas izveides termiĦš ir 2015.gads, IZM 

atbildībā:  

� normatīvo aktu bāzes izstrāde,  
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� izglītības politikas īstenošanas pārraudzības nodrošināšana, 

� finanšu piesaiste un sadales principu ieviešana, pamatojoties uz datu bāzi un 

pētījumu rezultātiem. 

Saistībā ar ES vienoto stratēăiskās plānošanas ietvaru 2014.-2020.gadam 

izglītības politikai ir noteikti nosacījumu izpildes kritēriji četrās tematiskajās jomās:  

� priekšlaicīga mācību pārtraukšana - mācību un apmācības priekšlaicīgas 

pārtraukšanas īpatsvars vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem būtu mazāks par 

10%; 

� augstākā izglītība – iedzīvotāju īpatsvars 30-34 gadu vecumā ar augstāko izglītību 

ir 34–36%; 

� mūžizglītība - līdz 15% (of the adults (aged 25-64) population should participate 

in lifelong learning); 

� profesionālā izglītība - izglītojamo skaita vienlīdzīga sadalījuma proporcija 

(turpmāk – proporcija 50:50) vispārējās vidējās izglītības un profesionālās 

izglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves.  

SaskaĦā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un Augstskolu 

likumu IZM atbild par pieaugušo izglītības politiku:  

� nodrošinot pārraudzību, 

� nosakot finansējuma sadales principus, 

� uzturot datu bāzi,  

� veicinot ar pieaugušo izglītību saistītus pētījumus. 
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6-2. attēls. Mūžizglītības sistēmas pārvaldības un pakalpojumu 
īstenošanas modelis (autores precizējums - pieaugušo izglītības sistēmas 

pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas modelis) 

Pieaugušo izglītības politikas īstenošanā iesaistītas vairākas puses (skat. 6-2. 

att.):  

� pašvaldības (plānošanas reăioni),  

� nozares ministrijas,  

� privātie uzĦēmēji,  

� sociālie partneri. 

Pieaugušos sistēmas pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas modelis ir vērsts uz 

to, lai nodrošinātu pilnvērtīgu nozaru ministriju sadarbību un valsts virsmērėu 

noteikšanu un to īstenošanu. IZM Valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta 

direktore Evija Papule uzskata, ka jaunais modelis nodrošinātu visā Latvijā vienotu 

politiku un pieeju pieaugušo izglītības ieviešanā, kā arī veidotu efektīvu un uz 

kvalitatīva rezultāta sasniegšanu vērstu funkcijas realizēšanu dzīvē, kas balstīta 

galvenokārt uz atgriezeniskās saites nodrošināšanu un laicīgu reaăēšanu uz darba 

tirgus prasībām. Ir nepieciešams tāds modelis, kur darba devēji rod iespēju saviem 

darbiniekiem pilnveidot kompetences, lai nodrošinātu uzĦēmuma konkurētspēju. To 

? 
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var īstenot kopā arī ar Ekonomikas ministriju, caur LIA vai kā citādi. Bezdarbnieku vai 

darba meklētāju nodarbināšana un arī mācības arī ir Labklājības Ministrijas caur NVA 

kompetencē. IZM uzskata, ka darba devēji ir tie, kas vislabāk zina, kādi viĦiem ir 

nepieciešami darbinieki, kādas prasmes vai kādas kompetences ir vajadzīgas šobrīd, 

bet IZM uzdevums ir plānot, kas notiks tālāk, jo nevar tikai par šodienu domāt, 

mums jāskatās vismaz 5 - 7 gadus uz priekšu. 

K. GodiĦš (2013)1 ziĦojumā ierosina veidot starpinstitūciju darba grupu (SDG) 

pieaugušo izglītībā, ko vada IZM. Starpinstitūciju darba grupa veidotu pārstāvji no: 

IZM, LM, EM, LDDK, LBAS, LPS, Plānošanas reăioniem, Pārresoru koordinācijas 

centra u.c. Nepieciešams noteikt veicamo darba apjomu un izpildes termiĦus (laika 

grafiks) sistēmas izveidošanai. Lai izveidotu SDG ir jāveic virkne pasākumu:  

a) jānosaka starpinstitūciju darba grupas uzdevumi un atbildība;  

b) jāveido institūciju sadarbības mehānisms un kārtība;  

c) jāveic starpinstitūciju darba grupas darba koordinācija un atbalsta nodrošināšana.  

IZM Valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore Evija 

Papule runājot par Pieaugušo sistēmas pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas 

modeli pauž viedokli, ka ir vienojoša konsultatīva padome vai sadarbības padome, vai 

darba prognožu padome, nav svarīgs nosaukums šobrīd, bet tās būtība, kur sanāk 

visas nozares ministrijas, kas strādā tieši ar darba devējiem, darbaspēku vai indivīdu 

kompetenču paaugstināšanai vai jaunu kompetenču ieguvei. Pieaugušo izglītības 

nodrošināšanas modelis tiek īstenots uz Plānošanas reăionu teritoriālās bāzes, kuru 

darbības pamatā ir sadarbības koordinācija un skaidri definēts atbildības dalījums 

starp iesaistītajām institūcijām gan politikas veidošanas, gan izpildes līmenī.    

Secinājums: “Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.” 
pamatnostādĦu projektā saskaĦā ar Mūžizglītības sistēmas pārvaldības un 
pakalpojumu īstenošanas modeli IZM atbild par pieaugušo izglītības politiku, 
nodrošinot pārraudzību, vienojot pieaugušo izglītības politikas īstenošanā iesaistītas 
puses. 

Rīcība: lai vienotu pieaugušo izglītības politikas īstenošanā iesaistītas puses, 
tādējādi nodrošinot pilnvērtīgu nozaru ministriju sadarbību un valsts virsmērėu 
noteikšanu un to īstenošanu, ir nepieciešams veidot Pieaugušo izglītības sadarbības 
koordinācijas padomi. Pieaugušo izglītības likumā noteikt Pieaugušo izglītības 
sadarbības koordinācijas padomes uzdevumus, funkcijas un tiesības.  
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Pieaugušo izglītības sadarbības koordinācijas padomes galvenie uzdevumi 

(pēc K. GodiĦš, 2013*): 

� apstiprina virsmērėus/ virsuzdevumus pieaugušo izglītībā – prioritārās grupas, 

� sektorus u.c.; 

� lemj par finanšu sadali, t.sk. starp nozaru ministrijām (IZM, LM, EM) – 

� iespējams kvotē pa periodiem, pa reăioniem vai cits variants; 

� veic finanšu līdzekĜu apguves analīzi un naudas pārdali pēc vajadzības; 

� veic regulāru darbības rezultātu novērtējumu; 

� uzklausa un akceptē ieviesēju atskaites par PI ieviešanu un nepieciešamības 

� gadījumā veic korekcijas; 

� akceptē nozaru/reăionu/pašvaldību pieprasījumu profesiju apguvei, lemj par 

� naudas sadales proporcijām, atbalsta apjomiem un īpašām atbalsta 

programmām. 

Pieaugušo izglītības politikas veidotāju – IZM, LM un EM galvenā atbildība 

atspoguĜota 6-2. tabulā.  

6-2. tabula.  
Pieaugušo izglītības politikas veidotāju nozares ministriju atbildība 

Ministrija Nozares ministriju atbildība 

 

 

IZM 

1) Atbild par pieaugušo izglītības politiku:  

• pieaugušo izglītības politikas analīze un izvērtēšana, prognozēšana, 
stratēăiskā plānošana (virsmērėu un virsuzdevumu noteikšana un 
saskaĦošana), 

• izstrādā normatīvo aktu bāzi,  
• nodrošina pārraudzību,  
• minimālo valsts iestāžu darbības standartu izveidošana pieaugušo 

izglītībā, 
• nosaka finansējuma sadales principus, 
• uztur datu bāzi,  
• veicina ar pieaugušo izglītību saistītus pētījumus; 

2) Atbild par pieaugušo izglītības papildinātību un ciešāku sasaisti ar 

                                                 

* K. GodiĦš (2013). Latvijas administratīvi teritoriālo struktūru iesaiste pieaugušo izglītības 
pārraudzībā un īstenošanā K.  
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Ministrija Nozares ministriju atbildība 

formālo izglītību un tās infrastruktūru, veicinot esošās infrastruktūras 
izmantošanu; 

3) Atbild par pieaugušo izglītības popularizēšanu – mācību iespējas, valsts 
un citu finanšu līdzekĜu piesaiste un piešėiršana; 

4) Atbild par publiskā, NVO sektora, bezpeĜĦas organizāciju pieprasījuma 
apstiprināšanu/līdzatbildību un pasūtījuma noteikšanu. 

EM 1. Atbild par pieaugušo izglītības veicināšanu un popularizēšanu – 
mācību iespējas privātā sektorā nodarbināto vidū, gan starp darba 
devējiem, gan Ħēmējiem; 

2. Atbild par privātā sektora pieprasījuma apstiprināšanu/līdzatbildību 
un pasūtījuma noteikšanu; 

3. Atbild par metodikas izstrādi kā virzīt mācību piedāvājumu 
privātajam sektoram; 

4. Atbild par sadarbību ar nozaru asociācijām, LDDK, LTRK; 
5. Atbild par virsuzdevumu definēšanu kā reaăēt uz izmaiĦām privātajā 

sektorā, cik bieži un, kas veic situācijas izvērtējumu; 
6. Atbild par informācijas ievadīšanu IZM koordinētajā datubāzē 

saistībā ar privātā sektora darba devējiem. 

LM 1. Atbild par pieaugušo izglītības veicināšanu un popularizēšanu – 
mācību iespējas bezdarbnieku/darba meklētāju vidū; 

2. Atbild par atbalstāmo mērėa grupu definēšanu (prioritārās 
grupas/īpaša atlaižu un atbalsta politika); 

3. Atbild par privātā sektora, publiskā sektora darba devēju 
pieprasījuma sasaiste ar darba meklētāju profilu (interese, līdzšinējā 
darba pieredze, izglītības līmenis, bezdarbnieka statuss u.c.); 

4. Atbild par prioritāšu saglabāšanu - reaăēt uz darba devēju 
pieprasījumu pēc konkrētām profesijām un kvalifikācijām;  

5. Atbild par informācijas ievadīšanu IZM koordinētajā datubāzē. 

Pieci plānošanas reăioni nodrošina reăionālā līmeĦa atbildību pieaugušo 

izglītības koordinācijā. Plānošanas reăionos katru gadu veic pieaugušo izglītības 

nepieciešamības plānošanu: 

� pēc izglītības – pamatprofesijas ieguve; 

� pēc profesijas – otra kvalifikācija; 

� pēc vecuma – kvalifikācijas paaugstināšana, pilnveide. 
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PIKC nodrošina nepieciešamo metodisko atbalstu vismaz divās nozarēs, kurās tas specializējas, 
profesiju apgūšanai arī citām profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, ārpus formālās 
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, pedagogu 
tālākizglītības pasākumus, tie veic karjeras izglītības un pieaugušo izglītības centra 
funkcijas; Profesionālā izglītība - pieaugušo izglītības iespēju sniegšana.

Nodrošina reăionālā līmeĦa atbildību pieaugušo izglītības koordinācijā.
Plānošanas reăionos katru gadu veic izglītības nepieciešamības plānošanu :

•pēc izglītības – pamatprofesijas ieguve;
•pēc profesijas – otra kvalifikācija;
•pēc vecuma – kvalifikācijas paaugstināšana, pilnveide.

Pieaugušo izglītības iespēju sniegšana, atbilstoši PI pieprasījumam. Augstskolas 
piedāvā tālākizglītību (saistībā ar reăionu attīstības virzieniem) un izstrādā studiju 
programmas pieaugušo izglītības mācībspēku sagatavošanai, izstrādā tālmācības 
materiālus (augstskolu programmās izveidoti moduĜi, kurus iespējams apgūt atsevišėi no visas 
programmas ). Novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē
sasniegtus studiju rezultātus. 

Paplašina piedāvājumu otrās iespējas izglītības ieguvei (jauniešiem un 
pieaugušajiem) un pieaugušo izglītības programmām.

Nodrošina profesionālo izglītību un 
profesionālās kompetences pilnveidi (tālākizglītību)

PIKC nodrošina nepieciešamo metodisko atbalstu vismaz divās nozarēs, kurās tas specializējas, 
profesiju apgūšanai arī citām profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā, ārpus formālās 
izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, pedagogu 
tālākizglītības pasākumus, tie veic karjeras izglītības un pieaugušo izglītības centra 
funkcijas; Profesionālā izglītība - pieaugušo izglītības iespēju sniegšana.

Nodrošina reăionālā līmeĦa atbildību pieaugušo izglītības koordinācijā.
Plānošanas reăionos katru gadu veic izglītības nepieciešamības plānošanu :

•pēc izglītības – pamatprofesijas ieguve;
•pēc profesijas – otra kvalifikācija;
•pēc vecuma – kvalifikācijas paaugstināšana, pilnveide.

Pieaugušo izglītības iespēju sniegšana, atbilstoši PI pieprasījumam. Augstskolas 
piedāvā tālākizglītību (saistībā ar reăionu attīstības virzieniem) un izstrādā studiju 
programmas pieaugušo izglītības mācībspēku sagatavošanai, izstrādā tālmācības 
materiālus (augstskolu programmās izveidoti moduĜi, kurus iespējams apgūt atsevišėi no visas 
programmas ). Novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē
sasniegtus studiju rezultātus. 

Paplašina piedāvājumu otrās iespējas izglītības ieguvei (jauniešiem un 
pieaugušajiem) un pieaugušo izglītības programmām.

Nodrošina profesionālo izglītību un 
profesionālās kompetences pilnveidi (tālākizglītību)

 

6-3. attēls. Pieaugušo izglītībā iesaistīto institūciju galvenās funkcijas 

Pieaugušo izglītībā iesaistīto izglītības ietāžu galvenās funkcijas (skat. 6-

3.att.): 

� PIKC nodrošina nepieciešamo metodisko atbalstu vismaz divās nozarēs, kurās 

tas specializējas, profesiju apgūšanai arī citām profesionālās izglītības iestādēm 

visā Latvijā, ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanu, pedagogu tālākizglītības pasākumus, tie veic karjeras 

izglītības un pieaugušo izglītības centra funkcijas; Profesionālā izglītība - 

pieaugušo izglītības iespēju sniegšana. 

� Vispārējās izglītības iestādes paplašina piedāvājumu otrās iespējas izglītības 

ieguvei (jauniešiem un pieaugušajiem) un pieaugušo izglītības programmām. 

� Augstākās izglītības iestādes nodrošina pieaugušo izglītības iespēju 

sniegšanu, atbilstoši PI pieprasījumam. Augstskolas piedāvā tālākizglītību 

(saistībā ar reăionu attīstības virzieniem) un izstrādā studiju programmas 

pieaugušo izglītības mācībspēku sagatavošanai, izstrādā tālmācības materiālus 

(augstskolu programmās izveidoti moduĜi, kurus iespējams apgūt atsevišėi no 
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visas programmas). Novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtus studiju rezultātus. 

� Privātie pakalpojumu sniedzēji, nozaru asociācijas, pašvaldības 

(pieaugušo mācību centri) nodrošina profesionālo izglītību un profesionālās 

kompetences pilnveidi (tālākizglītību).  

Mērėa grupa (labuma guvēji) 
prioritātes: 

1. Pieaugušie (nodarbinātie) 25-54

1) 25 – 34 (60%)  un 35 – 54 
(40%); 

2) 55+ 

Jaunieši bezdarbnieki un darba 
meklētāji (15-24) 
Jaunieši nodarbinātie (15-24) 

Pieaugušie (bezdarbnieki un darba 
meklētāji) 25-54  

Pirmspensijas vecumā un turpmāk 
(55+) nodarbinātie

Pirmspensijas vecumā un turpmāk 
(55+) (bezdarbnieki)

Mērėa grupa (labuma guvēji) 
prioritātes: 

1. Pieaugušie (nodarbinātie) 25-54

1) 25 – 34 (60%)  un 35 – 54 
(40%); 

2) 55+ 

Jaunieši bezdarbnieki un darba 
meklētāji (15-24) 
Jaunieši nodarbinātie (15-24) 

Pieaugušie (bezdarbnieki un darba 
meklētāji) 25-54  

Pirmspensijas vecumā un turpmāk 
(55+) nodarbinātie

Pirmspensijas vecumā un turpmāk 
(55+) (bezdarbnieki)

 

6-4. attēls. Pieaugušo izglītībā iesaistīto mērėgrupu prioritātes un karjeras 
konsultanta pakalpojumu pieejamība, darba devēja atbalsts un indivīda PI 

paša izvēle 

IZM pieaugušo izglītības modeĜa īstenošanā paredz noteiktu mērėauditoriju 

(prioritāšu noteikšana) (skat. 6-4. un 6-5. att.). IZM Valsts sekretāra vietniece - 

Izglītības departamenta direktore Evija Papule runājot par Mūžizglītības sistēmas 

pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas modeli pauž viedokli, ka mērėauditorijas tiek 

sadalītas un definētas, tur ir divas daĜas un kā pieaugušos mēs pieskaitām no 15 līdz 

24 arī jauniešus - jaunieši bezdarbnieki un no izglītības “izkritušie” (15-24), un 

pieaugušie no 25 līdz 55+. 

Starpinstitucionālajā pieaugušo izglītības sadarbības modelī (skat. 6-

5.att.) redzams, ka IZM vairāk koncentrējas uz jauniem cilvēkiem, bet seniorus 

atbalstīs pārsvarā Labklājības Ministrijai un arī Zemkopības ministrijai. Zemkopības 

Ministrija iesaistīta tādēĜ, ka lauksaimniecības nozare ir būtiska un cilvēkiem ir jādod 

iespēja mācīties. Ir jāatbalsta tās nozares, kas ir Latvijā. IZM Valsts sekretāra 

vietniece - Izglītības departamenta direktore Evija Papule uzskata, ka IZM jādomā 
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par to, lai jauniem cilvēkiem tiktu nodrošināta iespēja iegūt labu darbu Latvijā, un lai 

viĦi tik Ĝoti nekoncentrējas braukt prom un paliktu Latvijā.   

Formālā izglītība Neformālā izglītība Informālā 
izglītība 

Mērėa grupa 
(labuma guvēji) 

pamatprasmes 
(pašattīstībai) 

profesionālās 
prasmes 
(darbam) 

pamatprasmes 
(pašattīstībai) 

profesionālās 
prasmes (darbam)  

 LM  Jaunieši 
bezdarbnieki un 
darba meklētāji 
(15-24)  
Jaunieši 
nodarbinātie (15-
24) 

LM; IZM  
EM ZM   EM 

PATS 

LM (prioritāte 45+) LM (prioritāte 45+) 

LM (50+) LM (50+) 

VM  VARAM  

EM  EM  

Pieaugušie 
(nodarbinātie) 25-
54 

  

IZM  

ZM  

IZM 

PATS 

LM  LM 

LM (50+) 

Pieaugušie 
(bezdarbnieki un 
darba meklētāji) 
25-54  

LM (50+) 
ZM    

PATS 

LM (prioritāte 45+) LM (prioritāte 45+) 

LM (50+) LM (50+) 

  VM  ZM  VARAM  

  EM   EM  

Pirmspensijas 
vecumā un 
turpmāk (55+) 
nodarbinātie 

  IZM   IZM 

PATS 

LM LM  

LM (50+) 

Pirmspensijas 
vecumā un 
turpmāk (55+) 
(bezdarbnieki) 

LM (50+) 
ZM    

PATS 

6-5. attēls. Starpinstitucionālais pieaugušo izglītības sadarbības modelis 
mūžizglītības sistēmas nodrošināšanai, kur citas nozaru ministrijas ir 

sadarbības partneri modeĜa īstenošanā 

Mācības var tikt īstenotas gan tradicionāli, gan modernās formās, piemēram, 

tālmācībā, vakara kursos, eksternātā, pēc iespējas īsākā laikā, efektīvi sadarbojoties 

ar uzĦēmējiem (prioritāri reăionos) un uzsverot praktisko darbu. Jaunas pieejas 

pieaugušo izglītības sistēmas modeĜa izstrādē un ieviešanā pamatā ir gan mācību 

nodrošināšana pēc iespējas tuvāk dzīves un darba vietai, gan jauniem izaicinājumiem 
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un situācijām atbilstīgu kompetenču apguve. Arī IZM Valsts sekretāra vietniece - 

Izglītības departamenta direktore Evija Papule apstiprina, ka mācību vietai vai tur, 

kur pieaugušais var apgūt jaunas prasmes, ir jābūt pēc iespējas tuvāk viĦa 

dzīvesvietai un, mācībām ir jābūt saistītām ar esošo darba devēju vajadzībām, t.i., 

darba tirgus šodienas vajadzībām un arī prognozēm un reăionu izaugsmes iespējām. 

Tas nenozīmē, ka cilvēks varēs mācīties un dzīvot tikai savā reăionā, protams, ir 

iespējams, ka cilvēks vēlas mainīt savu dzīves vai darba vietu Latvijas teritorijā. 

SaskaĦā ar Mūžizglītības sistēmas pārvaldības un pakalpojumu 

īstenošanas modeli IZM finansējumu sadala plānošanas reăioniem 

proporcionāli pieaugušo izglītībā iesaistāmo cilvēku skaitam (reăionālās 

kvotas). Reăionālās kvotas un prioritātes:  

1. nodarbinātie (skaits attiecīgajā reăionā): 

1. prioritāri atbalstāmā mērėauditorija: 25 – 54 gadi, dalot pa vecumiem 

1) 25 – 34 (60%) un 35 – 54 (40%); 2) 55+. 

2. Izglītības nepieciešamības plānošana tiek veikta katru gadu plānošanas 

reăionos: 

1. pēc izglītības – pamatprofesijas ieguve; 

2. pēc profesijas – otra kvalifikācija; 

3. pēc vecuma – kvalifikācijas paaugstināšana, pilnveide. 

3. Plānošanas reăioniem iedalītais finansējums tiek proporcionāli paredzēts: 

1. indivīda vajadzībām un interesēm – 2%; 

2. nozares attīstībai, darba devējiem darbinieku izglītošanai - 70%; 

3. kvalifikācijas paaugstināšanai un pilnveidei – 28%. 

IZM Valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore Evija 

Papule norāda, ka šāda pieeja kā komplekss risinājums pieaugušo izglītībā vēl nav 

piedāvāta. jaunais modelis Ĝauj: 

� pateikt un ātri noreaăēt uz tām vajadzībām, kas darba tirgum kādām noteiktām 

profesijām ir vajadzīgas šobrīd, 

� finansējumu sadalīt 3 daĜās – viens, ka cilvēks mācās to, ko viĦš grib mācīties, 

kas nepieciešams viĦa personības izaugsmei (tas ir mazākais procentuālais 

sadalījums), otrs - viĦš mācās to, ko vajag, t.i., viĦš var saĦemt darbu un strādāt 

tā, ka viĦš var nodrošināt sevi ekonomiski un arī veicinot reăiona attīstību, un 
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trešais - valstij ir nepieciešamais un valsts to pasūta un tam arī attiecīgi apgūst 

struktūrfonda vai valsts budžetu. 

Starpinstitucionālā pieaugušo izglītības sadarbības modeĜa 

kontekstā mūžizglītības sistēmas nodrošināšanai IZM  atbild par 

konkurētspējas paaugstināšanu, kas ietver vispārējo un profesionālo kompetenču 

pilnveidi, darbinieku pārkvalifikāciju, ja darba devējs nav ieinteresēts; Labklājības 

ministrija strādā ar bezdarbniekiem, veic īstermiĦa darba tirgus prognozes atbilstoši 

tūlītējam pieprasījumam;EM nodrošina specifiskas darba veikšanai nepieciešamās 

prasmes ar darba devēju aktīvu līdzdalību (prakses vietas, mūžizglītības pasākumi).  

Rīcība uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, radošumu 

un veselīga dzīves veida veicinoša pieaugušo izglītības satura pilnveidei (skat. 6-6. 

att.) ir galvenokārt saistīta ar nacionālās kvalifikācijas ietvarstruktūru, sasaistot to ar 

Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru ieviešanu, jaunu valsts vispārējās vidējās 

izglītības standartu izstrādi un ieviešanu, darba vidē balstītu mācību un prakses 

profesionālajā izglītībā attīstīšanu un profesiju standartu un profesiju kvalifikācijas 

pamatprasību, profesionālās izglītības programmu un kvalifikācijas eksāmenu satura 

izstrādi. 

1. Efektīvā pārvaldība: uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot 
izglītības iestāžu institucionālo izcilību un resursu konsolidāciju

RV 1.1.

Uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientēta, radošumu 

un veselīga dzīves veida veicinoša izglītības satura pilnveide

Rīcība pieaugušo izgl ītības mode Ĝa ieviešanai 
praks ē:
Ieviest nacion ālās kvalifik ācijas ietvarstrukt ūru , sasaistot to ar 
Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru. 
Izstr ādāt un ieviest jaunu valsts visp ārējās vid ējās izgl ītības 
standartu  (normatīvā regulējuma pilnveide).
 Att īst īt darba vid ē balst ītas m ācības un praksi profesion ālajā 
izgl ītībā (materiālu izstrāde un popularizācija, informācijas 
apmaiĦa Latvijā un ES ietvaros) un nodrošināt sasaisti ar Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūru EKI profesionālajās izglītībā, sadarbībā 
ar sociālajiem partneriem. 
 Izstr ādāt profesiju standartu un profesiju kvalifik ācijas 
pamatpras ības , profesionālās izglītības programmu un 
kvalifikācijas eksāmenu saturu un aprobēt saskaĦā ar izveidoto 
kvalifikāciju struktūru, noteiktajām pamata profesijām, kā arī 
kvalifikācijas prasībām saistītajām profesijām un specializācijām.

Rezult āts:  
Tiks veicināta pāreja uz 
mācīšanās rezultātiem balstītu 
izglītības piedāvājumu (saistoša 
arī mūžizglītībai). 

 

6-6. attēls. Rīcība uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm 
orientēta, radošumu un veselīga dzīves veida veicinoša pieaugušo 

izglītības satura pilnveidei 
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1. Efektīvā pārvaldība: uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot 
izglītības iestāžu institucionālo izcilību un resursu konsolidāciju

Rīcība pieaugušo izgl ītības mode Ĝa ieviešanai 
praks ē:
Nodrošināt pasākumus mācībspēku mūžizglītības, profesionālo 
kompetenču un praktisko iemaĦu pilnveidei, t.sk. profesion ālās 
izgl ītības iest āžu kapacit ātes stiprin āšana pieaugušo izgl ītībā.

Stiprin āt profesion ālās izgl ītības iest āžu kapacit āti pieaugušo 
izgl ītībā (Profesionālās izglītības iestāžu administratīvā un 
pedagoăiskā personāla kompetences pilnveide mācību 
organizācijas, metodisko jautājumu un tehnoloăiju attīstības 
kontekstā, t.sk. mobilitātes pasākumi labās prakses pārĦemšanai 
pieaugušo izglītības attīstībai; – atbilstošu programmu izstrāde).

Rezult āts:  
Mūžizglītības sistēmas 
nostiprināšana. 

RV 1.2.

Pedagogu un akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās 

kapacitātes paaugstināšana

 

6-7. attēls. Rīcība pieaugušo izglītībā iesaistīto pedagogu un akadēmiskā 
personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšanai  

Rīcība pieaugušo izglītībā iesaistīto pedagogu un akadēmiskā personāla 

motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšanai (skat. 6-7. att.) vērsta uz 

pasākumu mācībspēku mūžizglītības, profesionālo kompetenču un praktisko iemaĦu 

pilnveidei nodrošināšanu, t.sk. profesionālās izglītības iestāžu kapacitātes 

stiprināšanu pieaugušo izglītībā. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

nodrošināšanai ir pamatnostādĦu projekta ietvaros ir plānots uzlabot profesionālo 

priekšmetu pedagogu mūžizglītības kompetences (svešvalodu, IKT 

prasmes) un profesionālās kompetences (uzĦēmējspējas, finanšu pratības, līdera 

spējas, radošums, prasmes darbam ar izglītojamajiem, kam ir dažāds spēju un 

prasmju līmenis), kā arī pilnveidot pedagogu un prakses vadītāju praktiskās iemaĦas 

darbavietā (30. lpp). 

Rīcība izglītības iespēju paplašināšanai pieaugušajiem (skat. 8. att.) skar 

normatīvā regulējuma pilnveidi, nodrošinot pieaugušo izglītības atbalstu. Jo saskaĦā 

ar Izglītības likuma 59.pantu, kurā noteikts, ka no 2015.gada 1.janvāra 

jānodrošina atbalsts darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā, tiek 

izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Atbalsts darba devējiem darbinieku 

izglītošanai”, kurā paredzētas trīs atbalstāmās jomas formālajai izglītībai (nav 

pieejams finansējums): 
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� obligātā joma, kas jānodrošina darba devējiem (valsts noteiktās specializācijas – 

ugunsdrošība, darba aizsardzība, utt.); 

� Latvijā neapgūstamās profesijas;  

� darbinieka kompetenču pilnveide atbilstoši darba devēja vajadzībām, tai skaitā 

pēc paša darbinieka izvēles. 

PROJEKTS

2. Indivīdu kompetences: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo 
un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē

Rīcība pieaugušo izgl ītības mode Ĝa ieviešanai 
praks ē:
 Pilnveidot normat īvo regul ējumu , nodrošinot pieaugušo izglītības 
atbalstu (t.sk. darba devēju atbalstu pieaugušo izglītības 
nodrošināšanai). 
Nodrošin āt pieaugušo izgl ītībā nodarbin āto personu 
profesion ālās kompetences un kvalifik ācijas pilnveidi , lai 
mazinātu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus 
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba 
produktivitātes pieaugumu atbilstoši darba tirgus prasībām.
Atbalst īt darba dev ējus  formālās un neformālās izglītības 
nodrošināšanai nodarbinātajiem.
Stiprin āt profesion ālās izgl ītības iest āžu kapacit āti pieaugušo 
izgl ītībā, paredzot sadarbības ar darba devējiem uzlabošanu, 
administratīvā un pedagoăiskā personāla kompetences pilnveidi 
mācību organizācijas, metodisko jautājumu un tehnoloăiju attīstības 
kontekstā, t.sk. mobilitātes pasākumi labās prakses pārĦemšanai 
pieaugušo izglītības attīstībai, kā arī ārpus formālās izglītības iegūtās 
kompetences novērtēšanas īstenošanai (t.sk. izvērtējuma ekspertu 
sagatavošana) darbaspēka migrācijas procesu kontekstā, informatīvie 
pasākumi, iesaistot nozaru profesionālās organizācijas.
Paplašin āt inform ācijas pieejam ību  par ārpus formālās izglītības 
sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. 
Atbalst īt darba vid ē balst ītu m ācību un praks ē balst ītu m ācību 
att īst ību profesion ālajā izgl ītībā, izstr ādājot modul ārās 
profesion ālās un profesion ālās tālākizgl ītības programmas , kā arī 
atbalstot mūžizglītības un profesionālo kompetenču programmu 
nodrošināšanu katrā modulārā profesionālās izglītības programmā.
 Nodrošin āt Eiropas Kop īgajām pamatnost ādnēm (EKP) 
atbilstošu latviešu  valodas kā otrās un kā svešvalodas prasmju 
līmeĦu pilnveidi
 Veicin āt pieaugušo izgl ītot āju  (iestādes, organizācijas) 
starptautisko sadarbību kā formālajā, tā neformālajā pieaugušo 
izglītībā kontekstā ar ES  izaugsmes stratēăijas „Eiropa 2020” 
mērėiem.

Rezult āts:  
 Pieaugs pieaugušo izglītības iespējas, 
nostiprinot mūžizglītības principu, un 
pieaugs pieaugušo izglītībā iesaistīto 
personu skaits, konkurētspēja un darba 
produktivitātes pieaugums atbilstoši 
darba tirgus prasībām. 
 Palielināta pieaugušo iesaiste izglītības 
aktivitātēs.
 Nodrošināts tālākizglītotāju 
profesionālās pilnveides un metodiskais 
atbalsts   latviešu valodas kā otrās un 
kā svešvalodas prasmes 
paaugstināšanai pieaugušajiem.

RV 2.4.

Izglītības iespēju paplašināšana pieaugušajiem

 

6-8. attēls. Rīcība izglītības iespēju paplašināšanai pieaugušajiem  

Darba vidē balstītu mācību modelis paredz elastīgu mācību plānu atbilstoši 

iegūstamās profesijas specifikai – teorētiskajām mācībām izglītības iestādē mijoties ar 

darba pieredzi uzĦēmumā. Tādējādi audzēkĦiem būs iespēja veiksmīgāk apgūt darba 
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tirgū vajadzīgās prasmes un kompetences, kā arī nepieciešamās teorētiskās 

zināšanas. Tikmēr uzĦēmums, iesaistoties šāda mācību modeĜa īstenošanā, varēs 

sagatavot darbiniekus atbilstoši savām vajadzībām. Lai tuvinātu profesionālo izglītību 

darba tirgus vajadzībām, jau sākot ar 2013. gada 1.septembri piecas valsts 

profesionālās izglītības iestādes uzsāka duālās sistēmas elementu – darba vidē 

balstītas mācības - ieviešanu, kas paredz ciešu teorētisko mācību un reālās darba 

vides sasaisti. Šādus pilotprojektus īstenot uzsāka PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, 

Jelgavas tehnikums, Ventspils tehnikums, Ogres tehnikums un Valmieras Profesionālā 

vidusskola. 

PROJEKTS

2. Indivīdu kompetences: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda 
profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai 

darba vidē

Rīcība pieaugušo izgl ītības mode Ĝa ieviešanai 
praks ē:
 Pilnveidot normat īvo regul ējumu, identific ējot jauniešu 
neform ālās izgl ītības defin īciju  un nosakot jauniešu neformālās 
izglītības programmas veidu Izglītības likumā.
Veicin āt jauniešu neform ālās izgl ītības prasmju atz īšanas un 
nov ērtēšanas  sistēmas attīstību, ieviešot Eiropā atzītu rīku 
„Youthpass” nacionālā līmenī.
Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību interešu izglītības 
programmās, paaugstināt kultūrizglītības pieejamību, kā arī veicināt 
jauniešu iesaisti neformālajā izglītībā.
Nodrošin āt daudzveid īgu interešu izgl ītības programmu 
pied āvājumu  izglītības iestādēs; lokālo, reăionālo, valsts nozīmes 
pasākumu organizēšanu; sekmējot pedagogu profesionālo pilnveidi; 
sniedzot metodisko atbalstu interešu izglītības programmu 
īstenošanai.
Stiprin āt profesion ālās izgl ītības iest āžu kapacit āti pieaugušo 
izgl ītībā (Profesionālās izglītības iestāžu administratīvā un 
pedagoăiskā personāla kompetences pilnveide mācību 
organizācijas, metodisko jautājumu un tehnoloăiju attīstības 
kontekstā, t.sk. mobilitātes pasākumi labās prakses pārĦemšanai 
pieaugušo izglītības attīstībai; – atbilstošu programmu izstrāde).
Atbalstīt  neformālās izglītības projektu īstenošanu, kas vērsti uz 
jauniešu uz Ħēmējsp ējas veicin āšanu un att īst īšanu, n ākotnes 
profesijas izp ēti, pirm ās darba pieredzes ieg ūšanu,  iesaistīšanos 
nevalstiskās organizācijas un jauniešu centru darbībā, ideju 
attīstīšanu savam nākotnes biznesam, motivāciju izglītības 
turpināšanai un darba iegūšanai, brīvprātīgā darba pieredzes 
gūšanu.

Rezult āts:  
Indivīda pilnvērtīga iesaistes 
uzsākšana mūžizglītībā.  

RV 2.3.

Ārpus formālās izglītības iespēju bērniem un jauniešiem paplašināšana

 

6-9. attēls. Rīcība ārpus formālās izglītības iespēju paplašināšanai bērniem 
un jauniešiem  

Savukārt rīcība ārpus formālās izglītības iespēju paplašināšanai bērniem un 

jauniešiem ir vērsta uz indivīda pilnvērtīgas iesaistes uzsākšanu mūžizglītībā (skat. 9. 

att.), piemēram, stiprinot arī profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti pieaugušo 
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izglītībā (profesionālās izglītības iestāžu administratīvā un pedagoăiskā personāla 

kompetences pilnveide mācību organizācijas, metodisko jautājumu un tehnoloăiju 

attīstības kontekstā, t.sk. mobilitātes pasākumi labās prakses pārĦemšanai pieaugušo 

izglītības attīstībai; – atbilstošu programmu izstrāde), atbalstot neformālās izglītības 

projektu īstenošanu, kas vērsti uz jauniešu uzĦēmējspējas veicināšanu un attīstīšanu, 

nākotnes profesijas izpēti, pirmās darba pieredzes iegūšanu, iesaistīšanos 

nevalstiskās organizācijas un jauniešu centru darbībā, ideju attīstīšanu savam 

nākotnes biznesam, motivāciju izglītības turpināšanai un darba iegūšanai, brīvprātīgā 

darba pieredzes gūšanu. Interešu izglītības jomā būtu nepieciešams skaidri definēt 

kvalitatīvas izglītības rezultātu, nosakot saturu, procesu un vidi šāda rezultāta 

sasniegšanai, tādejādi nodrošinot iespēju vērtēt interešu izglītības vietu Latvijas 

izglītības sistēmā un plānot tās turpmāko attīstību. Aktuāls ir arī jautājums par 

interešu izglītības nodrošinājumu arī 21.gadsimta prasībām atbilstošu IKT bāzi, 

pastiprinātu uzmanību veltot zinātniskajai jaunradei. 

3. Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi 
un attīstot atbilsto�u infrastruktūru

Rīcība pieaugušo izgl ītības mode Ĝa ieviešanai 
praks ē:
Nodrošināt vienotu pieaugušo izgl ītības kvalit ātes monitoringu .  
Izveidot vienotu datu b āzi par pieaugušo izgl ītības īstenošanu .
 Pilnveidot Valsts izgl ītības inform ācijas sist ēmu  un paplašināt 
iespējas, t.sk. sasaistīt ar AI, pieaugušo un interešu izglītību.
Nodrošin āt dal ību nacion ālajos un starptautiski sal īdzinošajos 
pieaugušo izgl ītības  kvalit ātes p ētījumos  (OECD, Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)), monitoringa 
instrumentu izstr ādei , monitoringam, rezultātu analīzei un ieteikumu 
izstrādei,  zinātniski pamatotu m ācību vides kvalit ātes v ērtēšanas 
instrumentu un indikatoru izstr ādei , un izglītības politikas veidotājiem 
un lēmumu pieĦēmēju vajadzībām  relevantu datu iegūšanai.
 Sadarbībā ar darba devējiem stiprināt profesionālās izglītības iestāžu 
kapacitāti pieaugušo izglītībā.

Rezult āts:  
Tiks nodrošināts vienots 
pieaugušo izglītības kvalitātes 
monitorings un pilnveidota 
valsts izglītības informācijas 
sistēma (tajā skaitā sistēmas 
sasaiste ar augstāko izglītību, 
pieaugušo un interešu 
izglītību) 

RV 3.1.

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide

 

6-10. attēls. Rīcība pieaugušo izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas 
pilnveidei 

Rīcība pieaugušo izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveidei (skat. 6-

10. att.) ietver ne tikai vienotas datu bāzes par pieaugušo izglītības īstenošanu izveidi 

un Valsts izglītības informācijas sistēmu un paplašināt iespējas pilnveidi, t.sk. 

3. Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi 
un attīstot atbilstošu infrastruktūru 
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sasaistot ar AI, pieaugušo un interešu izglītību, autore uzskata arī vienota pieaugušo 

izglītības kvalitātes monitoringa nodrošināšanu un dalības nodrošināšanu 

nacionālajos un starptautiski salīdzinošajos pieaugušo izglītības kvalitātes pētījumos.  

PROJEKTS

3. Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi 
un attīstot atbilsto�u infrastruktūru

Rīcība pieaugušo izgl ītības mode Ĝa ieviešanai 
praks ē:
  Atbalst īt pašvald ību izgl ītības iest āžu t īkla sak ārtošanu un 
visp ārējās izgl ītības m ācību vides uzlabošanu,  sniedzot atbalstu 
izgl ītības iest āžu t īkla optimiz ācijai re ăion ālā līmen ī.
Plānot atbalstu atbalstu skolu infrastrukt ūras att īst ībai , 
profesion ālas izgl ītības programmu īstenošanai  nepieciešamo 
mācību līdzekĜu un tehniskā aprīkojuma iegādei, kā arī mācību 
vides piel āgošanai t ā izvietošanai visp ārējās izgl ītības iest ādēs,  
kas īsteno ar ī profesion ālās izgl ītības programmas un 
pašvald ības dibin ātās profesion ālās izgl ītības iest ādēs , atbalst īt 
visp ārējās izgl ītības iest āžu, kas īsteno ar ī profesion ālās 
izgl ītības programmas  un nacionālas vai reăionālas nozīmes 
vidusskolu un ăimnāziju dienesta viesn īcu moderniz ācijai , 
nacionālas nozīmes vidusskolu un ăimn āziju infrastrukt ūras 
izveidei un moderniz ācijai , inovat īvu IKT risin ājumu ieviešanai 
mācību proces ā un mācību vides ergonomiskai iekārtošanai 
vispārējās izglītības iestādēs, jo īpaši nacionālas vai reăionālas 
nozīmes vidusskolās un ăimnāzijās, metodisko centru att īst ībai 
IKT jom ā, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti un veicinātu 
mūsdienīgas metodikas izmantošanu izglītībā, kā arī plānot atbalstu 
pašvald ībām visp ārizgl ītojošo skolu sporta infrastrukt ūras 
pilnveidei . 

Rezult āts:  
Tiks sekmēta pieaugušo 
izglītības pakalpojumu 
pieejamība (īpaši 
profesionālajās izglītības 
iestādēs). 

RV 3.3.

Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana

 

6-11. attēls. Rīcība pieaugušo izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai  

Rīcība pieaugušo izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai (skat.6-11. att.) 

galvenokārt vērsta uz atbalstu pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai un 

vispārējās izglītības mācību vides uzlabošanai, sniedzot atbalstu izglītības iestāžu tīkla 

optimizācijai reăionālā līmenī. 

3. Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi 
un attīstot atbilstošu infrastruktūru 
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Pašvald ība

Plānošanas re ăionsIZM

Efekt īvs skolu t īkls 
Latvijas re ăionos:
a) Paralēli m ūžizgl ītības pakalpojumi 
visu vecumu iedz īvot ājiem, kā
arī nodrošinātas sociālā atbalsta 
funkcijas;
b) Skolas paplašinātās funkcijas 

(pakalpojumu grozs) tiek veidotas 
atbilstoši viet ējam piepras ījumam, 
skolas un pašvald ības resursiem . 
c) Vienas pieturas a ăentūra, kur ā
līdzās citiem viet ējiem iedz īvotajiem 
nepieciešamajiem pakalpojumiem
tiek nodrošināta arī pirmsskolas un
sākumskolas izglītība. 

Pašvald ība

Plānošanas re ăionsIZM

Efekt īvs skolu t īkls 
Latvijas re ăionos:
a) Paralēli m ūžizgl ītības pakalpojumi 
visu vecumu iedz īvot ājiem, kā
arī nodrošinātas sociālā atbalsta 
funkcijas;
b) Skolas paplašinātās funkcijas 

(pakalpojumu grozs) tiek veidotas 
atbilstoši viet ējam piepras ījumam, 
skolas un pašvald ības resursiem . 
c) Vienas pieturas a ăentūra, kur ā
līdzās citiem viet ējiem iedz īvotajiem 
nepieciešamajiem pakalpojumiem
tiek nodrošināta arī pirmsskolas un
sākumskolas izglītība. 

Efekt īvs skolu t īkls Latvijas 
reăionos:
a) Vispusīga bērna attīstība no agrīnā

vecuma līdz pamatskolai;

b) Lauku pamatskola kā

daudzfunkcionāls centrs;

c) Kopienas skola kā pagasta resursu
centrs. 

 

6-12. attēls. Institucionālā tīkla pilnveide, nodrošinot pakalpojumus 
pieaugušo izglītībā  

Izglītības attīstības pamatnostādnes nākamajiem septiĦiem gadiem pamatā 

vērstas uz izglītības satura pilnveidi, viens no jautājumiem ir arī skolu tīkla attīstība 

(skat. 12. att.), lai skolu tīkls atbilstu jauno pamatnostādĦu principiem: pirmsskola ir 

maksimāli tuvu mājām, sākumskola (1.-6.klase) ir pēc iespējas tuvu, tad ir 

koncentrētas vidusskolas. Tas ir katras pašvaldības ziĦā - skatīties, kā šis tīkls 

veidojas un kādi pieaugušo izglītības pakalpojumi būs tajā pieejami iedzīvotājiem. 

3. Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura 
pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru

Rīcība pieaugušo izgl ītības mode Ĝa ieviešanai 
praks ē:
 Nodrošināt pedagogu, akadēmiskā personāla, pieaugušo 
izglītības personāla profesionālās pilnveides un starptautiskās 
pieredzes apmaiĦu.

Rezult āts:  Nodrošināta 
pedagogu, akadēmiskā 
personāla, pieaugušo 
izgl ītības person āla 
profesion ālā pilnveide un 
starptautisk ās pieredzes 
apmai Ħa.

RV 3.4.

Izglītības starptautiskā konkurētspēja

 

6-13. attēls. Rīcība pieaugušo izglītības starptautiskās konkurētspējas 
veicināšanai 
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Rīcība pieaugušo izglītības starptautiskās konkurētspējas veicināšanai (skat. 

6-13. att.) vērsta uz pedagogu, akadēmiskā personāla, pieaugušo izglītības personāla 

profesionālā pilnveides un starptautiskās pieredzes apmaiĦas nodrošināšanu.  

Rīcība pieaugušo izglītības starptautiskās konkurētspējas veicināšanai (skat. 

6-13. att.) vērsta uz pedagogu, akadēmiskā personāla, pieaugušo izglītības personāla 

profesionālā pilnveides un starptautiskās pieredzes apmaiĦas nodrošināšanu. IZM 

Valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore Evija Papule uzskata, ka 

mērėis ir izveidot konkurētspējīgu pieaugušo izglītības sistēmu arī starptautiskā 

mērogā.  

Likums „Par pašvaldībām” nosaka pašvaldības autonomo funkciju – gādāt 

par iedzīvotāju izglītību. Savukārt, saskaĦā ar Izglītības likuma 17.panta 

trešās daĜas 22.punktu pašvaldības kompetencē ir politikas pieaugušo 

izglītībā īstenošana. Kārtējais pieaugušo izglītības apsekojums (ik pa 5 gadiem) 

liecina par šādiem kavējošiem faktoriem pieaugušo dalībai - apmācības bija pārāk 

dārgas, nevarēja atĜauties; apmācības nevarēja savienot ar darba grafiku; nebija 

laika ăimenes apstākĜu dēĜ; netika piedāvāts piemērots izglītības vai apmācības 

pasākums; apmācība netika piedāvāta sasniedzamā attālumā; trūka darba devēja 

atbalsta. Pašvaldības savu kompetenci pieaugušo izglītībā var īstenot, pretendējot arī 

uz valsts pārvaldes institūciju piedāvāto publisko finansējumu konkursa kārtībā un 

izvēloties izglītības pakalpojuma sniedzēju. Pašvaldības var arī motivēt savā teritorijā 

iedzīvotājus ieguldīt pašu finansējumu pieaugušo izglītībā, piemēram, piedāvājot 

līdzfinansēt daĜu no pakalpojuma. Neatkarīgi no tā, kas faktiski nodrošina izglītības 

pakalpojumu, pašvaldībai ir iespēja sasniegt pamatnostādnēs noteikto mērėi 

savā teritorijā. 

Pašvaldības veicina pieaugušo izglītības attīstību savā teritorijā, 

dažādos veidos atbalstot tās īstenošanu: 

� finansējot vai līdzfinansējot teritorijā esošas iestādes, kas īsteno pieaugušo 

neformālo izglītību (pieaugušo izglītības centri, tautas skolas, kultūras centri, 

vispārējās izglītības iestādes, kas īsteno pieaugušo neformālās izglītības 

programmas u.c.); 

� nodrošinot telpas vai piedāvājot atlaides telpu īrei pieaugušo neformālās izglītības 

programmu īstenošanai; 
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� īsteno vai līdzfinansē ārvalstu finanšu instrumentu projektus, kuri vērsti uz 

pieaugušo neformālās izglītības īstenošanu un attīstību;  

� piedāvā dotācijas NVO, kuras nodrošina pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem. 

2012.gadā IZM apkopoja pašvaldību sniegto informāciju par pieaugušo 

neformālo izglītību Latvijas reăionos 2012.gadā. Atsaucoties uz informācijas 

pieprasījumu, 81 pašvaldība sniedza datus par teritorijā īstenoto pieaugušo 

neformālo izglītību, tās finansēšanas apjomu un modeli. Informācijas apkopošanas 

rezultātā tika konstatēts, ka ekonomiskās krīzes situācijā pašvaldības vadītāji bieži 

pieĦem lēmumus par pieejamo finanšu līdzekĜu izlietojumu par labu citām 

neatliekamām darbībām, bet ne ieguldījumiem cilvēkkapitāla attīstībai. 

IZM Valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore Evija 

Papule saskata, ka modeĜa priekšrocība vai tā stiprā puse ir tā, ka viĦu nevada 

centralizēti. Finanšu sadalījums var būt centralizēts, bet pati pieaugušo izglītības 

organizatoriskā daĜa ir tuvāk pie cilvēkiem reăionos, tādējādi stiprinot reăionus. Tātad 

nepieciešams aktivizēt lielāku cilvēku grupu, kas atbild vai iesaistās pieaugušo 

izglītībā. Pieaugušo un arī mūžizglītības kontekstā, ja cilvēks zina, ka var iegūt 

informāciju un arī var mācīties, aizejot uz pašvaldību vai arī aizejot uz profesionālās 

izglītības iestādi vai uz vispārējās vidējās izglītības iestādi, rodas pārliecība, ka viĦš 

tur gūs ne tikai informāciju, bet arī iespēju pieteikties mācībām un uzzināt par citām 

iespējām kā mācīties. Mēs ar šo modeli gribam nodrošināt pieaugušo izglītības 

pieejamību. 

Secinājumi: 

 
1. Latvijas pieaugušo izglītības prioritātes šajās pamatnostādnēs galvenokārt 

saistītas ar pieaugušo konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū, daĜēji 

saistās ar pamatnostādnēs noteikto virsmērėi -veicināt kvalitatīvu un 

iekĜaujošu izglītību personības attīstībai.  

2. Lai izveidotu pieaugušo izglītības sistēmu, tiks pilnveidots normatīvais 

regulējums gan darba devēju atbalstam pieaugušo izglītībā, gan 

nodarbinātajiem, izstrādāta vienota datu bāze par pieaugušo izglītību ar mērėi 

koordinēt valsts pārvaldes iestāžu darbību pieaugušo un tālākizglītības 

pieprasījuma un piedāvājuma kontekstā, nodrošinot sadarbību ar darba 

devējiem un indivīdu.  
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3. Pieaugušo izglītības nodrošināšanai tiks veidots profesionālās izglītības iestāžu 

tīkls un skolu tīkls, pilnveidota eksaminācijas centru un citu institūciju 

sadarbība, izstrādātas pieaugušo profesionālās izglītības un tālākizglītības 

programmas un materiāli, palielinot pieaugušo izglītībā iesaistīto personu 

skaitu un to konkurētspēju. 

4. “Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.” pamatnostādĦu projektā 

saskaĦā ar Mūžizglītības sistēmas pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas 

modeli IZM atbild par pieaugušo izglītības politiku, nodrošinot pārraudzību, 

vienojot pieaugušo izglītības politikas īstenošanā iesaistītas puses.  

5. “Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020.” pamatnostādĦu projektā 

voluntāri sašaurinātā pieaugušo izglītības un mūžizglītības pretrunīgā  izpratne 

kavē mūžizglītības principa veicināšanu jaunās izglītības politikas kontekstā un 

izvirzītā pieaugušo izglītības mērėa sasniegšanu.  

6. Pieaugušo izglītības finansēšanas saskaĦotība ar pamatnostādnes 

noteiktajiem rīcības virzieniem un plānotajiem rezultātiem ir tautsaimniecības 

izaugsmes pamatā. 

Priekšlikumi 

1. Izstrādāt Pieaugušo izglītības likumu ar mērėi nodrošināt pieaugušo izglītības 

politikas īstenošanu un pieaugušo izglītības sistēmas darbību, vadību un 

attīstību. 

2. Sakārtot un atbilstošs lietot normatīvajos aktos pieaugušo izglītības 

terminoloăiju. Izstrādājot Pieaugušo izglītības likumu, definēt terminus 

pieaugušais, pieaugušo izglītība, mūžizglītība un mūžizglītības princips, lai 

novērtstu voluntāru izpratnes daudzveidību to lietojumā politikas plānošanas 

dokumentos. 

3. Pieaugušo izglītības nodrošināšanai, veidot bibliotēku, muzeju, kultūras centru 

un kultūrizglītības iestāžu  tīklu iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidē visa 

mūža garumā.  

4. Lai sekmētu mūžizglītības procesu vadību un monitoringu, nodrošinot 

visaptverošu informatīvo bāzi, viens no galvenajiem aspektiem ir VIIS 

sistēmas funkcionalitātes ilgtspējas nodrošināšana un turpmāka attīstība, 

papildinot to ar informāciju par pieaugušo izglītības iespējām, kā arī būtu 
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nepieciešama regulāri apkopojama informācija par pieaugušo izglītības 

iespējām pašvaldībās.  

5. Izveidot pieaugušo izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmu (zinātniski 

pamatotu pieaugušo izglītības kvalitātes vērtēšanas indikatoru izstrāde un 

instrumentu izstrāde). 

6. Lai sasniegtu pieaugušo izglītības mērėi 2020. gadā, nepieciešama pieaugušo 

izglītības kvantitātes un kvalitātes monitoringa plāna izstrāde, nosakot to, ka 

novērtējumu veic par katru kalendāro gadu un balstoties uz novērtējumu, ja 

nepieciešams veic korekcijas plānošanas dokumentos. 

7. Lai pilnveidotu pieaugušo izglītības sistēmas pārvaldību, veikt visu pieaugušo 

izglītības sistēmā iesaistīto ministriju funkciju analīzi, lai ārpus uzmanības loka 

nepaliktu citu ministriju padoto valsts pārvaldes iestāžu darbs pieaugušo 

izglītības īstenošanā, tādējādi būs iespējas izanalizēt funkcijas un 

kompetences starp ministrijām, līdz ar to būs iespēja optimizēt pieaugušo 

izglītības sistēmas pārvaldību valsts mērogā. 

8. Noteikt kvalifikācijas prasības pieaugušo izglītotājiem. 

9. Lai vienotu pieaugušo izglītības politikas īstenošanā iesaistītas puses, tādējādi 

nodrošinot pilnvērtīgu nozaru ministriju sadarbību un valsts virsmērėu 

noteikšanu un to īstenošanu, ir nepieciešams veidot Pieaugušo izglītības 

sadarbības koordinācijas padomi. Pieaugušo izglītības likumā noteikt 

Pieaugušo izglītības sadarbības koordinācijas padomes  uzdevumus, funkcijas 

un tiesības.   

10. Reăionos un pašvaldībās nepieciešams aktivizēt lielāku cilvēku grupu, kas 

atbild vai iesaistās pieaugušo izglītībā. 

11. Finansēšanas optimāla sasaiste ar pieaugušo izglītības mērėi ilgtermiĦā, 

balstoties mērėgrupu vajadzībām konkrētās mērėprogrammās, palielināt 

reăioniem finasējumu indivīda vajadzībām un interesēm vairāk par 2%. 

12. Izstrādāt nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās līmeĦus pielīdzināt 

Eiropas kvalifikāciju struktūrai 

13. Izglītības likumā iekĜaut pieaugušo izglītības kvalitātes un informālās izglītības 

definīciju, kā arī noteikt plānošanas reăionu, pašvaldību atbildību un 

koordinējošo atbalstu pieaugušo izglītībā, kā noteikt kārtību  pārejai uz 

mācīšanas rezultātiem pieaugušo izglītībā, noteikt regulējumu ārpus formālās 

izglītības iegūto zināšanu un prasmju atzīšanas nodrošināšanai, kā arī 
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pieaugušo izglītības kredītpunktu uzkrāšanas sistēmas kārtību, izglītības 

iestāžu un sabiedrības informēšanas kārtību  par ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas iespējām.  

14. Izglītības likumā aktualizējot reăionu, pašvaldību atbildību un koordinējošo 

atbalstu, ievert šādas funkcijas : 

� pašvaldībām nodrošināt tiešāku saiti ar iedzīvotājiem un uzĦēmējiem, balstoties 

uz informāciju par sociālekonomisko vidi un sabiedrības vajadzībām, veidojot 

ciešāku sadarbības saikni starp iesaistītajām institūcijām; 

� reăioniem nodrošināt koordināciju starp dažāda līmeĦa izglītības un mācību 

pakalpojuma sniedzējiem, visām pašvaldībām plānošanas reăionā, vērtēt darba 

tirgus specifiku, izmaiĦas un nepieciešamību pēc konkrēta profila speciālista 

reăionālā līmenī. 


