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Politikas jautājums Nr. 3: Mūžizglītības attīstīšana 

Tāpat kā daudzas pasaules valstis, Latvija uzskata izglītību un mūžizglītību par būtisku 

ekonomiskās attīstības un valsts konkurētspējas priekšnoteikumu, kā arī līdzekli, lai 

panāktu augstāko labklājības līmeni. Latvijā mūžizglītība ietver formālo, interešu un 

neformālo izglītību.  Veicinot mūžizglītību, valsts mērķis ir katram sabiedrības 

loceklim dot iespēju iegūt un/vai uzlabot zināšanas , prasmes un kompetenci atbilstoši 

darbatirgus prasībām, kā arī individuālajām interesēm un vajadzībām (IZM, 2014). 

Nacionālajā attīstības plānā (CSCC, 2012) kā stratēģisko mērķi izvirzot “pienācīgu 

darbu”, Latvija atzīst abpusēji veicinošo saikni starp augstas kvalitātes izglītību un 

darba tirgu, kurā tiek pieprasīti un var tikt izmantoti prasmīgi strādājošie (OECD, 

2014b). 

 

Neraugoties uz formālo atzīšanu un valsts politikas atbalstu, Latvijā mūžizglītība ir 

nepietiekami attīstīta un salīdzinājumā ar daudzām ES valstīm iesaiste tajā ir zema, kaut 

arī nozīmīgai darbspējīgā vecumā esošai darbaspēka daļai pietrūkst prasmju savas 

produktivitātes uzlabošanai. (OECD, 2015a). Zems pieprasījums pēc formālās un 

neformālās izglītības, fragmentāra politikas struktūra, kas ietver 10 dažādas iestādes un 

ierobežotas darba devēju iespējas veikt ieguldījumus savu darbinieku prasmēs ir daži 

no faktoriem, kas nosaka zemo iesaisti mūžiglītībā Latvijā. 

 

Zemā pieaugušo līdzdalība formālajā un neformālajā izglītībā 

Latvija ir izvirzījusi mērķi līdz 2020. gadam panākt, ka 15% pieaugušo iedzīvotāju ir 

aktīvi iesaistīti mūžizglītībā. (IZM, 2014). 2014. gada darbaspēka aptaujā iegūtie dati 

liecina, ka tikai 5,5% 25-64 gadus veco iedzīvotāju bija iesaistīti mūžizglītībā, kas 

liecina, ka līdz izvirzītā mērķa sasniegšanai vēl ir ļoti tālu. Atskaites periods par 

līdzdalību izglītības apguvē vai praktiskajā apmācībā ir četras nedēļas pirms intervijas, 

kā tas ir ierasts darba spēka aptaujās. Aptaujā tika konstatēts, ka Latvijā izglītībā un 

apmācībā bija iesaistīts nedaudz lielāks skaits sieviešu (6,2%) nekā vīriešu (4.8%) 

(Eurostat, 2015a). Papildus darbaspēka aptaujas datiem, ir pieejama arī 2011. gada 

Pieaugušo izglītības aptaujā (PIA 2011) iegūtā informācija par izglītību un apmācību. 

Saskaņā ar šīs aptaujas datiem 2011. gadā 4,3% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 

64 gadiem bija iesaistīti formālajā izglītībā un apmācībā 12 mēnešus pirms intervijas, 

kas bija par 1,1% mazāk nekā četrus gadus pirms tam un mazāk nekā daudzās citās ES 

valstīs (Attēls  4.8). 25-64 gadus veco iedzīvotāju līdzdalība neformālajā izglītībā un 

praktiskajā apmācībā bija 30%, kas arī ir zem ES vidējā rādītāja (36,8%) un mazliet 

mazāk nekā četrus gadus pirms tam (30,7%) (Eurostat, 2015e). 

 

PIA 2011 arī uzrādīja augstāku sieviešu nekā vīriešu proporcionālo līdzdalību formālajā 

un neformālajā izglītībā, kā arī praktiskajā apmācībā Latvijā, attiecīgi 37,3% un 26,9%. 

Daudzās valstīs šī atķirība ir pretēja un daudz mazāka, ES-27 vidējam rādītājam esot 

40,7% vīriešu un 39,9% sieviešu (Eurostat, 2015e). 

 

No pieaugušajiem jaunākajā - 25-34 gadu vecumā - izglītībā un apmācībā bija iesaistīti 

38%, (Tabula 4.3), kas ir nedaudz vairāk kā Lietuvā un Polijā, bet ievērojami mazāk 

nekā vidēji  ES (48,5%) un tādās valstīs kā Luksemburga un Zviedrija, kur  līdzdalības 



līmenis pārsniedza 75%. Latvijas pieaugušo iesaiste mūžizglītībā un praktiskajā 

apmācībā visās vecuma grupās bija zemāka nekā vidēji ES.  

 

Tabula 4.3. Līdzdalība mūžizglītībā pa vecumiem (%) 

 25 to 34 years 35 to 44 years 55 to 54 years 55 to 64 years 

Luxembourg 81.4 72.6 72.1 49.4 

Sweden 78.7 77.8 72.6 57.5 

Finland 65.8 64.8 59.0 35.5 

Estonia 64.5 51.6 48.1 32.6 

EU 28 48.5 44.0 40.9 26.6 

Latvia 38.0 37.6 31.7 19.7 

Lithuania 37.3 30.6 28.0 16.2 

Poland 36.0 28.7 20.4 9.6 

Piezīme: Saskaņā ar Pieaugušo izglītības aptauju (PIA). PIA atskaites periods ir 12 

mēneši pirms intervijas. 

Avots: Eurostat (2015e), “Līdzdalības līmenis izglītībā un apmācībā pa vecumu 

grupām.”, Eurostat datubāze, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-

datasets/-/TRNG_AES_101 (accessed 15 July 2015). 

 

Lai līdz 2020. gadam palielinātu līdzdalību līdz vēlamajam līmenim, Latvija ir 

iecerējusi paplašināt augstas kvalitātes izglītības piedāvājumu, pilnveidot likumdošanu 

un nodrošināt efektīvu resursu pārvaldību, tajā skaitā, labāk izmantojot pastāvošo 

infrastruktūru. (IZM, 2014).  

 

Mūsuprāt, šie pasākumi ir patiešām svarīgi, lai ilgtermiņā palielinātu pieprasījumu pēc 

praktiskās apmācības un pieaugušo izglītības (OECD, 2015a). Ieguldījumi jaunākās 

strādājošās paaudzes prasmēs būs būtiski Latvijas ekonomikai un sabiedrībai kopumā. 

Smadzeņu noplūde, darbaspēka novecošana, vēsturiski zema iesaiste mūžizglītībā un 

šaubas par vidusskolas izglītības kvalitāti un nepieciešamību ir faktori, kas veidojuši  

strādājošo paaudzi, kam trūkst iemaņu, lai paaugstinātu savu produktivitāti. (OECD, 

2015a; IMF, 2013; Zumente un Putriņš, 2011). Šis arguments pasvītro vajadzību pēc 

vispārējas cilvēkresursu kā arī iedzīvotāju prasmju un spēju attīstīšanas. Tomēr 

pētījumā gūtie dati rāda, ka pieaugušie, kuru prasmes ir nepietiekamas, visdrīzāk 

neiesaistīsies pieaugušo izglītošanas pasākumos un praktiskajā apmācībā. (OECD, 

2013a). Dati no PIA 2011 apliecina, ka attiecībā uz Latviju šis apgalvojums ir īpaši 

patiess. Tikai 10,6% pieaugušo ar nepabeigtu vidējo izglītību vai vēl zemāku izglītības 

līmeni norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā pirms intervijas ir piedalījušies  izglītībā vai 

praktiskajā apmācībā. Augstāko izglītību ieguvošo respondentu starpā šis rādītājs bija 

apmēram piecas reizes lielāks. Tas, apvienojumā ar zemākai izglītotībai raksturīgajiem 

zemākiem nodarbinātības rādītājiem nozīmē, ka Latvijai ļoti svarīgi ir nodrošināt, ka 

mūžizglītībā iesaistās cilvēki ar zemu prasmju līmeni (OECD, 2015a). 

 

Nacionālās minoritātes saņēma neproporcionālu triecienu nodarbinātības ziņā 

ekonomikas lejupslīdes laikā, kas liek domāt, ka šīs iedzīvotāju daļas izglītošana būtu 

izvirzāma politiskās uzmanības centrā. Kaut arī šo rezultātu iemesli pagaidām vēl nav 

pilnībā noteikti, visdrīzāk no svara ir darba pieredze un prasmju kopums, tajā skaitā 

salīdzinoši sliktākās latviešu valodas zināšanas (OECD, nepublicēts, 2015a; Falco et 

al., 2015a; Lehmann and Zaiceva, 2015). Iepriekš tika konstatēts, ka nepietiekams 



vispārējo un nozares latviešu valodas kursu piedāvājums pieaugušajiem iedzīvotājiem 

bija viens no šķēršļiem  nacionālo minoritāšu integrācijai (Hazans, 2011). Šobrīd 

valodas apmācības iespējas piedāvā valsts nodarbinātības aģentūra, kā arī 

nodarbinātajiem, kas pakļauti darba zaudēšanas riskam, šādi kursi tiek arī piedāvāti 

mūžiglītības programmu ietvaros. Būtu nepieciešams turpināt palīdzēt nacionālajām 

minoritātēm apgūt darba tirgū pieprasītās prasmes, saistot tās ar nozares latviešu 

valodas apguvi (OECD, 2015a). 

 

2014. gadā uzsāktā sistēma Garantija jauniešiem ir vēl viena daudzsološa iniciatīva. 

Šīs garantijas ietvaros tiks sniegts atbalsts jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem ar 

vai bez iepriekšējas profesionālās kvalifikācijas dalībai īstermiņa profesionālās 

izglītības programmās. Līdz 2018. gadam 6500 jauniešiem būs iespēja par brīvu iegūt 

apmācību vairāk nekā 90 profesijās. Tomēr jāpiemin, ka programmas sākums ir bijis 

lēns un mērķgrupas informētība par šo programmu ir zema. Latvijas valdība saprot šo 

situāciju un mēģina risināt problēmas, veicot virkni dažādu pasākumu, kas ietver 

nenodarbināto un šobrīd izglītības iestādes neapmeklējošo un valsts nodarbinātības 

aģentūrā nereģistrēto jauniešu uzrunāšanu. Tika plānots, ka šī jaunā iniciatīva un darbs 

reālajā vidē tiks sākts 2016. gada sākumā. (Eiropas Komisija, 2015). 

 

Vēl viens pozitīvs piemērs ir profesionālās izglītības reforma. Jaunās, modulārās 

programmas, sociālo partneru iesaiste profesiju standartu izstrādāšanā un profesionālās 

izglītības kompetenču centru (PIKC) izveide, kas cieši sadarbosies ar darba devējiem 

un piedāvās pieaugušajiem iespējas turpināt izglītības apguvi, kalpos par pamatu 

pieprasījuma un, attiecīgi, līdzdalības palielināšanai formālajā un neformālā izglītībā 

un praktiskajā apmācībā.  

 

PIKC arī ir uzdots novērtēt un atzīt profesionālās kompetences, ko pieaugušie ir 

ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas, tādējādi palīdzot tālāk saskaņot pieaugušo 

neformālo izglītību un apmācību ar formālo izglītības sistēmu.  Sagaidāms, ka šādu 

formālā prasmju atzīšana atvieglos un stimulēs mūžizglītību Latvijas pieaugušo vidū.  

Pie tam, PIKC piedāvās plašākas iespējas nepilna laika studijām. Tas šķiet svarīgi, jo 

saskaņā ar PIS 2011, 35% Latvijas pieaugušo (25-64 g.v.), kas vēlējās piedalīties 

izglītības iegūšanā, minēja, ka viņus kavē pretrunas starp mācību un darba grafiku 

(Latvijas Centrālā statistikas pārvalde, 2013). 

 

Nepieciešamība nodrošināt darbadevēju atbalstu izglītība un apmācībai. 

Dažādi dati apliecina, ka nepietiekoši ieguldījumi pieaugušo izglītībā bieži noved pie 

šķēršļiem pieprasījuma pusē. Daļa pieaugušo pietiekami neapzinās pastāvīgas 

mācīšanās nepieciešamību un sniegtās priekšrocības , bet citiem ir grūtības apmaksāt 

izglītības vai profesionālās apmācības iegūšanu. (OECD, 2013a, 2013b). Kā jau tika 

minēts iepriekš, būtisks šķērslis izglītības vai profesionālās apmācības ieguvē ir laika 

trūkums. Ģimenes apstākļus kā šķērsli minēja 30,8% Latvijas pieaugušo, kas piedalīhās 

PIS 2011 and vairāk nekā puse (53,3%) minēja augstās izmaksas. Šībrīža pasākumi 

personu mūžizglītības atbalstīšanai, tajā skaitā ienākuma nodokļa atvieglojumi 

strādājošiem, var būt nepietiekami pieaugušo izglītības un apmācības attīstīšanai. Ir 

nepieciešami papildus atbalsta pasākumi, lai nodrošinātu, ka darba meklētāji un 

strādnieki ar zemu darba produktiviti iegūst prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū 

(OECD, 2015a). 

Darba devējiem ir svarīga loma darbinieku atbalstīšanā tālākizglītības un mūžizglītības 

apguvē, nodrošinot tam nepieciešamo laiku un/vai (daļēju) finansējumu. Arī darba 



devējiem būs nepieciešams pārvarēt savus šķēršļus investēšanai darbinieku apmācībā, 

tādus kā laika un resursu trūkums, darba noslodzes radītais spiediens, kā arī izmaksas. 

Starptautiskā pieredze liecina, ka mazie un vidējie uzņēmumi labprātāk izmanto 

neformālo, nevis formālo izglītību un apmācību (OECD, 2012b). Tas pierāda, ka 

finansiālie ierobežojumi un investīciju atdeve no mūžizglītības šeit ir svarīgi faktori. 

Latvijas MVU un mikrouzņēmumu kontekstā  politikai ir jākoncentrējas uz iniciatīvām, 

kas vērstas uz formālo apmācību un neformālās prasmju attīstības atzīšanu (OECD, 

2015a). 

 

Nepietiekoši attīstīta karjeras izglītības sistēma 

Efektīva karjeras informācijas un profesionālās orientācijas sistēma ir risinājums, kas 

ikvienam var palīdzēt iesaistīties mūžizglītībā. Šīs sistēmas ietvaros ir iespējams atrast 

vislabāko pielietojumu cilvēkresursiem darba tirgū, kā arī izglītības apguvē, atrodot 

labāko atbilstību starp cilvēka prasmēm un interesēm un pieejamajām darba un mācību 

iespējām (OECD, 2014b). Tādējādi veiksmīgas izglītības un mūžizglītības apguves 

pamatā ir augstas kvalitātes neatkarīgas karjeras informācijas pieejamība, konsultācijas 

un orientācija izšķirošajos posmos skolas laikā, kā arī vēlāk dzīvē. 

 

Latvijā karjeras izglītības pakalpojumu nodrošinājums ir vājš un fragmentārs. Atbildību 

par karjeras izglītību kopā ir uzņēmušās Valsts nodarbinātības aģentūra (VNA) un 

Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA). VIAA ir atbildīga par karjeras izglītības 

nodrošināšanu skolās, bet VNA sniedz šos pakalpojumus darba meklētājiem. Ir radīts 

arī plašāks konsultatīvs forums – Karjeras sistēmas sadarbības padome un ir plānots, ka 

daļa atbildības tiks uzticēta arī jaunizveidotajiem PIKC (OECD, 2015b). 

 

Dati liecina, ka 2013. gadā tikai 36% iedzīvotāju izglītības apguves laikā bija saņēmuši 

jebkāda veida karjeras izglītības pakalpojumus, salīdzinot ar 61% vidēji ES. (Eiropas 

Savienība, 2014). Latvijā jauniešiem karjeras informācija un konsultācijas ir pieejamas 

skolas 8. un 9. klasē obligātās izglītības ietvaros, ko skolas finansē no saviem 

budžetiem. Nav zināms, cik daudz skolas iegulda šajos pasākumos. Pirms ekonomiskās 

krīzes bija pieejami papildus ES līdzekļi skolotāju apmācībai karjeras izglītības 

pasniegšanā, bet šie līdzekļi ekonomikas lejupslīdes dēļ tika noņemti. Vidusskolā 

skolotāji ar skolēniem apspriež augstākās izglītības iespējas, bet nav skaidrs, cik daudz 

laika tiek veltīts citu iespēju izskatīšanai, tajā skaitā nodarbinātībai. Pastāv risks, ka 

citas karjeras iespējas netiek pietiekami izpētītas. Ir paredzēts veikt nepārtrauktu 

karjeras izglītības situācijas novērošanu izglītības sektorā , lai paplašinātu skolēniem 

sniegto profesionālās orientācijas aktivitāšu klāstu. Šie pasākumi varētu palīdzēt 

samazināt potenciālos aizspriedumus par skolēnu paturēšanu vispārējā izglītībā. 

Agrāka un intensīvāka karjeras izglītība un orientācija varētu veicināt nozīmīgā 

dzimumu segregācijas jautājuma risināšanu profesionālajās izglītības programmās, bet 

agrāka karjeras izglītības uzsākšana ir nepieciešama  arī, lai jauniešiem atvieglotu 

izšķiršanos starp vispārējās un profesionālās izglītības ceļu. Latvija ir iecerējusi 

stiprināt karjeras izglītību kā daļu no plašākas profesionālās izglītības reformas, bet šie 

plāni ir agrā izveides stadijā  (Eiropas Komisija, 2015). Citu OECD valstu piemēri 

varētu palīdzēt veidot Latvijas karjeras izglītības sistēmu.  

 

Starptautiskā mērogā, digitālo komunikāciju tehnoloģiju attīstība palīdz uzlabot un 

ieviest inovācijas karjeras izglītības jomā. Dažās valstīs (piem., Austrijā un Austrālijā) 

ir izveidotas uz karjeru orientētas tīmekļa vietnes, bet citur ir vietnes, kas orientētas uz 

dažādiem izglītības sistēmas aspektiem (piem., Vācijā un Lielbritānijā ir prakses 



iespējām veltītas vietnes). Arī Latvijā privātas iniciatīvas rezultātā nesen ir radīts līdzīgs 

jauniešu karjeras portāls www.prakse.lv.  Ar ES finansējumu Latvija ir iecerējusi tālāk 

attīstīt pašreizējo valsts izglītības informācijas sistēmu, radot portālu, kur paredzēts 

ietvert individuālus lietotāju profilus, kā arī karjeras interešu, talantu un vērtības 

pašnovērtējuma funkcijas, lai palīdzētu lietotājiem atrast piemērotas tālākizglītības 

un/vai profesionālās iespējas.  

 

Šveicē vidusskolā karjeras izglītības un orientācijas nodarbības ir obligātas, un visi 

skolotāji tiek apmācīti darba tirgus iespēju jautājumos. Pamatskolas beigu posmā 

izglītojamie skolā tiek informēti par dažādām karjeras iespējām un par to, kā izmantot 

neatkarīgo institūciju (Berufsinformationszentren) karjeras izglītības piedāvājumu 

ikvienā no izglītības un apmācības posmiem. Šie centri darbojas ciešā sadarbībā ar 

skolām un dažkārt sniedz pakalpojumus skolās, nevis savos birojos. Citās valstīs 

izmanto  īsus prakses vai darba pieredzes ieguves periodus, lai sniegtu jauniešiem  

iespējuizmēģināt dažādas darba vietas un dažādas profesionālās jomas. Lielbritānijā 

plaši izmanto “vēstnieku” ideju, lai iedrošinātu jauniešus skatīties tālāk par viņu 

pašreizējiem apvāršņiem. Tradīcijām bagāts piemērs ir Zinātnes, tehnoloģiju, 

inženierzinātņu un matemātikas tīkls (STEMNET) (Att.4.4), kas, ņemot vērā nelielo 

jauno latviešu skaitu, kas izvēlas studijas minētajās jomās, var piedāvāt noderīgu 

modeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūžiglītība: fragmentāra politikas joma 

Valdībai ir svarīga loma pieaugušo izglītības popularizēšanā un šķēršļu mazināšanā šīs 

izglītības apguvei, nodrošinot prasmju pārnesi un uzlabojot informētību par apmācības 

iespējām (OECD, 2012b, 2013a; Desjardins and Rubenson, 2013). Tomēr Latvijā 

mūžizglītība ir fragmentāra politikas joma. Par mūžizglītības stratēģijas īstenošanu 

Latvijā atbild desmit dažādas iestādes, kas sadarbojas ar vēl vairākām citām 

ieinteresētajām pusēm (OECD, 2015a; EAEA, 2011). Šo iestāžu skaitā ir 9 ministrijas: 

Izglītības un zinātnes, Kultūras, Lauksaimniecības, Veselības, Reģionālās attīstības un 

pašvaldību, Tieslietu, Ekonomikas un Iekšlietu. 

 

Turklāt, arī pašvaldības ir atbildīgas par savu pieaugušo iedzīvotāju nodrošināšanu ar 

neformālās izglītības iespējām. Šobrīd ir maz informācijas par to, kādas neformālās 

izglītības un apmācības iespējas pašvaldības piedāvā, kā arī par šī piedāvājuma 

kvalitāti. Visdrīzāk ekonomiskā lejupslīde samazināja pašvaldībām pieejamos resursus, 

un pašvaldības, visticamāk, samazināja, vai dažos gadījumos pārtrauca piedāvāt 

Attēls 4.4. STEM vēstnieki 

 

STEMNET (Zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas tīkls) 1996. gadā tika 

izveidots kā labdarības organizācija, kuru finansēja Lielbritānijas valdība. Organizācija 

strādā ar skolām un tālākizglītības koledžām un STEM darba devējiem Lielbritānijā, lai 

palīdzētu jauniešiem satikt iedvesmojošus profesiju pārstāvjus un piedalīties STEM 

aktivitātēs, lai īstenotu mācību un karjeras iespējas. STEMNET sadarbojas ar vairāk nekā 

27 000 brīvprātīgajiem STEM vēstniekiem, kas pārstāv plašu STEM profesiju loku 

inženierzinātņu, digitālo un dzīvības zinātņu jomās ar mērķi popularizēt šos priekšmetus 

jauniešu vidū praktiskā un saistošā veidā. 

 

Avots: STEMNET (n.d.), “STEM Ambassadors”, STEMNET (Science, Technology, 

Engineering and Mathematics Network) vietne www.stemnet.org.uk/ambassadors/. 



neformālās izglītības un apmācības pakalpojumus saviem iedzīvotājiem. Tomēr nav 

datu, kas pamatotu šo apgalvojumu. Šī būtu svarīga informācija formālās un neformālās 

pieaugušo izglītības un apmācības plānošanai visā Latvijā.  Valdība šo situāciju apzinās 

un ir iecerējusi uzlabot datu ieguvi par neformālās izglītības un apmācības iespējām, ko 

regulāri piedāvā pašvaldības. (IZM, 2014). 

 

Kaut arī lielais pakalpojuma nodrošinātāju skaits var sniegt priekšrocības dažādības un 

inovāciju ziņā, šie dažādie piedāvājumi var radīt apmulsumu izglītojamajos un darba 

devējos vai novest pie uzdevumu, piemēram, programmu izstrādes, dubultošanās 

(OECD, 2014b). Turklāt, kaut arī pārsvarā līdzekļus mūžizglītībai piešķir IZM un 

Labklājības ministrija, var rasties jautājums, vai šāda fragmentācija ir nepieciešama 

mazā valstī un vai tā neveicina mūžizglītības stratēģijas ieviešanas lēno gaitu Latvijā. 

(OECD, 2015a). 

 

Ieteikumi 

1. Turpināt uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti un nozīmību.  

2009. gadā  Latvijā tika uzsākta visaptveroša reforma ar mērķi uzlabot profesionālās 

izglītības pievilcību, kvalitāti un nozīmību, iesaistot sociālos partnerus. Šobrīd beigām 

tuvojas veiksmīgi īstenotā skolu tīkla reorganizācija, bet mācību satura reforma norit 

ļoti lēni. IZM vajadzētu šo procesu paātrināt, lai nodrošinātu, ka vispārējā reforma 

nepastājas. Lai to panāktu, būtiska loma ir vidējās izglītības iestāžu potenciāla 

stiprināšanai un profesionalizācijai. IZM izstrādātais darba vidē balstīto mācību 

pilotprojekts ir visnotaļ pozitīvs pasākums, bet, kaut arī projekta pārklājums 2015. gadā 

tika paplašināts, tas joprojām būs nepietiekams. Pilotprojekta tālāka paplašināšana būs 

būtiska, lai novērtētu šāda darba vidē balstīto mācību modeļa iespējamību Latvijā. 

Valstij ir jāizmanto Amatniecības kameras izveidotās profesijas apguves sistēmas 

piemērs  un jānoved līdz galam iecere integrēt šo apmācību formālajā izglītībā. 

Kvalitatīvai darba vidē balstīto mācību sistēmai būs nepieciešams atbilstošs juridiskais 

ietvars, kas regulē attiecības starp izglītojamo un uzņēmumu (piem., attiecībā uz darba 

samaksu un apmācības prasībām), kā arī var būt nepieciešama finansiālās stimulēšanas 

sistēma, kas veicinātu mācīšanās iespēju nodrošināšanu no darba devēja puses, bet 

darba devējiem arī būs svarīgi pildīt savu lomu un uzņemties atbildību un aktīvi 

iesaistīties jaunajā darba vidē balstīto mācību modelī, jo viņi lielā mērā būs ieguvēji no 

tās. Visbeidzot, reformu apjoms Latvijā prasīs rūpīgāku uzraudzību un vērtēšanu, lai 

nenovirzītos no mērķa un konstatētu inovatīvas un veiksmīgas prakses piemērus, kas 

jāievieš visā sistēmā. IZM ir to atzinusi un apņēmusies stiprināt tās vadības informācijas 

sistēmu un politikas kapacitāti Latvijā. Lai atbalstītu šos centienus un reformu procesu 

kopumā, Latvijai ir jāapsver vairāku jaunu datu kopu ieviešana un pētījumu īstenošana, 

kas ļautu  1)izsekot jauniešiem visā izglītības ieguves ceļā un pēc tam darba tirgū; 2) 

pārraudzīt un prognozēt izmaiņas darba tirgū, kā arī institucionālo atbildību  vietējā, 

reģionālā un sektoru līmenī; un 3) pārraudzīt darba devēju izturēšanos un prasmju 

pieprasījumu.Sašaurināt plaisu starp vispārējo un profesionālo vidējo izglītību. Latvijas 

vidējās izglītības līmenī ilgstoši ir pastāvējusi krasa atšķirība starp vispārējās un 

profesionālās izglītības ceļu. Procesā esošā skolu tīkla reorganizācija un pakāpeniskā 

modulāro profesionālo programmu ieviešana  ļauj Latvijai turpināt integrēt vispārējās 

un profesionālās izglītības programmas. Latvijas valdībai ir aktīvi jāturpina strādāt pie 

tā, lai vidusskolu izglītojamie iegūtu labāko no abiem virzieniem. Pašvaldībām un IZM 

jāturpina veicināt organizatoriskās un pedagoģiskās inovācijas, lai sašaurinātu plaisu 

starp vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības apguvi. Nedrīkst atstāt 

pašplūsmā skolotāju profesionālo attīstību, kā arī ir nepieciešams skolotājiem piešķirt 



laiku sadarbībai un inovatīvai darbībai. PIKC ir uzskatāmi par īpaši perspektīvu 

inovāciju, pateicoties to potenciālam apvienot divus izglītības ieguves ceļus.  Plānotajai 

vidējās izglītības satura reformai, veidojot kompetencēs balstītu modeli, varētu būt 

centrālā loma šajā procesā. Latvijai ir jāpievērš uzmanība, lai novērstu pašreizējā satura 

problēmu atkārtošanos un “nepārsātinātu” jauno modeli. Ir jāizmanto iespēja pārskatīt 

obligāto vispārējo priekšmetu skaitu profesionālās izglītības saturā un izpētīt, cik lielā 

mērā tos var novērtēt citādi nekā ar rakstveida pārbaudes darbiem, piemēram, tā vietā 

izmantojot situatīvas vērtēšanas pieeju, kas šobrīd tiek izmēģināta darba vidē balstīto 

mācību pieejā. Tādējādi, iespējams, varētu popularizēt dubultas kvalifikācijas ieguvi, 

kas sniegtu izglītojamajiem plašākas iespējas un elastību izglītības un karjeras 

izaugsmē viņu tālākajā dzīvē.  

 

2. Palielināt centienus veicināt līdzdalības palielināšanu mūžizglītībā. 
Neraugoties uz politisko atbalstu mūžizglītības veicināšanai Latvijā, mūžizglītība 

joprojām ir nepietiekami attīstīta un iedzīvotāju iesaiste tajā ir zema. Tajā pat laikā ir 

dati, kas liecina, ka darbspējas vecuma iedzīvotājiem trūkst prasmes produktivitātes 

palielināšanai. Attiecīgi, Latvijai vajadzētu apsvērt, kā reformas profesionālajā izglītībā 

var tālāk veicināt plašāku mērķi – attīstīt mūžizglītības kultūru Latvijā. Pozitīvi soļi šajā 

virzienā ir modulāro profesionālās izglītības programmu izveide, kas veicinās prasmju 

pārnesi un iepriekšējas mācīšanās atzīšanu. PIKC arī ir uzskatāmi par pozitīvu soli 

mūžizglītības veicināšanas virzienā.  

 

Kaut arī ir štenoti daži svarīgi pasākumi karjeras izglītības veicināšanā gan skolās, gan 

arī pēc skolu beigšanas, Latvijai vajadzētu palielināt pūles, lai izveidotu vienotu 

karjeras izglītības sistēmu. Ekonomiskās lejuslīdes periodā karjeras izglītības uzmanība 

galvenokārt bija pievērsta atbalsta sniegšanai bezdarbniekiem, skolu izglītojamajiem 

paliekot otrajā plānā. Šobrīd, savukārt, ir ļoti svarīgi atjaunot karjeras izglītību izglītības 

sistēmas ietvaros.  

 

Latvijai vajadzētu pārskatīt darba devējiem sniegto stimulu sistēmu darbinieku 

attīstībai. Īpaši mikrouzņēmumiem un MVU ir nepieciešami papildus stimuli, lai 

ieguldītu apmācībā un radītu “pienācīgas” darba vietas, kas vislabākajā iespējamajā 

veidā izmanto darbinieku potenciālu.  

 

Latvijas mūžizglītības stratēģijas efektīvai īstenošanai būs nepieciešams vienots 

pārskats par visām formālās un neformālās izglītības un apmācības iespējām. Šobrīd 

šāda kopēja pārskata nav - trūkst informācijas par pašvaldību piedāvātajām 

programmām. Valdībai tāpēc būtu nepieciešams īstenot nodomu pastiprināt datu 

vākšanu par valstī, tajā skaitā uzņēmumos, piedāvātajām formālās un neformālās 

izglītības  un apmācības iespējām. (IZM, 2014; Cedefop, 2015). 

 

Latvijai, iespējams, ir nepieciešams pārskatīt atbildības sadalījumu mūžizglītības 

stratēģijas īstenošanā. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus attiecībā uz pieaugušo iesaistes 

palielināšanu mūžizglītībā un profesionālajā apmācībā, būs nepieciešama stratēģiska 

koordinācija un sadarbība valsts un pašvaldību līmenī, kas ietver arī tādas galvenās 

ieinteresētās puses kā profesionālās izglītības iestādes, uzņēmumi un nevalstiskās 

organizācijas. Šobrīd atbildība par mūžizglītību ir fragmentāri sadalīta starp desmit 

dažādām iestādēm, kas, iespējams, ir pārāk daudz mazai valstij. Šāds atbildības 

sadalījums varētu būt par iemeslu lēnajai Latvijas mūžizglītības stratēģijas īstenošanai. 

 


