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A 

Akreditētas programmas izglītība  
Izglītība, kas ļauj iegūt atzītu kvalifikāciju.  

Aktīva pilsoņa darbība 

Aktīva līdzdalība sabiedrības dzīvē (vietējā politiskajā dzīvē un pasākumos, 

brīvprātīgo darbā sabiedriskajā sektorā vai labdarības organizācijās, noziedzības 

novēršanā un apkaimes pieskatīšanā). 

Andragoģija 

Skat. paplašināto diskusiju Glosārija vārdnīcā. 

Apmeklētība 
Izglītojamo fiziskā klātbūtne vietā, kur kurss tiek pasniegts. 

Ar darbu savienotās mācības/kvalifikācijas celšana 
Izglītība, kas tiek nodrošināta darbiniekiem viņu ilgtermiņa profesionālās attīstības 

ietvaros. 

Atbalsts papildu izglītībai 
Papildu izglītība, kas tiek piedāvāta izglītojamajiem, lai papildinātu kursa saturu un 

palīdzētu viņiem sasniegt savus mērķus. Šī izglītība var būt saistīta ar valodu, 

lasītprasmi, rēķinprasmi, IKT atbalstu un studiju prasmēm. 

Atbildība 
Izglītības nodrošinātāju un personāla atbildība par izglītības kvalitāti un apmācību, 

sasaistot finansējuma līmeni ar izglītojamo progresa novērtējumu un izglītības 

nodrošināšanas kvalitāti. 

Attieksme pret mācīšanos 
Mācīšanās motivācija, mācīšanās apstākļu izvēle, pašpaļāvība mācīšanās procesā, 

mācīšanās prieks. 

Augstākā izglītība 
Izglītība ISCED 5. līmenī vai augstāk. 

B 

Brīvā pieaugušo izglītība 
Vispārīga rakstura neformāla un brīvprātīga izglītības sistēma visiem vecumiem, kas 

vairāk izplatīta Ziemeļvalstīs un ietver tautas augstskolas un mācīšanās asociācijas. 

D 

Dati par nodarbošanos pēc mācību pabeigšanas 

Informācija par nodarbošanos vai tālākiem mācību kursiem, kuros iesaistījušies 

konkrētu izglītības posmu beigušie. 

Datorpratība 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas kompetence (IKT). 

Digitālā kompetence 

Svarīga kompetence, kas ietver prasmīgu un kritiski izvērtētu informācijas sabiedrības 

tehnoloģiju (IST) lietošanu darba, atpūtas un komunikācijas nolūkā. Kompetences 
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pamatā ir IKT pamatprasmes: datoru izmantošana, lai izgūtu, novērtētu, uzglabātu, 

veidotu, pasniegtu un apmainītos ar informāciju, kā arī lai sazinātos un piedalītos 

interneta sadarbības tīklos. 

Digitālā plaisa 

Plaisa starp iedzīvotājiem, kas spēj piekļūt un efektīvi izmantot IKT, un tiem, kas to 

nespēj. 

Disleksija 
Mācīšanās traucējumi, kas izpaužas kā grūtības lasīt un rakstīt; šo traucējumu 

gadījumā nepieciešams diagnosticējošs novērtējums un īpaši izstrādāta mācīšanas un 

mācīšanās stratēģija un metodes. 

E 

Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītības un apmācības jomā 

(ECVET) 
Sistēma, kurā kvalifikācija ir izteikta izglītības rezultātu vienībās, kam noteikti 

kredītpunkti un kas sasaistīta ar izglītības rezultātu apstiprināšanas procedūru. 

F 

Finanšu plūsma 
Jebkurš ceļš, kādā mācīšanas un mācīšanās finansējums tiek novadīts līdz izglītības 

nodrošinātājiem. 

Finansējošā institūcija 
Organizācija, kas atbildīga par mācīšanas un mācīšanās finansējuma nodrošināšanu. 

I 

Iepriekš iegūtās izglītības akreditācija 
Skat. Izglītības rezultātu validācija apstiprināšana 

IKT 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas ietver platjoslas raidīšanu, 

satelītsakarus, video un kabeļsakarus, kā arī savrupus datorus. 

IKT prasmes 
Prasmes, kas nepieciešamas, lai efektīvi izmantotu informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT). 

Individualizēta pieeja izglītībai 
Mācīšana un mācīšanās, kuru saturs, struktūra un ritms atbilst katra atsevišķa 

izglītojamā spējām un interesēm. 

Individuālais izglītības pārskats 
Sabiedrisko iniciatīvu sistēma, lai veicinātu izglītības pieejamību pieaugušajiem, 

piemēram, tiem, kas nesaņem valsts finansētu izglītību vai apmācību. 

Individuālais izglītības plāns 
Rakstisks izglītības gaitas un noslēguma plānojums, ko apsprieduši un kopā 

izstrādājuši izglītojamais un skolotājs. 

Informācija, padoms un vadīšana (IPV) 
Darbību kopums ar mērķi palīdzēt indivīdiem pieņemt ar izglītību, profesionālo 

izglītību vai personisko dzīvi saistītus lēmumus un tos izpildīt pirms un pēc 

iesaistīšanās darba tirgū. 
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Integrētā mācīšana un mācīšanās 
Lasītprasmes un rēķināšanas prasmes mācīšana un mācīšanās, kas ir apvienota ar 

profesionālo vai akadēmisko prasmju mācīšanu. 

Izglītības un apmācības priekšrocības/mācīšanās priekšrocības 

Izglītības un apmācības pievienotā vērtība indivīdiem un sabiedrībai.  

Piebilde:  

• Izglītības un apmācības priekšrocības var būt privātas, t.i., tās iegūst 

indivīdi vai uzņēmumi, vai sabiedriskas, kas kalpo kā ieguvums visam 

reģionam, tautsaimniecībai vai sabiedrībai; 

• Priekšrocības var būt izteiktas finansiāli (piem., algas), ekonomiski (piem. 

nodarbinātība, produktivitāte, izaugsme) vai nefinansiāli (piem. veselība, 

labklājība, sabiedrības saliedētība, samazināta noziedzība). 

Izglītības un apmācības turpināšana augstākā līmenī 
Izglītība vai apmācība ISCED 5. vai augstākā līmenī pēc sākotnējās izglītības un 

apmācības iegūšanas vai pēc darba dzīves uzsākšanas. 

Izglītības vai apmācības programmas akreditācija  

Kvalitātes nodrošināšanas process, kā rezultātā izglītības vai apmācības programmai 

tiek piešķirts akreditēts statuss, parādot, ka kompetentas valsts iestādes vai 

profesionālās organizācijas īr apstiprinājušas, ka šī programma atbilst iepriekš 

noteiktiem standartiem. 

Izglītības ceļš 

Secīgu izglītības posmu kopums, ko persona veikusi, lai apgūtu zināšanas, prasmes 

vai kompetences. 

Izglītības individualizēšana jeb individuālais izglītības ceļš 
Definīcija atkarīga no glosārija 1. līmeņa 

K 

Kombinētās mācības 

Mācību metožu, paņēmienu un resursu kombinēšana, it īpaši klātienes un neklātienes 

izglītība (tajā skaitā, izmantojot elektroniskos resursus), un to izmantošana interaktīvi 

nozīmīgā mācīšanās vidē.  Izglītojamajiem ir nepieciešama netraucēta pieeja 

dažādiem mācīšanās resursiem, lai izmantotu zināšanas un prasmes, ko viņi apgūst 

skolotāja vadībā un pārraudzībā gan klasē, gan ārpus tās. 

Kompetence 
Spēja atbilstoši izmantot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā (izglītība, darbs, 

personiskā vai profesionālā attīstība). 

Kopienas valoda 
Valoda, kas atšķiras no galvenās, oficiālās valsts valodas un kurā sazinās iedzīvotāju 

sastāvā ietilpstošās ieceļotāju, pārceļotāju vai bēgļu grupas. 

Kredītpunktu uzkrāšana un pārskaitīšana 
Sistēma, kuras ietvaros izglītojamie iegūst noteiktu kredītpunktu skaitu par 

formalizētu mācību rezultātu sasniegšanu kursa ietvaros, piem., vienību, moduļu vai 

atsevišķu gadu pabeigšanu. Augstākajā izglītībā kredītpunktu uzkrāšana un pārnese ir 

veidota tā, lai izglītojamie varētu pārskaitīt punktus no viena kursa vai augstskolas uz 

citu. 
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Kultūras apziņa un izpausme  
Būtiskā kompetence: radošu ideju, pieredzes un emociju izpausmju svarīguma 

novērtēšana tādās jomās kā mūzika, teātra māksla, literatūra un vizuālā māksla. 

Kultūras institūcijas  
Muzeji, bibliotēkas, galerijas, teātri un citas iestādes, kas piedāvā pieaugušo izglītību 

savas darbības mērķu ietvaros. Tas var notikt gan neatkarīgi, gan arī pieaugušo 

izglītības nodrošinātāju kursu ietvaros. 

Kursa beidzēju skaits 
Izglītojamo skaits kursa beigās, neraugoties uz to, vai viņi ir sasnieguši kādu 

kvalifikācijas līmeni vai vienību (-as) kvalifikācijas iegūšanas virzienā. 

Kvalifikācijas ieguvēju proporcija 
Kursu sākušo izglītojamo proporcija, kas to turpina līdz kvalifikācijas saņemšanai šī 

kursa beigās. 

Kvalifikācijas izsniedzējiestāde 
Iestāde, kas izsniedz oficiālu kvalifikācijas apliecinājumu (sertifikātus, diplomus vai 

nosaukumus), pēc novērtēšanas un apstiprināšanas procedūras veikšanas, atzīstot 

fiziskas personas mācīšanās rezultātus (zināšanas, prasmes un/vai kompetences). 

M 

Māceklība 
Sistemātiska ilgtermiņa mācīšanās ar pamīšus mācīšanās periodiem darbavietā un 

izglītības iestādē vai mācību centrā. 

Mācību pamatprogramma 
Programma, kurā definēti būtiskie mācību priekšmeti un iegūstamās prasmes, kas 

parasti ietver lasītprasmi un rēķinprasmi, IKT un svešvalodas. Par būtiskiem 

uzskatītie priekšmeti un iegūstāmās prasmes dažādās valstīs atšķiras. 

Mācību pamešana (mācības pametušais) 
Pagaidu vai pastāvīga izstāšanās no izglītības vai apmācības programmas pirms tās 

pabeigšanas. (Piezīme: Angļu valodā šis vārds apzīmē arī personu, kas nav pabeigusi 

kursu. Šajā nozīmē lietojumam bieži ir noniecinoša pieskaņa.) 

Mācību programma 
Kursu kopums un to saturs, ko piedāvā skola, koledža vai augstskola un ko pilnībā vai 

daļēji nosaka kāda ārēja institūcija. 

N 

Neformālā izglītība 

Izglītība, kas tiek iegūta ikdienas darbībās, kas saistītas ar darbu, ģimeni vai brīvā 

laika pavadīšanu. Tā nav organizēta vai strukturēta mērķu, laika vai mācīšanās 

atbalsta ziņā. No izglītojamā viedokļa neformālā izglītība pārsvarā nenotiek 

mērķtiecīgi. 

Nelabvēlīgs 

Persona, kas izslēgta no sociālo tiesību saņemšanas vai sociālās dzīves, vai atrodas 

bīstamā situācijā. (Piezīme: Termins neietver garīgus vai fiziskus traucējumus; uz 

tiem attiecināms termins ‘Mācīšanās grūtības/traucējumi). 

Novērtēšana 

Spriedums par izglītojamo sniegumu. Novērtēšanas metodes ietver: atgriezenisko saiti 
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no skolotājiem, paralēlo grupu viedokli, rakstveida un mutvārdu līdzdalību kursā, 

kursā paveikto darbu apkopojumu, kontroldarbus un eksāmenus.  

P 

Pamatprasmes 

Prasmes, kas nepieciešamas, lai dzīvotu mūsdienu sabiedrībā, piem., klausīšanās, 

runāšana, lasīšana, matemātika un IKT. 

Patstāvīgā mācīšanās 
Termins pašvirzītas mācīšanās apzīmēšanai 

Pārspīlētas nozīmes piešķiršana diplomiem 

Paļaušanās, bieži vien pārmērīga, uz iegūtajiem diplomiem, it īpaši akadēmiskajiem 

grādiem, vērtējot personas spējas vai potenciālu kļūt par veiksmīgu darbinieku. 

Pieaugušais 

16 vai vairāk gadus veca persona, kas ir atstājusi sākotnējās izglītības un apmācības 

sistēmu. (Piezīme: Šī ir pragmātiska definīcija ES vajadzībām, ņemot vērā, ka 16 gadi 

ir pilngadības sasniegšanas vecums dažās ES valstīs, piem., Skotijā, un ka 

starptautiskās aptaujās par pieaugušo lasītprasmi un  rēķinprasmi pārsvarā apskata 

vecumposmu 16 – 60, 64 vai 65 gadi). 

Pieaugušo izglītība 
Viss formālo, neformālo un ikdienējo izglītības pasākumu kopums, kur pēc 

pārtraukuma, kas bijis pēc sākotnējās izglītības un apmācības, iesaistās pieaugušie, lai 

apgūtu jaunas zināšanas un prasmes. Piezīme: tas ietver universitātes līmeņa vai 

augstāko izglītību, kas tiek apgūta pēc pārtraukuma (ja tas nav atliktas iestāšanās dēļ), 

kas bijis pēc sākotnējās izglītības un apmācības beigšanas. (Piezīme: Šī ir pragmātiska 

definīcija ES vajadzībām; pilna vārdnīcas definīcija iekļauj visu augstāko izglītību). 

Pieaugušo izglītība 

Vispārīgā vai profesionālā izglītība, kas pēc sākotnējās izglītības un apmācības tiek 

nodrošināta pieaugušajiem profesionāliem un/vai personīgiem mērķiem nolūkā sniegt 

vispārīgu izglītību par tēmām, kas viņus interesē (piem., atvērtajās universitātēs); 

piedāvāt kompensējošu pamatprasmju apmācību, ko pieaugušais, iespējams, nav 

iepriekš apguvis sākotnējā izglītībā vai apmācībā (piem., lasītprasme, rēķinprasme), 

nodrošinot pieeju kvalifikācijām, kas dažādu iemeslu dēļ nav iepriekš iegūtas 

sākotnējās izglītības vai apmācības sistēmā; dot iespēju iegūt, uzlabot vai aktualizēt 

zināšanas, prasmes vai kompetences konkrētajā jomā – tā ir tālākizglītība un 

apmācība. 

Pieaugušo izglītības instruktors  

Fiziska persona, kas strādā ar pieaugušiem izglītojamajiem, sniedzot praktiskas 

zināšanas vai prasmes, un savu kompetenci ir ieguvusi pieredzes ceļā, iespējams, 

neiegūstot formālu kvalifikāciju.  

Pieaugušo izglītības nodrošinātājs 
Organizācija vai fiziska persona, kas nodrošina pieaugušo mācīšanās pasākumus. 

Pieaugušo izglītotājs 

Persona, kam saskaņā ar konkrētas valsts likumdošanu un/vai praksi ir atzīts 

pieaugušo izglītotāja statuss.  

Pieaugušais izglītojamais 

Jebkura 16 vai vairāk gadus veca persona, kas piedalās pieaugušo izglītībā. 

https://ec.europa.eu/epale/en/glossary/pamata-prasmes
https://ec.europa.eu/epale/en/glossary/autonomous-learningindependent-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/glossary/parliekas-nozimes-pieskirsana-diplomiem
https://ec.europa.eu/epale/en/glossary/adult
https://ec.europa.eu/epale/en/glossary/adult-learning-teacher
https://ec.europa.eu/epale/en/glossary/adult-education
https://ec.europa.eu/epale/en/glossary/adult-learning-trainer
https://ec.europa.eu/epale/en/glossary/adult-learning-teacher
https://ec.europa.eu/epale/en/glossary/adult-learner


Pieeja izglītībai 
Nosacījumi, apstākļi vai prasības (piem., kvalifikācija, izglītības līmenis, prasmes vai 

darba pieredze, utt.), kas nosaka pieņemšanu un dalību izglītības un apmācības 

iestādēs un programmās. 

Pieeja mācībām 
1. līmeņa vārdnīcā trūkst definīcijas 

Pilsoniskā sabiedrība 
Sabiedrības ‘trešais sektors’ līdzās valsts un privātajam sektoram, kas ietver iestādes, 

grupas un biedrības (gan oficiālas, gan neformālas), kas var pildīt starpnieka lomu 

starp pilsoņiem un valsts iestādēm. 

Pilsoniskā un sociālā līdzdalība 
PSL aptver plašu pasākumu un attieksmju diapazonu, kas spēj ietekmēt pilsonisko un 

sociāli orientēto uzvedību.  

Pilsonība 
Pilsoņa statuss ar atbilstošu tiesību, pienākumu un privilēģiju kopumu. 

Problēmas ar iesaistīšanu 
Formālajā vai neformālajā izglītībā grūti iesaistāmas un/vai izglītības 

nodrošinājumam nepiemērotas personas. (Piezīme: Lai izglītībā iesaistītu personas, 

kas atbilst šim aprakstam, ir paredzēti ‘Piesaistes pasākumi’ (sk.)) 

Profesionālās izaugsmes turpināšana 

Izglītības turpināšana, kas tiek veicināta un dažās valstīs ir obligāta skolotājiem un 

citiem speciālistiem, kas strādā pieaugušo izglītības jomā. 

Profesionālā tālākizglītība 
Mācību process vai pasākums, kura galvenais mērķis ir jaunu kompetenču apgūšana 

vai esošo attīstīšana un uzlabošana, un kuru uzņēmumi vismaz daļēji apmaksā tiem 

saviem darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums, vai tiem, kas gūst tiešu 

labumu, strādājot uzņēmuma labā, piemēram, neapmaksāti ģimenes locekļi vai 

gadījuma darbu strādnieki. Mācību process vai pasākumi ir jāplāno iepriekš un 

jāorganizē, un to pamatā ir jābūt konkrētam izglītības mērķim. 

Programmas iekšējā novērtēšana 

Kvalitātes pārbaudes process, ko veic institūcija saviem mērķiem (ar vai bez kolēģu 

piesaistes no ārpuses). 

S 

Sasniegums 

Kvalifikācijas, moduļa vienības vai cita atzīta formālā kursa rezultāta sasniegšana. 

Saziņa dzimtajā valodā 
Būtiskā kompetence: spēja izteikties un izprast jēdzienus, domas, jūtas, faktus un 

viedokļus gan mutvārdos, gan arī rakstveidā (klausoties, runājot, lasot un rakstot), kā 

arī mijiedarboties, izmantojot valodu atbilstoši un radoši pilnā sabiedrisko un kultūras 

kontekstu diapazonā - izglītībā un apmācībā, darbā, mājās un vaļaspriekos.  

Saziņa svešvalodās 

Būtiskā prasme, kas lielā mērā ietver tās pašas prasmes, ko saziņa dzimtajā valodā: tā 

balstās spējā saprast, izteikties un izprast jēdzienus, domas, jūtas, faktus un viedokļus 

gan mutvārdos, gan arī rakstveidā (klausoties, runājot, lasot un rakstot), kā arī 

mijiedarboties, izmantojot valodu atbilstoši un radoši pilnā sabiedrisko un kultūras 
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kontekstu diapazonā (izglītībā un apmācībā, darbā, mājās un vaļaspriekos) saskaņā ar 

konkrētās personas vēlmēm un vajadzībām. Saziņai svešvalodās ir nepieciešama arī 

starpkultūru komunikācijas prasme. 

Sākotnējais novērtējums 
Process, kas palīdz noteikt izglītojamā prasmes, uzsākot izglītības programmu, it īpaši 

lasītprasmi, valodu prasmi, rēķinprasmi un citas svarīgās prasmes. Sākotnējo 

novērtējumu bieži izmanto, lai palīdzētu sagrupēt izglītojamos atbilstošās izglītības 

programmās,  un tai parasti seko detalizēts diagnostisks vērtējums. 

Sākotnējā izglītība [Pamatizglītība Latvijā ir formālās izglītības posms, kas neatbilst 

zemāk dotajai definīcijai] 

Līdzīga ‘pamatprasmēm’ jeb lasītprasmei un rēķinprasmei, bet šajā terminā tiek 

uzsvērta izglītība un plašāka programma, nevis tikai lasīšanas un rēķināšanas prasmes. 

Sākotnējā izglītība/prasmes 
Termini, ko dažās valstīs izmanto un bieži tie ir sinonīmi lasītprasmes, rēķinprasmei 

un pamata prasmēm/pamata izglītībai. 

Sākotnējā profesionālā izglītība 
Darbā balstīts izglītības process vai mācību pasākums mācekļiem/praktikantiem. Tā 

rezultātā tiek iegūta formāla kvalifikācija. Šādus pasākumus bieži (daļēji vai pilnībā) 

finansē uzņēmums, bet tas nav obligāts nosacījums. Mācekļiem/praktikantiem bieži ir 

īpašs mācību līgums. 

Sākotnējā skolotāju izglītība 
Bakalaura vai augstāka līmeņa kursi augstākajā izglītībā, kuru nobeigumā ir iespējams 

iegūt skolotāja kvalifikāciju. 

Šķēršļi mācībām/šķēršļi izglītībai 
Situatīvi (ikdienas dzīve), institucionāli (noteikumi un formalitātes), attieksmes 

(attieksme pret mācīšanos) un/vai finanšu faktori, kas kavē vai novērš no iesaistīšanās 

izglītības programmās vai pasākumos. 

T 

Tehnoloģiskā kompetence 

Būtiskā kompetence: attiecīgu zināšanu un metodikas izmantošana, reaģējot uz 

cilvēku vēlmēm un vajadzībām. Zinātniskā un tehnoloģiskā kompetence ietver 

izpratni par cilvēka radītajām pārmaiņām un katra atsevišķa pilsoņa atbildību. 

Tālmācība 
Izglītība un apmācība, ko nodrošina neklātienē ar tādu saziņas līdzekļu starpniecību 

kā grāmatas, radio, TV, telefons, sarakste, dators vai videoiekārtas. 

Vietējā sabiedrībā balstīta pieaugušo izglītība 
Izglītības iegūšana, kas notiek vietējā kopienā un ko sniedz izglītības nodrošinātāji 

sadarbībā ar vietējo sabiedrību. 

U 

Uz pieprasījumu orientēta izglītība 
Izglītība, ko tās nodrošinātāji piedāvā, tieši reaģējot uz tirgū izteiktajām vajadzībām, 

piemēram, kursi darba devējiem, privātpersonām vai sabiedrības grupām. 

V 
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Vadītā mācīšanās 

Klātienes un pašmācības apvienojums, tām abām noritot skolotāja vadībā.  

Vadītās mācīšanās stundu apjoms 

Laika daudzums, kas pavadīts mācoties vadīti. 

Vispārīgā izglītība un apmācība 

Izglītība un apmācība, kas nav profesionāla izglītība. 

Z 

Zinātniskā kompetence 
Būtiskā kompetence: spēja un vēlēšanās izmantot zināšanu un metodikas kopumu, ko 

lieto dabas pasaules skaidrošanai, lai izvirzītu jautājumus un izdarītu uz 

pierādījumiem balstītus secinājumus. 
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