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IEVADS  
 

2000. gadā 30. oktobrī Briselē tika parakstīts Eiropas Padomes izstrādātais 
„Mūžizglītības memorands”. Saskaņā ar šo memorandu mūžizglītība nav tikai viens 
no izglītības un apmācību aspektiem, bet tai jākļūst par vadošo principu visās 
izglītības jomās, mūžizglītība ir svarīgs nosacījums sekmīgai pārejai uz zināšanām 
balstītu sabiedrību un ekonomiku. Šobrīd ES Sociālā fonda projekta ietvaros tiek 
veikts darbs Mūžizglītības politikas pamatnostādņu izstrādē. Tika izteikts arī 
aicinājums ES valstīm izstrādāt konsekventas stratēģijas un praktiskus pasākumus, lai 
veicinātu mūžizglītību visiem sabiedrības locekļiem.  

Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā 2006.” veikts, lai 
nodrošinātu mūžizglītības stratēģijas izstrādei nepieciešamo zinātnisko pamatojumu, 
balstoties uz informāciju par izglītības pieejamību visām Latvijas iedzīvotāju grupām 
un iespējām izglītoties visos reģionos.  

Mūžizglītības ieviešanai ir izšķiroša nozīme mūsdienu sabiedrībā, ko nereti dēvē arī 
par zināšanu sabiedrību. Zināšanu sabiedrība paredz vispusīgu zināšanu resursu 
izmantošanu un arī jaunu zināšanu radīšanu. Šādi uzdevumi veicami tikai sabiedrībā, 
kur cilvēki ir sagatavoti jaunradei un, kur ir izveidota sistēma, kas paredz cilvēku 
nepatrauktu izglītošanu, kas nodrošina to spējas sekot, uztvert un izmanot arvien no 
jauna radītas zināšanas. Tas panākams, ja formālo izglītības sistēmu papildina 
neformālā, ja izglītību, kas iegūta skolās un augstskolās, tiek nemitīgi papildināta 
visas dzīves garumā. Mūžizglītībai zināšanu sabiedrībā ir nepārvērtējama loma, jo tā  
aptver gan formālo, gan neformālo izglītību, tā ir sistēma, kas nodrošina izglītošanos 
mūža garumā.  

Mūžizglītība aptver visus izglītības posmus cilvēka mūžā, balstās uz iekšēju 
vajadzību vai ārēju faktoru izraisītu nepieciešamību iegūt un papildināt zināšanas un 
prasmes. Tā paver iespējas sabiedrības locekļiem izglītoties visas dzīves garumā, 
paaugstinot savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām un savām interesēm un 
vajadzībām.  

Formālā izglītība ir sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās un augstākās 
izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai 
profesionālās kvalifikācijas dokuments.  

Neformālā izglītība ir ārpus formālās izglītības organizēta interesēm, vajadzībām un 
pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība, piemēram, kursi, izglītojoši semināri, 
gan saistībā ar interesēm, gan darbu, profesiju.  

Ikdienas mācīšanās ir apzināts pieredzes bagātināšanās process jebkurā dzīves 
situācijā (piemēram, mācīšanās, jaunu zināšanu apguve pašmācības ceļā, lasot 
specializētu literatūru, prasmju apguve u.tml.).  

Pieaugušo izglītība ir formālā un neformālā izglītība un ikdienas mācīšanās, kas 
nodrošina personības attīstību, sociālo iekļaušanos, pilsonisko līdzdalību un 
konkurētspēju darba tirgū cilvēka mūža garumā.  
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PĒTĪJUMA APRAKSTS 
Pētījuma mērķi un uzdevumi 
Pētījuma „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā” mērķis ir 
nodrošināt pamatinformāciju mūžizglītības stratēģijas izstrādei un dažādām mērķa 
grupām piemērotu mūžizglītības sistēmu izveidei. 

Pētījuma uzdevumi: 

1) izpētīt mūžizglītības normatīvo un institucionālo bāzi, veikt analīzi valsts un 
reģionālajā līmenī; 

2) izpētīt iedzīvotāju pamatprasmes un izglītības vajadzības visa mūža garumā; 

3) izpētīt dažādu izglītības formu pieejamību iedzīvotājiem valsts, reģionu un rajonu 
līmenī; 

4) veikt mūžizglītības pieprasījuma un piedāvājuma analīzi cilvēkresursu attīstības 
aspektos. 

Pētījuma ietvaros tika veiktas sekojošas aktivitātes: 

1) normatīvo aktu un citu dokumentu analīze mūžizglītības jomā, statistiskās 
informācijas un iepriekš veikto pētījumu analīze;  

2) ekspertu intervijas ar dažādu nozaru pārstāvjiem mūžizglītības jautājumos; 

3) reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja; 

4) integrējoša visu pētījumā iegūto datu analīze. 

Pētījuma metodoloģija 
Šajā pētījumā izmantotas gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās izpētes metodes. 
Kvantitatīvās metodes pielietotas, veicot reprezentatīvu Latvijas iedzīvotāju aptauju 
par iedzīvotāju prasmēm, līdzdalību izglītības aktivitātēs, izglītības vajadzībām un 
iespējām izglītoties Latvijā.  

Pētījuma ietvaros 2006.gada februārī un martā tika aptaujāti 4012 iedzīvotāji 15-75 
gadu vecumā visā Latvijas teritorijā. 

Kvalitatīvās metodes izmantotas, veicot ekspertu intervijas, kā arī normatīvo 
dokumentu analīzi. 

Pētījuma ietvaros 2006.gada aprīlī un maijā tika aptaujāti 30 eksperti, kuru darba 
pienākumi ir saistīti ar mūžizglītības ieguvi. 

Abas informācijas ieguves un analīzes pieeju (kvalitatīvo un kvantitatīvo) 
apvienojums novērš tos trūkumus, kas raksturīgi, lietojot tikai vienu no metodēm. 
Piemēram, ekspertu interviju rezultāti ļauj veidot padziļinātu izpratni par 
mūžizglītības normatīvo un institucionālo bāzi dažādos reģionos un nozarēs, kā arī par 
izglītības pieejamību Latvijas reģionos. Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja, savukārt, 
ļauj novērtēt Latvijas iedzīvotāju prasmes un izglītības vajadzības.  

Pētījuma noslēguma posmā veikts integrējošs visu pētījumā iegūto datu apkopojums 
un analīze, galveno vērību pievēršot diviem aspektiem: 

1) mūžizglītības pieprasījuma un piedāvājuma analīzei cilvēkresursu attīstības 
aspektā; 
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2) mūžizglītības pieprasījuma un piedāvājuma analītisko un prognozēšanas metožu 
izstrādei. 

Iegūtie rezultāti ļauj daudzpusīgi izvērtēt mūžizglītības iespējas un vajadzības, 
nodrošinot informāciju piemērotu mūžizglītības sistēmu izveidei. 
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PĒTĪJUMA REZULTĀTI 
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LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 

Aptaujas apraksts 
Norises laiks 

Pētījuma ietvaros 2006.gada februārī un martā tika veikta reprezentatīva Latvijas 
iedzīvotāju aptauja. 

Mērķa grupa  

Visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 - 75 gadiem. 

Izlases lielums un metode 

Pētījumā pielietota vairākpakāpju nejaušā stratificētā izlase. Tika plānots aptaujāt 
4000 iedzīvotājus. Tika aptaujāti 4012 Latvijas iedzīvotāji visā Latvijas teritorijā. 

Aptaujas metode 

Tiešā intervija. 

Pētījuma instrumentārija izstrāde 

Aptaujas anketa izstrādāta, balstoties Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat 
metodoloģijas iestrādēm dažādu mūžizglītības aspektu izpētē1, kā arī ar līdzīgiem 
mazāka mēroga pētījumiem, kas veikti Latvijā2. Aptaujas ietvaros tika izveidoti 
vairāki jautājumu bloki, kas turpinājumā raksturoti sīkāk. 

Izglītība un pamatprasmes 

Iekļauti jautājumi par iedzīvotāju pēdējo sasniegto formālās izglītības līmeni, valodu 
zināšanu un datora lietošanas prasmju pašvērtējumu, komunikācijas prasmju un 
uzņēmējdarbības prasmju pašvērtējumu. Šīs prasmes ir noderīgas un nepieciešamas, 
lai veiksmīgi iesaistītos darba tirgū, līdz ar to liecina par iedzīvotāju izglītības 
vajadzībām un spēju pielietot dažādas zināšanas.  

Līdzdalība izglītības aktivitātēs 

Mūžizglītība ir ļoti apjomīgs jēdziens, kas ietver dažāda veida zināšanu apguvi visa 
mūža garumā. Parasti runā ar formālo izglītību, neformālo izglītību un ikdienas 
mācīšanos. Aptaujā galvenā uzmanība tika pievērsta neformālās izglītības aktivitātēm 
– mācībām, kas notiek pēc formālās izglītības pabeigšanas - tie var būt kursi, semināri 
un citas aktivitātes saistībā ar darbu, profesiju vai interesēm, vaļasprieku.  

Tāpēc šajā jautājumu blokā tika iekļauti jautājumi par izglītības ieguvi, mācīšanos 
aptaujas brīdī, izglītības ieguvi saistībā ar darbu, profesiju pēdējā gada un pēdējo 3 
gadu laikā, izglītības ieguvi saistībā ar interesēm, vaļasprieku pēdējo 3 gadu laikā, kā 
arī dažādu neformālās mācīšanās veidu izmantošanu pēdējā gada laikā. 

                                                 
1 Adult Education Survey, (AES) aptauja 2006, Continuing Vocational Training (CVT) uzņēmumu 
apsekojums 2004, Labour Force Survey ad hoc modulis “Izglītība mūža garumā”(2003). Metodoloģija 
skatīta ES Statistikas biroja Eurostat mājas lapā http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/edtcs/home  
(skatīta 2006.gada 30.maijā) un http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/trng/trng_lll_base.htm (skatīta 
2006.gada 30.maijā). 
2“Izglītība cilvēka nākotnei. Situācija pieaugušo tālākizglītībā Madonas rajonā.”.- Rīga, 2000.-76 lpp. 
„Pieaugušo tālākizglītības stratēģija Jelgavas rajonā”.-Jelgava: LR Jelgavas rajona padome, 2001.-
32 lpp. 
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Tika uzdoti jautājumi gan par mācību veidu (piemēram, kursi, semināri, apmācība 
darba vietā u.tml.), norises vietu un laiku, gan arī mācību procesā apgūtajām 
prasmēm. 

Pieejamība 

Par dažādu izglītības iespēju pieejamību liecina iedzīvotāju aktivitāte mācībās, kā arī 
iemesli, kāpēc noteiktas iedzīvotāju grupas nepiedalās izglītības ieguvē. 
Respondentiem lūdza novērtēt dažādu izglītības veidu pieejamību dzīves vietā un tās 
tuvumā, kā arī tos, kas nav mācījušies un neplāno to darīt, lūdza paskaidrot, kādu 
iemeslu dēļ viņi nav mācījušies. Tāpat respondentiem, kas norādījuši, ka nevēlas 
turpināt izglītības ieguvi, tika uzdots jautājums, kādēļ viņi nav plānojuši turpināt 
mācības vai mācīties ko jaunu.  

Piedāvājums un kvalitāte 

Īpaša uzmanība tika pievērsta kursu kvalitātes vērtējumam, jo īpaši, profesionālās 
kvalifikācijas celšanas kursu vērtējumam. Respondentus, kas bija apmeklējuši šādus 
kursus, lūdza novērtēt apmeklēto kursu saturu, pasniedzēja darba kvalitāti, tehnisko 
nodrošinājumu, kā arī mācību apstākļus.   

Profesionālās izglītības kvalitāti raksturo ne tikai cilvēka prasmju un kompetenču 
pieaugums, bet arī pārliecība par savu spēju konkurēt darba tirgū, kā arī izmaiņas 
darba tirgus pozīcijā. Tāpēc respondentus lūdzām novērtēt, kā ir mainījusies viņu 
pozīcija darba tirgū pēc kursu saistībā ar profesiju, darbu apmeklēšanas – vai 
bezdarbniekam pēc kursu apmeklēšanas ir izdevies atrast darbu, vai darba devējs ir 
novērtējis darba ņēmēja iniciatīvu un prasmju pilnveidošanu, vai iegūtās zināšanas 
cilvēks var izmantot tikai šauru pašreizējo darba pienākumu veikšanai, vai arī tas 
varētu būt noderīgas arī citā darba vietā. 

Izglītības ieguves plāni 

Visbeidzot, respondentiem tika uzdoti jautājumi, lai izpētītu, kādi ir viņu izglītības 
ieguves plāni un vajadzības – vai, ko un kādā jomā respondenti ir plānojuši mācīties, 
un kādas ir izglītības vajadzības tiem, kas mācīties nav plānojuši. Respondentus 
lūdzām raksturot, kāda veida izglītību tie ir plānojuši iegūt un kāda veida prasmes 
tiem nepieciešamas, kādā laikā un cik tālu no dzīvesvietas viņi vēlētos apmeklēt 
kursus, kā arī norādīt, cik daudz naudas vidēji mēnesī viņi ir gatavi tērēt izglītībai. 

Pirms aptaujas veikšanas tika veikts pilotpētījums, lai pārbaudītu un uzlabotu 
jautājumu formulējumus un secību anketā. 

Iegūto datu analīzes metodes 

Aptaujas datu analīzei veikta datu statistiskā analīze, izmantojot datu apstrādes 
programmu SPSS for Windows 10. Datu analīzē pielietotas šādas analīzes metodes – 
aprēķināti atbilžu biežuma sadalījumi (%), kā arī vidējie rādītāji dažādās aptaujāto 
grupās. 

Iegūtie dati analizēti nacionālajā, reģionālajā, dzimumu un vecuma griezumā. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta statistiskajiem rādītājiem atsevišķās iedzīvotāju grupās 
dalījumā pēc nodarbinātības statusa un sasniegtā izglītības līmeņa. Pielietojot minētās 
aptaujas datu analīzes metodes, iegūta informācija par iedzīvotāju pamatprasmju 
līmeni, izglītības pieejamību un piedāvājumu, kā arī izglītības vajadzībām visa mūža 
garumā dažādos dzīves posmos. Iegūtos rezultātus ir iespējams salīdzināt 
starptautiski, un tos iespējams izmantot salīdzinājumam turpmākajos pētījumos. 
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Aptaujāto iedzīvotāju raksturojums 

Aptaujāto iedzīvotāju sociālais un demogrāfiskais raksturojums – vecums, dzīves 
vietas urbanizācijas līmenis, ģimenes ienākumi – tieši vai pastarpināti raksturo cilvēku 
iespējas iesaistīties izglītības ieguvē un to ierobežojošos faktorus. 

Kopumā pētījumā tika aptaujāti 4012 Latvijas iedzīvotāji visos Latvijas reģionos 
dažādās apdzīvotās vietās. Aptaujāto iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma, vecuma un 
reģiona ir atbilstošs 15-75 gadus vecu iedzīvotāju sadalījumam uz 2006.gada 
1.janvāri3. 

Aptaujāto vidū bija nedaudz vairāk sieviešu (53%) nekā vīriešu (47%). 

1. tabula. Aptaujāto iedzīvotāju dalījums pēc dzimuma 

Dzimums Respondentu 
īpatsvars, % 

Vīrietis 47 
Sieviete 53 
Kopā 100 

Bāze: visi respondenti, n=4012 

Trešā daļa respondentu tika aptaujāti Rīgā (32%), bet pārējie respondenti (68%) 
dažādos Latvijas reģionos4: 16% Pierīgas reģionā, 12% Vidzemes reģionā, 11% 
Kurzemē, 16% Latgalē un 13% Zemgalē.  

2. tabula. Aptaujāto iedzīvotāju dalījums pēc reģiona 

Reģioni Respondentu 
īpatsvars, % 

Rīga 32 
Pierīgas reģions 16 
Kurzemes reģions 11 
Zemgales reģions 13 
Vidzemes reģions 12 
Latgales reģions 16 
Kopā 100 
Bāze: visi respondenti, n=4012 

Aptaujāto iedzīvotāju vidū katrs piektais respondents (20%) bija 15-24 gadu vecumā. 
17% aptaujāto bija 25-34 gadus veci, katrs sestais respondents bija 35-44 gadu 
vecumā, bet vēl 17% respondentu bija 45-54 gadu vecumā. Katrs septītais (15%) 
aptaujātais bija 55-64 gadu vecumā, bet katrs astotais respondents (13%) bija 65-75 
gadus vecs.  

                                                 
3 Pilsonības un migrācijas pārvaldes Iedzīvotāju reģistra dati. Lai novērstu nelielas atšķirības, kas 
radušās laukdarba norises procesā, dati tik svaroti pēc reģiona, vecuma, dzimuma un tautības. 
4 Reģionālais dalījums ir atbilstošs rajonu sadalījumam plānošanas reģionos : Rīga, Pierīgas reģions 
(Jūrmala, Rīgas rajons, Ogres rajons, Tukuma rajons, Limbažu rajons), Vidzemes reģions (Alūksnes 
rajons, Cēsu rajons, Gulbenes rajons, Madonas rajons, Valkas rajons un Valmieras rajons), Kurzemes 
reģions (Kuldīgas rajons, Liepājas rajons, Saldus rajons, Talsu rajons, Ventspils rajons), Latgales 
reģions (Balvu rajons, Daugavpils rajons, Krāslavas rajons, Ludzas rajons, Preiļu rajons, Rēzeknes 
rajons) un Zemgales reģions (Aizkraukles rajons, Bauskas rajons, Dobeles rajons, Jelgavas rajons un 
Jēkabpils rajons). 
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3. tabula. Aptaujāto iedzīvotāju dalījums pēc vecuma 

Cik Jums šobrīd ir pilni gadi? 

Vecuma grupa Respondentu 
īpatsvars, % 

15-24 gadi 20 
25-34 gadi 17 
35-44 gadi 18 
45-54 gadi 17 
55-64 gadi 15 
65-75 gadi 13 
Kopā 100 

Bāze: visi respondenti, n=4012 

Kopumā 55% aptaujāto iedzīvotāju ir jaunāki par 44 gadiem, un 45% aptaujāto ir 
vecumā no 45 līdz 75 gadiem. Salīdzinot aptaujāto iedzīvotāju vecumu reģionos, 
redzams, ka Latgalē un Kurzemē ir nedaudz lielāks gados jaunāku iedzīvotāju 
īpatsvars nekā citos reģionos (attiecīgi Latgalē 63% ir vecumā no 15-44 gadiem un 
Kurzemē – 57%, salīdzinājumā ar 55% vidēji Latvijā).  

Rīgā salīdzinājumā ar citām apdzīvotām vietām ir nedaudz augstāks gados vecāku 
aptaujāto iedzīvotāju īpatsvars (49% iedzīvotāju ir 45-75 gadu vecumā salīdzinājumā 
ar vidējo īpatsvaru Latvijā 45%). Citās lielajās republikas nozīmes pilsētās nedaudz 
lielāks ir gados jaunāku iedzīvotāju īpatsvars (15-45 gadus vecu iedzīvotāju īpatsvars 
lielajās republikas pilsētās ir 60% salīdzinājumā ar 55% vidēji Latvijā).  

Respondenta dzīves vietas urbanizācijas līmenis lielā mērā nosaka dažādu sociālo 
pakalpojumu, tajā skaitā arī izglītības, pieejamību. Dažādu apstākļu – infrastruktūras, 
transporta pieejamības, darba tirgus un iedzīvotāju maksātspējas dēļ bieži vien 
dažādas iespējas ir lielākā mērā pieejamas rajona centros, lielajās pilsētās, 
galvaspilsētas tuvumā. 

Trešā daļa aptaujāto (31%) bija Rīgas iedzīvotāji, gandrīz trešā daļa respondentu tika 
aptaujāta nelielos ciematos, lauku teritorijās (30%), un trešā daļa respondentu (31%) 
tika aptaujāti attiecīgi republikas nozīmes pilsētās (Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, 
Ventspilī, Jūrmalā, Rēzeknē – 16%) un rajonu centros (15%). 

 

4. tabula. Aptaujāto iedzīvotāju dalījums pēc dzīves vietas urbanizācijas līmeņa 

Apdzīvotas vietas tips 
Respondentu 
īpatsvars, % 

Rīga 31 
Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Jūrmala, Rēzekne 16 
Rajona centrs 15 
Cita pilsēta 8 
Neliels ciemats, lauki 30 
Kopā 100 

Bāze: visi respondenti, n=4012 
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Kurzemē un Latgalē, tālāk no Rīgas, salīdzinoši ir nedaudz lielāks aptaujāto īpatsvars 
lielajās pilsētās – reģionālajos centros (attiecīgi 38% Kurzemē un 39% Latgalē). 

Vidzemē republikas nozīmes pilsētu – lielāku reģionālo centru – nav, un gandrīz puse 
aptaujāto dzīvo laukos (49%), puse – rajona centros (35%) vai citās pilsētās (16%). 
Arī Zemgalē un Pierīgas reģionā gandrīz puse iedzīvotāju dzīvo lauku teritorijā 
(attiecīgi 47% Zemgalē un 47% Pierīgas reģionā), un nedaudz vairāk kā trešā daļa 
aptaujāto – rajona centrā (attiecīgi 17% Pierīgā un 24% Zemgalē) vai citā, mazākā 
pilsētā (17% Zemgalē un 8% Pierīgā).  

Vairāk nekā puse aptaujāto (58%) bija latviešu tautības, trešā daļa aptaujāto bija krievi 
(33%), bet 9% respondentu norādījuši citu tautību. 

5. tabula. Aptaujāto iedzīvotāju dalījums pēc tautības 

Kāda ir Jūsu tautība? 

Tautība 
Respondentu 
īpatsvars, % 

Latvietis 57 
Krievs 33 
Cita 9 
Nav norādīta 1 
Kopā 100 

Bāze: visi respondenti, n=4012 

Visvairāk cittautiešu ir Latgalē un Rīgā (attiecīgi 50% krievu un 9% cittautiešu Rīgā 
un 42% krievu un 13% cittautiešu Latgalē). Vidzemes reģionā aptaujāto vidū ir 
vislielākais latviešu īpatsvars (83%), arī Kurzemē un Zemgalē latviešu īpatsvars 
aptaujāto vidū ir vairāk nekā divas trešdaļas (attiecīgi 65% aptaujāto Zemgalē un 69% 
respondentu Kurzemē). Aplūkojot dažādu tautību iedzīvotāju sadalījumu reģionos, 
redzams, ka latviešu īpatsvars ir lielāks nelielos ciematos un laukos (76%), nelielās 
pilsētās (71%) un rajonu centros, savukārt, cittautiešu īpatsvars pieaug lielākās 
apdzīvotās vietās, sasniedzot vairāk nekā pusi Rīgā (59%) un lielajās republikas 
nozīmes pilsētās (61%).  

Iedzīvotāju nodarbošanās raksturo iedzīvotāju aktivitāti arī citās sabiedrības dzīves 
jomās, iespējas piekļūt dažādiem resursiem, arī izglītības ieguvei. Aptaujāto vidū 39% 
norādījuši, ka nav nodarbināti, 17% aptaujāto bija nestrādājoši pensionāri (vai 
invalīdi), katrs desmitais respondents bija nestrādājošs skolēns vai students, 7% 
aptaujāto norādījuši, ka aptaujas brīdī bijuši bezdarbnieki. 3% respondentu norādījuši, 
ka nodarbojas ar saimniekošanu mājās, bet 2% respondentu aptaujas brīdī bija bērna 
kopšanas atvaļinājumā. 

Gandrīz divas trešdaļas respondentu (61%) aptaujas brīdī bija aktīvi darba tirgū, un 
katrs otrais respondents norādījis, ka ir bijis darba ņēmējs. Ar uzņēmējdarbību 
nodarbojušies kopumā 5% aptaujāto – 2% aptaujāto norādījuši, ka aptaujas brīdī bijuši 
uzņēmēji un darba devēji, 2% aptaujāto bijuši pašnodarbinātie, bet 1% respondentu 
norādījuši, ka strādā savā zemnieku saimniecībā. 

Aptaujas brīdī 3% aptaujāto norādījuši, ka ir strādājoši pensionāri (vai invalīdi) un 3% 
respondentu sevi uzskatījuši par strādājošiem skolēniem vai studentiem. 0.2% 
aptaujāto nav varējuši norādīt savu nodarbošanos.  
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6. tabula. Aptaujāto iedzīvotāju dalījums pēc nodarbošanās veida 

Kāda ir Jūsu nodarbošanās? 

Nodarbošanās 
Respondentu 
īpatsvars, % 

Nenodarbinātas personas 39 
Bezdarbnieks 7 
Mājsaimnieks 3 
Nestrādājošs pensionārs (vai invalīds) 17 
Nestrādājošs skolēns/students 10 
Bērna kopšanas atvaļinājumā 2 

Nodarbinātas personas 61 
Darba devējs (uzņēmējs) 2 
Darba ņēmējs 50 
Zemnieks (strādā savā saimniecībā) 1 
Pašnodarbinātais 2 
Strādājošs pensionārs (vai invalīds) 3 
Strādājošs skolēns/students 3 

Grūti pateikt 0* 
Kopā 100 

*8 aptaujātie vai 0.2% nav varējuši norādīt savu nodarbošanos. 
Bāze: visi respondenti, n=4012 

Aplūkojot atšķirības saistībā ar nodarbošanos reģionos, vērojams, ka viszemākais 
nodarbināto personu īpatsvars ir Latgalē – tikai nedaudz vairāk kā puse (56%) 
salīdzinājumā ar gandrīz divām trešdaļām respondentu (61%) vidēji Latvijā kopumā. 
Rīgā ir salīdzinoši mazāk bezdarbnieku (4% salīdzinājumā ar vidējo bezdarbnieku 
īpatsvaru aptaujāto vidū, kas ir 7%), bet nedaudz augstāks ir dažādu citu 
nenodarbinātu personu īpatsvars (24% salīdzinājumā ar 22% vidēji Latvijā). 
Visaugstākais nodarbināto personu īpatsvars ir rajonu centros (66%). Pierīgas, 
Zemgales un Latgales reģionā rajonu centros strādā divas trešdaļas un vairāk aptaujāto 
respondentu (attiecīgi 66% Latgalē un 69% Zemgalē un Latgalē).  

Visvairāk bezdarbnieku un viszemākais nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars ir aptaujāto 
vidū nelielos ciematos, laukos – par bezdarbnieku sevi uzskata katrs devītais 
respondents (11%), bet nodarbināti ir 57% aptaujāto (salīdzinot ar 61% Latvijā 
kopumā). Visaugstākais bezdarba līmenis respondentu vidū ir Zemgalē mazās pilsētās 
un laukos (14% laukos un 14% mazās pilsētās, kas nav rajona centri) un laukos 
Latgalē (16%). Latgales reģionā laukos aptaujāto respondentu vidū ir arī vismazākais 
nodarbināto īpatsvars – 49% aptaujāto. 

Visaugstākais nodarbināto personu īpatsvars ir 25-54 gadus vecu iedzīvotāju grupā – 
attiecīgi 80% aptaujāto 25-34 gadu vecumu respondentu vidū un 81% respondentu 35-
54 gadus vecu aptaujāto vidū. Vislielākais nestrādājošo skolēnu un studentu īpatsvars 
ir 15-24 gadus vecu iedzīvotāju vidū – tādu ir vairāk nekā puse (53%). Iedzīvotāju 
vidū pēc 55 gadu vecuma pieaug citu nenodarbinātu personu īpatsvars – tādi ir trešā 
daļa aptaujāto (33%) 55-64 gadu vecumā, bet, sasniedzot pensijas vecumu, 65-75 
gadus vecu iedzīvotāju vidū citu nenodarbinātu personu īpatsvars sasniedz 85%, bet 
darba tirgū aktīvi ir 15% aptaujāto.  
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Ienākumi un vienu ģimenes locekli vidēji mēnesī arī raksturo iedzīvotāju iespējas 
iesaistīties dažādās aktivitātēs – piemēram, pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un turpināt 
izglītošanos. Visbiežāk cilvēki norādījuši, ka viņu vidējais ienākumu līmenis mēnesī 
ir bijis robežās no 71 līdz 200 latiem uz vienu ģimenes locekli. 

1. zīmējums 
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Bāze: visi respondenti, n=4012

Kādi ir Jūsu ģimenes (mājsaimniecības) ienākumi vidēji mēnesī pēc nodokļu atvilkšanas uz 
vienu cilvēku ģimenē, ņemot vērā visus ienākumus - algas, stipendijas, pabalstus, pensijas?

 
 

Bezdarbnieku norādītais vidējais ienākumu līmenis mēnesī uz vienu ģimenes locekli 
ir viszemākais – 35% bezdarbnieku norādījuši, ka mēnesī ienākumi uz vienu ģimenes 
locekli nepārsniedz 40 latus, bet vēl 37% aptaujāto ienākumi ir robežās no 41-80 
latiem uz vienu ģimenes locekli.  

Augstāki ienākumi ir nodarbinātām personām, un ievērojami lielāki tie ir Rīgas 
iedzīvotājiem salīdzinājumā ar reģioniem. Tomēr, izmantojot ienākumus kā dažādu 
dzīves iespēju pieejamību raksturojošu rādītāju, jāņem vērā, ka Rīgā arī dažādas ar 
sadzīvi saistītas izmaksas, piemēram, mājokļa izmaksas ir augstākas nekā reģionos, 
tāpēc arī izdevumi ir lielāki. 

Viszemākie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli ir iedzīvotājiem Latgalē – 
vairāk nekā puse (58%) Latgales reģiona iedzīvotāju norādījuši, ka vidējie mēneša 
ienākumi uz vienu cilvēku nepārsniedz 80 latus (attiecīgi 20% norādījuši, ka ienākumi 
nepārsniedz 40 latus un 38% ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir robežās no 41-
80 latiem).  

Zemāki nekā vidēji Latvijā vidējie mēneša ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli 
ir arī Vidzemē. Nedaudz vairāk nekā puse respondentu Vidzemē norādījuši, ka 
ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 80 latus - līdz 40 latiem uz 
vienu cilvēku ģimenē saņem attiecīgi katrs desmitais nodarbinātais respondents 
(10%), bet katrs trešais norādījis (35%), ka ienākumi uz vienu personu ģimenē ir 
robežās no 41 lata līdz 80 latiem. 
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IEDZĪVOTĀJU IZGLĪTĪBAS LĪMENIS, PAMATPRASMES UN 
NODARBINĀTĪBA  
Aptaujā par iedzīvotāju izglītības ieguvi mūža garumā respondentiem lūdza raksturot 
sasniegto izglītības līmeni, kā arī dažādu ikdienā un profesionālajā dzīvē nozīmīgu 
prasmju līmeni. Izglītības līmenis, kā arī dažādas ar izglītību un iemaņām saistītas 
prasmes raksturo cilvēku izglītības vajadzības un cilvēku spēju iesaistīties izglītības 
aktivitātēs – kāda izglītība, apmācība cilvēkam nepieciešama un vai cilvēkam jau 
piemīt atbilstošās mācīšanās prasmes, lai nepieciešamo apgūtu. 

 
Iedzīvotāju pēdējais sasniegtais formālās izglītības līmenis 
Atbildot uz jautājumu, kāds aptaujas brīdī ir pēdējais sasnigtais izglītības līmenis, 3% 
aptaujāto norādījuši, ka nav pabeiguši pamatizglītību. Katram astotajam Latvijas 
iedzīvotājam 15-75 gadu vecumā (12%) pēdējais sasniegtais izglītības līmenis ir 
pabeigta pamatizglītība. Pabeigta pamatizglītība, bet uzsākta un nepabeigta 
arodizglītība bez vidējās izglītības ir 1% aptaujāto, 2% ir uzsākuši, bet nav pabeiguši 
vidējo profesionālo izglītību, bet 4% nav pabeiguši vidējās vispārējās izglītības 
ieguvi. Tātad katrs piektais Latvijas (18%) iedzīvotājs faktiski ir ieguvis tikai 
pamatizglītību.  

Katrs piektais aptaujātais Latvijas iedzīvotājs norādījis, ka ir ieguvis vidējo vispārējo 
izglītību. Arodizglītību bez vidējās izglītības ir ieguvuši 4% aptaujāto, bet gandrīz 
trešā daļa aptaujāto (30%) ir ieguvuši vidējo profesionālo izglītību.  

5% aptaujāto norādījuši, ka pašlaik pēdējais sasniegtais izglītības līmenis ir 
nepabeigta augstākā izglītība (attiecīgi nepabeigta augstākā profesionālā izglītība 2% 
un nepabeigta augstākā izglītība 3% aptaujāto). Nedaudz vairāk kā piektā daļa 
aptaujāto ir ieguvuši augstāko izglītību (attiecīgi 7% pabeiguši augstāko profesionālo, 
bet 14% norādījuši, ka ieguvuši augstāko akadēmisko izglītību).  

2. zīmējums 
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Bāze: visi respondenti, n=4012

Kāda ir Jūsu pēdējā iegūtā izglītība?
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Tātad kopumā šobrīd nepabeigta pamatizglītība ir 3% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju, 
pabeigta pamatizglītība, nepabeigta arodizglītība, vidējā profesionālā vai vidējā 
vispārējā izglītība ir katram piektajam Latvijas iedzīvotājam 15-75 gadu vecumā 
(18%), arodizglītība bez vidējās ir 4% aptaujāto, vidējā vispārējā izglītība ir 19% un 
vidējā profesionālā – 30% aptaujāto, nepabeigta augstākā ir 5%, bet augstākā izglītība 
ir 21% aptaujāto. 

7.tabula. Iedzīvotāju sasniegtais izglītības līmenis 

Kāda ir Jūsu pēdējā iegūtā izglītība? 

Izglītības līmenis 
Respondentu 
īpatsvars, % 

Nepabeigta pamatizglītība 3 
Pamatizglītība* 19 
Profesionālā (arodskolas) izglītība bez vidējās izglītības 4 
Vispārējā vidējā izglītība 19 
Vidējā speciālā jeb vidējā profesionālā izglītība 30 
Nepabeigta augstākā izglītība 5 
Augstākā izglītība  21 
Kopā 100 

*Pamatskolas izglītība, nepabeigta profesionālā (arodskolas) izglītība bez vidējās izglītības, 
nepabeigta vispārējā vidējā izglītība, nepabeigta vidējā speciālā/ vidējā profesionālā izglītība. 

Bāze: visi respondenti, n=4012 

Iedzīvotāju, kuru pēdējā iegūtā izglītība ir augstākā, vairāk ir Rīgā (26%) nekā citos 
reģionos, savukārt reģionos ir vairāk iedzīvotāju, kas pēdējo ieguvuši vidējo 
profesionālo izglītību. Augstāko izglītību biežāk ir ieguvuši lielo pilsētu -  
Daugavpils, Rēzeknes, Liepājas, Ventspils, Jūrmalas un Jelgavas iedzīvotāji –23%. 
Rajonu centros, citās mazākās pilsētās un laukos augstākās izglītības ieguvēju 
īpatsvars ir nedaudz zemāks – attiecīgi 19% rajonu centros, 18% citās mazākās 
pilsētās un 15% nelielos ciematos, laukos. 

Reģionos salīdzinoši nedaudz vairāk - vidēji katrs trešais respondents - ir ieguvis 
vidējo profesionālo izglītību. Iedzīvotāju ar vidējo profesionālo izglītību salīdzinoši 
mazāk ir lielajās republikas pilsētās (21%) un mazajās pilsētās, kas nav rajona centri 
(24%), bet vairāk – rajona centros (34%) un laukos (31%).  

Reģionos ir salīdzinoši vairāk respondentu, kas pabeiguši tikai pamatizglītību. Rīgā 
un Pierīgas reģionā tikai pamatizglītību ieguvuši 15% aptaujāto, bet Kurzemē un 
Latgalē tāds ir katrs piektais respondents (20% Kurzemē un 21% Latgalē), un vēl 
nedaudz vairāk Zemgalē (23%) un Vidzemē (24%).  

Raksturojot iedzīvotāju sasniegto izglītības līmeni reģionos pēc dzīves vietas 
urbanizācijas līmeņa, vērojams, ka lielajās pilsētās un rajonu centros ir mazāk 
iedzīvotāju, kas ieguvuši tikai pamatizglītību, nekā nelielās pilsētās un laukos.  
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8. tabula. Iedzīvotāju izglītības līmenis reģionos 

Kāda ir Jūsu pēdējā iegūtā izglītība? 

Respondentu īpatsvars, % 

Izglītības līmenis Rīga 
Pierīgas 
reģions Kurzeme Zemgale Vidzeme Latgale 

Nepabeigta 
pamatizglītība 3 3 6 4 4 4 
Pamatizglītība* 15 14 20 23 24 21 
Profesionālā 
(arodskolas) 
izglītība bez vidējās 
izglītības 3 5 4 3 4 4 
Vispārējā vidējā 
izglītība 20 20 21 20 19 14 
Vidējā speciālā jeb 
vidējā profesionālā 
izglītība 27 30 30 30 31 34 
Nepabeigta augstākā 
izglītība 7 6 2 4 3 5 
Augstākā izglītība  26 22 17 16 15 19 
Kopā 100 100 100 100 100 100 
*Pamatskolas izglītība, nepabeigta profesionālā (arodskolas) izglītība bez vidējās izglītības, 
nepabeigta vispārējā vidējā izglītība, nepabeigta vidējā speciālā/ vidējā profesionālā izglītība. 

Bāze: visi respondenti, n=4012 

Pēdējais iegūtais izglītības līmenis ir cieši saistīts arī ar respondentu vecumu, jo 
noteikta izglītības līmeņa sasniegšana ir saistīta ar noteiktu izglītošanās procesā 
pavadītu gadu skaitu.  

Tā kā liela daļa jauniešu 15-24 gadu vecumā vēl atrodas izglītības ieguves procesā, 
domājams, pēc mācību beigšanas viņu sasniegtais izglītības līmenis būs augstāks. 
Aptaujas brīdī 12% aptaujāto jauniešu 15-24 gadu vecumā nebija pabeiguši 
pamatizglītību, bet 42% respondentu pēdējais iegūtais izglītības līmenis bija 
pamatizglītība (3.zīmējums). Augstāko izglītību bija ieguvuši 4% aptaujāto 15-24 
gadu vecumā. Jāatzīmē, ka no tiem 15-24 gadus vecajiem jauniešiem, kas nav 
pabeiguši pamatizglītību, mācības neturpina 10% aptaujāto, un no tiem, kas ieguvuši 
tikai pamatizglītību, mācības neturpina 15% aptaujāto šajā vecuma grupā. 

25-34 gadu vecumā lielākā daļa iedzīvotāju formālās izglītības sistēmas ietvaros 
parasti jau ir beiguši pamata un vidējās izglītības ieguvi. Aptaujāto 25-34 gadus veco 
iedzīvotāju vidū 1% nav pabeidzis pamatizglītību, bet katrs septītais respondents 
(14%) ir ieguvis tikai pamatskolas izglītību. Tas ir ievērojami vairāk nekā 35-44 
gadus veco iedzīvotāju un 45-64 gadus veco iedzīvotāju grupā, kur tikai 
pamatizglītību ieguvuši attiecīgi 6% aptaujāto 35-44 gadu vecumā un 7% aptaujāto 
45-54 gadus vecumā. Tā kā no 25-34 gadus vecajiem respondentiem, kam ir tikai 
pamatizglītība, mācīties turpina tikai 10% un šis nav vecums, kad cilvēki parasti 
mācās vidusskolā, jāsecina, ka lielākā daļa no viņiem arī paliks šajā izglītības līmenī.  



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā”  2006 
 

 Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2006 17

Ir ļoti iespējams, ka tās ir obligātās vidējās izglītības atcelšanas sekas. Vidējā izglītība 
bija obligāta līdz 1992.gadam. Iedzīvotāji, kas turpināja mācības laikā, kad vidējā 
izglītība vairs nebija obligāta un pamatskolu bija iespējams beigt arī ar liecību, 
nesaņemot atestātu, šobrīd ir vidēji 29 -30 gadus veci un jaunāki un iekļaujas tieši šajā 
vecuma grupā. Kopumā 25-34 gadus vecu iedzīvotāju vidū katram piektajam (20%) 
nav vidējās izglītības. 

Ļoti iespējams, ka šie cilvēki, agri iesaistoties darba tirgū, ir apguvuši dažādas 
profesionālās iemaņas, tomēr viņu faktiskais izglītības līmenis un konkurētspēja darba 
tirgū ir samērā zema: 22% no 25-34 gadus vecajiem respondentiem, kam nav vidējās 
izglītības, ir bezdarbnieki (vidēji šajā vecuma grupā aptaujāto vidū bezdarba līmenis ir 
9%, nodarbināti ir 30% respondentu bez vidējās izglītības salīdzinājumā ar 60% 
nodarbinātības līmeni šajā vecuma grupā kopumā). Tāpēc šiem cilvēkiem ir jārada 
iespējas papildināt zināšanas un prasmes, iegūstot izglītību un kvalifikāciju 
apliecinošu dokumentu. Jauni cilvēki 25-34 gadu vecumā, kam nav vidējās 
izglītības, tādejādi ir viena no mērķa grupām, kuru izglītības vajadzībām 
jāpievērš īpaša uzmanība. 
Aptaujāto 35-54 gadus veco iedzīvotāju vidū sasniegtais izglītības līmenis 
salīdzinājumā ar citām grupām ir visaugstākais. Šajā vecuma grupā vismazāk ir tādu, 
kas pabeiguši tikai pamatizglītību (6% aptaujāto 35-44 gadu vecumā un 7% aptaujāto 
45-54 gadus vecu respondentu vidū), bet aptaujāto, kuri nav pabeiguši pamatizglītību, 
īpatsvars nesasniedz 1%.  

Iedzīvotāju vidū, kas vecāki par 55 gadiem, pieaugot vecumam, pieaug arī iedzīvotāju 
īpatsvars, kas nav ieguvuši vidējo izglītību. 55-64 gadus vecu iedzīvotāju vidū 1% nav 
pabeiguši pamatizglītību, bet tikai pamatizglītību ieguvuši 14% aptaujāto šajā vecuma 
grupā. Jāatzīmē, ka gadījumā, ja šie cilvēki pēdējā laikā nav uzlabojuši vai 
papildinājuši savas zināšanas, tad pastāv iespēja, ka viņu zināšanas un prasmes vairs 
neatbilst darba tirgus prasībām, tādējādi ierobežojot viņu iespējas pilnvērtīgi sevi 
realizēt darba tirgū.  

55-64 gadus veco respondentu vidū nodarbināti ir attiecīgi 59% respondentu ar vidējo 
vispārējo un 62% ar vidējo profesionālo izglītību, kamēr iedzīvotāju vidū ar augstāko 
izglītību darba tirgū aktīvi ir 73% aptaujāto 55-64 gadu vecumā (augstāko izglītību 
šajā vecuma grupā ieguvuši 23% respondentu). Līdz ar to šī varētu būt vēl viena 
mērķa grupa – pirmspensijas vecuma cilvēki ar pamata un vidējo izglītību.  
65-75 gadus veco iedzīvotāju grupā ir otrs augstākais iedzīvotāju īpatsvars, kuri 
ieguvuši tikai pamatizglītību - katrs ceturtais (26%) aptaujātais kā pēdējo sasniegtās 
izglītības līmeni norādījis pamatizglītību. 64-75 gadus veci respondenti retāk nekā 
citās grupās norādījuši, ka ieguvuši vispārējo vidējo izglītību (15%) un vidējo 
profesionālo izglītību (25%). Katrs piektais respondents ieguvis augstāko izglītību 
(20%). 65-75 gadu vecumā lielākā iedzīvotāju daļa jau ir pensijas vecumā, un 
aptaujāto iedzīvotāju vidū tikai 15% respondenti ir aktīvi darba tirgū. Visvairāk 
nodarbināto respondentu šajā vecuma grupā ir starp tiem, kuriem ir tikai 
pamatizglītība (15%), vidējā profesionālā izglītība (18%) vai augstākā izglītība (19%).  
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3. zīmējums 

12

1

1

4

42

14

6

7

26

3

2

18

19

20

22

15

11

30

40

41

32

25

9

6

7

3

3

2

4

25

25

25

23

22

14

4

4

5 19

15-24 gadi

25-34 gadi

35-44 gadi

45-54 gadi

55-64 gadi

65-75 gadi

%

BĀZE: visi respondenti, n = 4012

Nepabeigta pamatizglītība
Pamatizglītība, nepabeigta arodizglītība, nepabeigta vidējā vispārējā izglītība
Profesionālā izglītība bez vidējās izglītības
Vispārējā vidējā izglītība
Vidējā profesionālā izglītība
Nepabeigta augstākā izglītība
Augstākā izglītība

IEDZĪVOTĀJU SASNIEGTAIS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS DALĪJUMĀ PĒC VECUMA

0,4

6

Cik Jums šobrīd ir pilni gadi? Kāda ir Jūsu pēdējā iegūtā izglītība?

 
Aptaujāto iedzīvotāju vidū pastāv atšķirības sasniegtajā izglītības līmenī dalījumā pēc 
dzimuma: sieviešu vidū ir ievērojami mazāks īpatsvars aptaujāto, kam pēdējais 
iegūtās izglītības līmenis ir bijusi pamatskolas izglītība (šādu atbildi snieguši 15% 
sieviešu un 22% vīriešu), bet ir lielāks respondentu īpatsvars, kas ieguvušas augstāko 
izglītību – augstāko izglītību kā pēdējo sasniegto izglītības līmeni norādījusi katra 
ceturtā sieviete (24%) un katrs sestais vīrietis (16%).  

9. tabula. Iedzīvotāju izglītības līmenis dalījumā pēc dzimuma 

Kāda ir Jūsu pēdējā iegūtā izglītība? 

Respondentu īpatsvars, % 
  Vīrietis Sieviete 
Nepabeigta pamatizglītība 4 3 
Pamatizglītība* 22 15 
Profesionālā izglītība bez vidējās izglītības 5 3 
Vispārējā vidējā izglītība 18 20 
Vidējā profesionālā izglītība 31 29 
Nepabeigta augstākā izglītība 5 6 
Augstākā izglītība 16 24 
Kopā 100 100 

*Pamatskolas izglītība, nepabeigta profesionālā (arodskolas) izglītība bez vidējās izglītības, 
nepabeigta vispārējā vidējā izglītība, nepabeigta vidējā speciālā/ vidējā profesionālā izglītība. 
Bāze: visi respondenti, n=4012 
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Iedzīvotāju izglītības līmenis ir cieši saistīts ar nodarbošanos, aktivitāti un 
konkurētspēju darba tirgū un izglītības turpināšanā. No bezdarbniekiem katrs ceturtais 
ir pabeidzis tikai pamatizglītību (25%). Citu nenodarbinātu personu (pensionāru, 
mājsaimnieču, sieviešu bērna kopšanas atvaļinājumā) vidū pamatizglītību kā pēdējo 
sasniegto izglītības līmeni norādījuši 23%. Nenodarbinātu personu vidū augstāko 
izglītību ieguvušo īpatsvars nepārsniedz 17% un bezdarbnieku vidū – 8%. Savukārt, 
strādājošo iedzīvotāju vidū ir ievērojami vairāk respondentu ar augstāko izglītību 
(26%), un ievērojami mazāk aptaujāto ar pamata izglītību (9%).  
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BĀZE: visi respondenti, kas ir snieguši atbildi, n = 4004

Nepabeigta pamatizglītība
Pamatizglītība, nepabeigta arodizglītība, nepabeigta vidējā vispārējā izglītība
Profesionālā izglītība bez vidējās izglītības
Vispārējā vidējā izglītība
Vidējā profesionālā izglītība
Nepabeigta augstākā izglītība
Augstākā izglītība

IEDZĪVOTĀJU SASNIEGTAIS IZGLĪTĪBAS LĪMENIS UN NODARBOŠANĀS

Kāda ir Jūsu nodarbošanās? Kāda ir Jūsu pēdējāiegūtā izglītība?

 
Rezumējot jāatzīmē, ka zemāks nodarbinātības līmenis ir iedzīvotāju grupās ar 
nepabeigtu pamatizglītību, pamatizglītību un arodizglītību bez vidējās izglītības, un  
raksturo tādu iedzīvotāju grupu kā bezdarbniekus. 

Aplūkojot dažādās nozarēs nodarbināto iedzīvotāju izglītības līmeni, redzams, ka 
vislielākais iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību ir izglītībā un zinātnē strādājošo 
vidū (59%) un finanšu starpniecība, apdrošināšanas un nekustamā īpašuma jomā 
strādājošo vidū (51%). Vidēji trešā daļa respondentu, kas strādā valsts pārvaldē (36%) 
un veselības un sociālās aprūpes jomā (33%), arī ir ieguvuši augstāko izglītību.  

Viszemākais nodarbināto īpatsvars ar augstāko izglītību ir tirdzniecībā (13%), 
lauksaimniecībā (14%) un būvniecībā (15%). Vidējā profesionālā izglītība biežāk 
nekā vidēji ir nodarbinātajiem veselības un sociālajā aprūpē (44%), tirdzniecībā 
(42%), transporta, sakaru un glabāšanas jomā (40%), būvniecībā (39%) un dažādu 
citu sociālo un komunālo pakalpojumu jomā nodarbinātajiem (38%).  

Augstāks izglītības līmenis ir speciālistiem (57% ir augstākā izglītība ) un vadītājiem 
(53% ir augstākā izglītība), kamēr ierindas darbinieku vidū augstākā izglītība ir 16% 
un fiziska darba strādnieku vidū – 4% aptaujāto.  
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Šāda situācija atspoguļo nozarēm un darba veidiem raksturīgās formālās izglītības 
prasības un darba saturu – piemēram, pakalpojumu jomā augstākā izglītība ir mazāk 
nepieciešama kā profesionālā izglītība, kamēr izglītības un zinātnes jomā, kā arī valsts 
pārvaldē augstākā izglītība ir nepieciešama daudz lielākā mērā. Tomēr jāņem vērā, ka 
tālākizglītības vajadzības un iespējas (piemēram, spēja, sagatavotība mācīties), kā arī 
izglītībā ieguldāmie resursi (piemēram, personiskie līdzekļi) iedzīvotāju vidū dažādās 
nozarēs, amatos un ar atšķirīgu izglītības līmeni atšķiras. Līdz ar to nodarbināto 
iedzīvotāju vidū atsevišķas mērķa grupas varētu būt iedzīvotāji bez augstākās 
izglītības, kuri strādā kā ierindas darbinieki vai dara fizisku darbu, un speciālisti ar 
augstāko izglītību, kuru izglītības vajadzības pilnībā finansēt nav gatavs darba devējs. 

Augstāks izglītības līmenis ir saistīts ar augstākiem ienākumiem uz vienu ģimenes 
locekli. Piemēram, iedzīvotāju vidū ar augstāko izglītību tikai 15% aptaujāto 
ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī ir zemāki par 80 latiem. 

5. zīmējums 
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Bāze: visi nodarbinātie respondenti, kas atbildēja uz jautājumu, n=2087

Ls 0-40 

Ls 41-80 

Ls 81-120 

Ls 121-150

Ls 151-200 

Ls 201-300

Ls 301 un
vairāk

Kāda ir Jūsu pēdējā iegūtā izglītība? Kāda ir Jūsu ģimenes (mājsaimniecības 
ienākumi vidēji mēnesī pēc nodokļu atvilkšanas uz vienu cilvēku ģimenē, ņemot 

vērā visus ienākumus - algas, stipendijas, pabalstus, pensijas ? 
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Nodarbinātība iegūtajā profesijā  
Par iegūtās izglītības un prasmju atbilstību darba tirgus prasībām un cilvēka vēlmēm 
liecina nodarbinātība iegūtajā profesijā. Gandrīz puse nodarbināto iedzīvotāju (49%) 
norādījuši, ka strādā iegūtajā profesijā. Nedaudz mazāk - 42% nestrādā iegūtajā 
profesijā, bet katrs vienpadsmitais nodarbinātais Latvijas iedzīvotājs (9%) norādījis, 
ka nav ieguvis profesiju.  

Darbs atbilstoši iegūtajai profesijai raksturo iespēju pielietot izglītības procesā iegūtās 
zināšanas, bet darbs citā jomā raksturo formālajā izglītībā iegūto zināšanu 
pielietojamības trūkumu. Ja cilvēks nestrādā savā iegūtajā profesijā, visticamāk, ir 
bijuši kādi iemesli izvēlēties citu darbības jomu – vai nu darba tirgū nav bijis 
pieprasījuma pēc atbilstošās profesijas speciālistiem, vai nav apmierinoši kādi citi ar 
darbu saistīti apstākļi – piemēram atalgojums, nebija intereses u.tml. Līdz ar to 
cilvēkam, kurš ieguvis citu, ar profesiju nesaistītu izglītību vai nav ieguvis 
profesionālo kvalifikāciju, visticamāk, ir nepieciešamas cita veida zināšanas un 
prasmes, vai arī varētu būt ieinteresētība iegūt jau apgūto zināšanu un prasmju, 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu jaunajā profesijā. 

Raksturojot formālajā izglītībā iegūto zināšanu pielietojamību darba tirgū dalījumā 
pēc sasniegtā izglītības līmeņa, redzams, ka iegūtajā profesijā visvairāk strādā 
iedzīvotāji, kas ieguvuši augstāko izglītību – 75% respondentu.  
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BĀZE: visi respondenti, kas ir snieguši atbildi, n = 2374

Jā Nē Ir pamata, vispārējā vidējā izglītība, nav profesijas

DARBS IEGŪTAJĀ PROFESIJĀ UN IZGLĪTĪBS LĪMENIS

Kāda ir Jūsu pēd'jeā iegūtā izglītība? Vai jūs strādājat darbu saistībā ar iegūto 
izglītību, profesiju?

 
Attiecībā uz profesionālo izglītību bez vidējās izglītības un vidējo profesionālo 
izglītību, redzams, ka savā profesijā strādā aptuveni puse respondentu, kas ieguvuši 
šādu izglītību – attiecīgi 49% respondentu, kuri ieguvuši profesionālo izglītību bez 
vidējās un 53% aptaujāto ar vidējo profesionālo izglītību.  
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Daļa respondentu, kuri ieguvuši tikai vispārējo vidējo izglītību un nepabeigtu vai 
pabeigtu pamatizglītību, tomēr ir ieguvusi kādu profesiju, lai gan ārpus formālās 
izglītības sistēmas vai arī bez izglītības ieguvi apliecinoša dokumenta. Atbilstoši 22% 
iedzīvotāju, kas nav ieguvuši pamatizglītību vai pabeiguši tikai pamatizglītību, un 
25% iedzīvotāju ar vidējo izglītību norādījuši, ka strādā savā profesijā.  

Profesijā, kurā ieguvuši izglītību, visbiežāk strādā izglītībā un zinātnē (72%), un 
veselībā un sociālajā aprūpē (67%) nodarbinātie respondenti. Tas skaidrojams ar 
samērā augstajām prasībām izglītībā un veselības aprūpē nodarbinātajiem 
speciālistiem (91% no izglītības un zinātnes jomā strādājošajiem speciālistiem un 
89% no veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošajiem speciālistiem strādā 
iegūtajā profesijā). Vadošie darbinieki, ierindas darbinieki un fiziskā darba strādnieki 
šajās jomās ievērojami retāk norādījuši, ka strādā profesijā. 

Profesiju atbilstoši pašreizējam darbam ieguvuši arī nedaudz vairāk kā puse 
būvniecībā nodarbināto (56%), tomēr trešā daļa būvniecībā strādājošo izglītību 
ieguvuši citā jomā, bet katrs vienpadsmitais aptaujātais nodarbinātais šajā nozarē 
profesiju nav ieguvis vispār. Tas skaidrojams ar kvalificēta darbaspēka trūkumu, kā 
arī augstu mazkvalificēta darbaspēka īpatsvaru nozarē, jo fiziska darba strādnieku 
vidū ievērojami mazāk ir tādu, kas strādā iegūtajā profesijā (tikai 51% aptaujāto 
fiziska darba strādnieku būvniecībā salīdzinājumā ar divām trešdaļām vadošo 
darbinieku (68%) strādā iegūtajā profesijā). 

Līdzīgi arī citās nozarēs vērojams, ka vadošo darbinieku un speciālistu vidū, kas ir arī 
nodarbināto grupas ar salīdzinoši augstāku izglītības līmeni, savā profesijā strādā 
lielāks iedzīvotāju īpatsvars nekā ierindas darbinieku un fiziska darba strādnieku vidū. 

7. zīmējums 
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%

BĀZE: visi respondenti, kas ir snieguši atbildi, n = 2326

Jā Nē Ir pamata, vispārējā vidējā izglītība, nav profesijas

DARBS IEGŪTAJĀ PROFESIJĀ UN DARBĪBAS JOMA

Kāda ir uzņēmuma, kurā Jūs strādājat, galvenā darbības joma? 
Vai jūs strādājat darbu saistībā ar iegūto profesiju?
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Visretāk savā profesijā strādā lauksaimniecībā un tirdzniecībā nodarbinātie - attiecīgi 
trešā daļa lauksaimniecībā (35%) un tirdzniecībā nodarbināto (32%) respondentu. Arī 
lauksaimniecības jomu raksturo augsts mazkvalificētā darbaspēka īpatsvars, kuru 
iegūtā izglītība neatbilst profesijai vai kuri vispār profesiju nav apguvuši. No 
lauksaimniecībā nodarbinātajiem fiziska darba strādniekiem iegūtajā profesijā strādā 
23% respondentu, kamēr vadītāju un speciālistu vidū profesijā strādājošo īpatsvars 
lauksaimniecības nozarē ir daudz augstāks.  

Tātad lauksaimniecība un tirdzniecība ir sfēras, kurās varētu būt nepieciešamība pēc 
profesionālās kvalifikācijas un profesionālās tālākizglītības iespējām, jo īpaši 
iedzīvotājiem, kas dara mazkvalificētu fizisku darbu. Ceļot šo iedzīvotāju prasmju 
līmeni, iespējams paaugstināt viņu konkurētspēju darba tirgū. 

Darbs iegūtajā profesijā ir saistīts ar darba tirgus īpatnībām dažādos reģionos un 
apdzīvotās vietās. Reģionu griezumā vērojams, ka salīdzinoši no visiem strādājošiem 
savā profesijā visvairāk strādā Latgales iedzīvotāji (58% aptaujāto nodarbināto 
Latgales reģionā) – šeit jāatzīmē, ka šīs grupas dominējošo īpatsvaru veido izglītības 
un veselības aprūpes darbinieki. Latgalē biežāk nekā citos reģionos savā profesijā 
strādā arī nodarbinātie, kas ieguvuši vidējo profesionālo izglītību (59% salīdzinājumā 
ar 43% Vidzemē vai 51% Rīgā). 

Visos reģionos un apdzīvotajās vietās lielāks profesijā strādājošo īpatsvars ir to 
nodarbināto iedzīvotāju vidū, kas ieguvuši augstāko izglītību, bet nav ievērojamu 
atšķirību nodarbināto iedzīvotāju vidū, raksturojot darbu profesijā saistībā ar vecumu.  

Jāpiebilst, kas tie, kas strādā savā profesijā ir arī apmierinātāki ar savu darbu. No 
tiem, kas strādā profesijā, ar darbu apmierināti ir 91% respondentu. Samērā 
apmierināti ar darbu ir arī respondenti, kuriem nav profesijas un kuri ieguvuši tikai 
pamata vai vidējo izglītību, bet vismazāk apmierināti ir tie, kas nestrādā darbu 
profesijā (77%). 

8. zīmējums 
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BĀZE: visi respondenti, kas ir snieguši atbildi, n = 2300

Apmierināts Neapmierināts

APMIERINĀTĪBA AR DARBU UN DARBS PROFESIJĀ

Cik apmierināts Jūs esat ar savu pašreizējo darbu? Vai Jūs strādājat 
darbu saistībā ar iegūto profesiju?
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Drošība par darbu  
Drošība par darbu raksturo iedzīvotāju stabilitāti darba tirgū. Bailes zaudēt darbu 
nozīmē, ka cilvēkam, iespējams, trūkst darba tirgū nozarē nepieciešamo zināšanu, 
prasmju, kas traucē justies droši darba tirgū, un ir nepieciešama palīdzība izglītības, 
prasmju pilnveidē, lai nezaudētu darba vietu vai arī lai palīdzētu pārkvalificēties. 

Vidēji valstī par savu darba vietu droši jūtas vairāk nekā puse (57%) aptaujāto 
iedzīvotāju, ceturtā daļa (24%) nav droši, ka nezaudēs darbu tuvāko 12 mēnešu laikā, 
bet vēl piektajai daļai respondentu (19%) ir grūti atbildēt uz jautājumu. 

Nodarbinātie respondenti ar augstāko izglītību jūtas drošāki par savu darbu nekā 
iedzīvotāji ar zemāku izglītības līmeni – par darbu jūtas droši divas trešdaļas aptaujāto 
ar augstāko izglītību (67%).  

Droši par darbu jūtas arī nedaudz vairāk kā puse aptaujāto ar nepabeigtu augstāko 
izglītību (58%), vidējo profesionālo izglītību (54%) un vidējo vispārējo izglītību 
(54%). Mazāk droši par darbu ir iedzīvotāji, kas ieguvuši tikai pamatizglītību (52%), 
bet vismazāko drošību par darbu izjūt respondenti, kuri ieguvuši arodizglītību bez 
vidējās izglītības (46%). Tātad veidojas sakarība, ka augstāko izglītību ieguvušie 
profesijā strādā daudz biežāk un jūtas drošāki par darbu. 

9. zīmējums 

 
Raksturojot iedzīvotāju drošību par darbu dažādās nodarbināto iedzīvotāju vecuma 
grupās, redzams, ka visdrošākie par to, ka tuvāko 12 mēnešu laikā nezaudēs darbu, ir 
jaunieši. 15-24 gadus veco un 25-34 gadus veco aptaujāto vidū par darbu droši jūtas 
gandrīz divas trešdaļas (attiecīgi 65% un 61%). Šajās vecuma grupās visnedrošākie 
par darbu ir iedzīvotāji, kuri nav pabeiguši vidējo izglītību. 

Visnedrošāk jūtas pirmspensijas vecuma iedzīvotāji. 55-64 gadus vecu nodarbināto 
iedzīvotāju grupā droši, ka nezaudēs darbu tuvāko 12 mēnešu laikā, bija tikai puse 
aptaujāto, gandrīz trešā daļa (30%) nejutās droši, bet katrs piektais nevarēja novērtēt 
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BĀZE: visi nodarbinātie respondenti, n=2436

Nē, nejūtos drošs Jā, jūtos drošs Grūti pateikt

DROŠĪBA PAR DARBU TUVĀKĀ GADA LAIKĀ UN IZGLĪTĪBAS LĪMENIS

Kāda ir Jūsu pēdējā iegūtā izglītība? Cik lielā mērā Jūs jūtaties drošs par to, ka 
tuvāko 12 mēnešu laikā nezaudēsiet darbu?



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā”  2006 
 

 Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2006 25

savu situāciju. Jāteic, ka pirmspensijas vecuma iedzīvotāju vidū mazāku drošību nekā 
citās vecuma grupās izjūt vidējo profesionālo izglītību un augstāko izglītību ieguvušie 
respondenti. Par darbu jūtas droši 41% aptaujāto ar vidējo profesionālo izglītību un 
59% aptaujāto ar augstāko izglītību šajā vecuma grupā, kas ir zemāks drošības 
līmenis, salīdzinot ar vidējo vērtējumu šādu izglītību ieguvušo respondentu vidū 
(vidēji valstī droši jūtas attiecīgi 46% respondentu ar vidējo profesionālo izglītību un 
67% respondentu ar augstāko izglītību). 

10. zīmējums 
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Nē, nejūtos drošs Jā, jūtos drošs Grūti pateikt

DROŠĪBA PAR DARBU TUVĀKĀ GADA LAIKĀ UN VECUMS
Cik jums šobrīd ir pilni gadi? Cik lielā mērā Jūs jūtaties drošs par to, ka 

tuvāko 12 mēnešu laikā nezaudēsiet darbu?
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Lielāku drošību par savu darbu izjūt tie respondenti, kas strādā savā profesijā. No 
tiem, kas strādā savā profesijā, divas trešdaļas aptaujāto (66%) ir droši par savu darba 
vietu, kamēr tikai puse aptaujāto, kas nestrādā profesijā (50%), un puse aptaujāto, kas 
nav ieguvuši profesiju vai kuriem ir vispārējā pamata vai vidējā izglītība (49%), jūtas 
droši, ka nezaudēs darbu tuvākā gada laikā. 

11. zīmējums 
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Jā Nē Grūti pateikt

DROŠĪBA PAR DARBU TUVĀKĀ GADA LAIKĀ UN DARBS 
PROFESIJĀ 

Vai Jūs strādājat darbu saistībā ar iegūto profesiju? Cik lielā mērā Jūs 
jūtaties drošs par to, ka tuvāko 12 mēnešu laikā nezaudēsiet darbu?

 
Visdrošāk jūtas valsts pārvaldē strādājošie respondenti – gandrīz divas trešdaļas ir 
droši, ka nezaudēs darbu (65%), samērā droši, ka tuvāko 12 mēnešu laikā nezaudēs 
darbu, ir arī izglītībā un zinātnē strādājošie (64%) un dažādu komunālo, sociālo, 
individuālo pakalpojumu jomā strādājošie (63%). Visnedrošāk jūtas rūpniecībā un 
energoapgādē strādājošie (50%) un tirdzniecībā strādājošie (50%).  

Skatoties atbilžu sadalījumu pēc ieņemamā amata, redzams, ka visdrošāk par savu 
darba vietu jūtas cilvēki, kas strādā kā vadītāji – trīs ceturtdaļas ir droši, ka tuvāko 12 
mēnešu laikā nezaudēs darbu (75%). Par darbu droši ir arī divas trešās daļas aptaujāto 
speciālistu (66%). Mazāka drošības sajūta par darbu ir nodarbinātajiem ierindas 
darbiniekiem (52%), bet visnedrošāk jūtas fiziska darba strādnieki (49%). 

Skatot šo jautājumu reģionu griezumā, redzams, ka drošāki par savu darbu ir 
Zemgales iedzīvotāji, no kuriem 71% jūtas droši, ka nezaudēs darbu tuvāko 12 
mēnešu laikā. Citos reģionos šīs atšķirības nav tik izteiktas. Laukos par darbu droši 
jūtas 64% nodarbināto respondentu, rajona centros – 61%, visnedrošākie par darbu ir 
iedzīvotāji nelielās pilsētās, kas nav rajona centri – tikai puse (51%) nodarbināto jūtas 
droši. 

Cittautieši kopumā jūtas mazāk droši nekā latvieši, ka tuvāko 12 mēnešu laikā 
nezaudēs darbu – par darbu tuvāko 12 mēnešu laikā jūtas droši attiecīgi nedaudz 
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vairāk kā divas trešdaļas aptaujāto latviešu (67%), bet tikai nedaudz mazāk kā puse 
aptaujāto krievu un citu tautību iedzīvotāju (attiecīgi 49% krievu un 48% citu tautību 
iedzīvotāju). Izteiktākas atšķirības latviešu un cittautiešu atbildēs ir vidējās un vecākās 
paaudzes iedzīvotāju vidū - gados vecāki latvieši par darbu ir salīdzinoši drošāki. Par 
darbu droši ir 65% latviešu tautības un 46% citu tautību nodarbināto 35-44 gadu 
vecumā. 45-54 gadu vecumā par darbu droši jūtas 62% latviešu un 43% cittautiešu, 
bet pirmspensijas vecuma iedzīvotāju vidū ir vismazāk to, kas jūtas droši par darbu - 
56% aptaujāto latviešu un 41% cittautiešu pirmspensijas vecumā. Izteiktas atšķirības 
ir arī dažādās izglītības grupās, piemēram, iedzīvotāju vidū ar augstāko izglītību 
latviešu vidū droši jūtas 72%, bet cittautiešu ar augstāko izglītību vidū droši jūtas tikai 
58%.  

Atšķirības drošības izjūtā par darbu latviešu un cittautiešu vidū vērojamas arī dažādās 
nozarēs strādājošo vidū – par darbu droši ir 62% rūpniecībā un energoapgādē 
nodarbinātie latvieši un tikai 38% cittautiešu, 56% tirdzniecībā nodarbināto latviešu 
un 43% cittautiešu, 75% izglītības un zinātnes jomā strādājošo latviešu un 42% 
cittautiešu, 69% veselības un sociālajā aprūpē aptaujāto latviešu un 48% cittautiešu. 
Citās nozarēs statistiski nozīmīgu atšķirību drošībā par darbu dalījumā pēc 
respondenta tautības nav. Ļoti iespējams, ka šāda situācija izveidojusies nepietiekamu 
latviešu valodas zināšanu dēļ cittautiešu vidū. 

Tātad tām grupām, kurās drošo un pārliecināto īpatsvars nepārsniedz pusi, ir 
nepieciešama palīdzība, lai stiprinātu viņu pozīcijas darba tirgū. Šajā gadījumā tie ir 
pirmspensijas vecuma nodarbinātie iedzīvotāji, cilvēki, kas nav ieguvuši augstāko 
izglītību un cittautieši. 

Jāpiebilst, ka iedzīvotāju vidū, kam ir augstākā izglītība, kas strādā profesijā un jūtas 
drošāki par darbu, ir arī augstāki ienākumi uz vienu ģimenes locekli, līdz ar to šiem 
cilvēkiem ir potenciāli vairāk resursu, kurus ieguldīt izglītības ieguvē nekā 
iedzīvotājiem ar zemāku izglītības līmeni, kuri nestrādā profesijā vai kuriem 
profesijas nav, un kuri izjūt mazāku drošību par darbu un ir ar zemākiem ienākumiem. 

 
Izglītības nozīme darba tirgū 
Latvijas iedzīvotāju priekšstati par to, kam darba devējs pievērš uzmanību, izvēloties 
darbiniekus, norāda uz izglītības nozīmes vērtējumu salīdzinājumā ar citiem 
faktoriem, kas ietekmē pozīciju un konkurētspēju darba tirgū. Tāpēc visiem 
respondentiem lūdza nosaukt, viņuprāt, 3 svarīgākās lietas kam darba devēji pievērš 
uzmanību, izvēloties darbinieku. Tāpat respondentu vērtējums liecina gan par viņu 
attieksmi, gan arī netieši par pieredzi, ar kādu viņi saskārušies darba tirgū.  

Divas visbiežāk minētās īpašības, kuras par svarīgām uzskatījuši divas trešdaļas 
aptaujāto, ir darba pieredze (63%) un izglītība (61%). Gandrīz puse respondentu 
norādījuši, ka darba devējam ir nozīmīgs vecums (45%).  

Salīdzinoši retāk minēti tādi faktori kā pazīstamu cilvēku ieteikumi par darbinieku 
(21%) un atsauksmes no citām darba vietām (20%), kā arī spēja kontaktēties ar citiem 
cilvēkiem (20%) un latviešu valodas prasmes (19%). Visretāk par darba devējam 
svarīgiem aspektiem respondenti atzinuši tādus faktorus kā ārējais izskats (12%) un 
veselības stāvoklis (12%). 2% aptaujāto norādījuši, ka darba devējam svarīgi ir citi 
aspekti – no tiem visbiežāk minētie ir bijuši ar ģimenes stāvokli saistīti aspekti (bērnu, 
apgādājamo skaits), svešvalodu zināšanas, apzinīga attieksme pret darbu, godīgums 



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā”  2006 
 

 Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2006 28

un lojalitāte pret darba devēju, kā arī tas, lai potenciālajam darbiniekam nebūtu 
kaitīgu paradumu. 

12. zīmējums 
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Bāze: visi respondenti, n=4012, vairākatbilžu jautājums, %>100

Kā Jums šķiet, kam darba devēji visvairāk pievērš uzmanību, izvēloties darbinieku?

 
Respondenti ar augstāko izglītību biežāk nekā respondenti ar zemāku izglītības 
līmeni, uzskata, ka darba devējam svarīga ir izglītība (73%). Visretāk izglītības 
nozīmi kā augstu darba tirgū vērtē respondenti ar arodizglītību bez vidējās izglītības 
(46%).  

13. zīmējums 
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Izglītības nozīmi augstāk vērtē sievietes (64% salīdzinājumā ar 57% vīriešu), kā arī 
jaunieši - 15-24 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju vidū izglītību kā darba devējam 
būtisku faktoru, izvēloties darbinieku, nosaukuši 73% aptaujāto, kamēr citās vecuma 
grupās izglītību kā svarīgu vērtējuši ne vairāk kā 60% aptaujāto.  

Izglītību biežāk minējuši nodarbinātie respondenti, kas strādā profesijā, kurā ieguvuši 
izglītību (68% salīdzinājumā ar 52% nodarbināto vidū, kas profesijā nestrādā, vai 
45% to vidū, kuriem nav profesijas un iegūta tikai pamata vai vidējā izglītība). Biežāk 
izglītību ir minējuši speciālisti, visretāk - fizisku darbu strādājošie (48%). 

Būtiskas atšķirības izglītības un darba pieredzes nozīmes vērtējumā redzamas arī 
dažādās nozarēs strādājošo iedzīvotāju vidū. Valsts pārvaldē un aizsardzībā, izglītībā 
un zinātnē, kā arī veselībā un sociālajā aprūpē strādājošie izglītību kā darba tirgū 
svarīgu atzīmē biežāk nekā darba pieredzi. Tas varētu būt saistīts ar to, ka šajās 
nozarēs strādājošo vidū ir arī visvairāk respondentu ar augstāko izglītību. 

Savukārt, darba pieredzi kā darba devējam svarīgu faktoru, salīdzinot ar izglītību, 
biežāk minējuši būvniecībā, lauksaimniecībā, kā arī rūpniecībā un energoapgādē 
strādājošie. 

14. zīmējums 
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Izglītība  ir viens no 3 svarīgākajiem faktoriem Pieredze ir viens no 3 svarīgākajiem faktoriem

Kāda ir uzņēmuma, kurā Jūs strādājat, galvenā darbības joma? Kā Jums šķiet, kam darba devēji 
visvairāk pievērš uzmanību, izvēloties darbinieku?

FAKTORI, KURIEM DARBA DEVĒJS PIEVĒRŠ UZMANĪBU, IZVĒLOTIES 

 
Trīs respondentu vidū visnozīmīgākie aspekti – pieredze, izglītība un vecums - ir 
visbiežāk respondentu vidū minētie visos reģionos, izglītība visretāk minēta Rīgā 
(54%) un Kurzemē (53%) salīdzinājumā ar 63% vidēji Latvijā.  

Izglītības nozīmes vērtējums lielā mērā raksturo iedzīvotāju attieksmi pret mācīšanos 
saistībā ar darbu, profesiju. Ir ļoti liela iespēja, ka iedzīvotāju vidū ar zemu izglītības 
nozīmīguma vērtējumu arī motivācija mācīties un aktivitāte izglītības turpināšanā būs 
zemāka. 
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Bezdarbnieku priekšstati par to, kāpēc nav izdevies atrast darbu 
Lai noskaidrotu, kādi faktori kavē iekļaušanos darba tirgū, bezdarbniekiem lūdza 
norādīt, kādu iemeslu dēļ viņiem nav izdevies atrast darbu. Visbiežāk aptaujātie 
bezdarbnieki norādījuši, ka viņus neapmierina piedāvātā darba alga - šādu atbildi kā 
vienu no 3 galvenajiem iemesliem, kāpēc nevar atrast darbu, minējuši vairāk nekā 
trešā daļa (38%). Nedaudz retāk, tomēr arī salīdzinoši bieži norādīts, ka iespējamās 
darba vietas atrodas pārāk tālu no dzīvesvietas (29%). Tas ir būtiski, atceroties, ka 
lielākais bezdarbnieku īpatsvars ir nelielu ciematu un lauku iedzīvotāju vidū, kur bez 
darba ir katrs desmitais respondents (11% salīdzinājumā ar vidēji aptaujāto vidū esošo 
bezdarba līmeni, kas ir 7%). 

15. zīmējums 
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Bāze: visi aptaujātie bezdarbnieki, n=276

Kā Jūs domājat, kādēl Jums nav izdevies atrast darbu?

 
 

Izglītības trūkums ir trešais visbiežāk minētais šķērslis darba atrašanai, to minējis 
katrs ceturtais bezdarbnieks (24%). Vēl ar izglītības un prasmju trūkumu saistīti 
aspekti, kas traucē atrast darbu, ir datora lietošanas prasmju trūkums (15%), 
svešvalodu zināšanu trūkums (13%), un katrs desmitais bezdarbnieks norādījis, ka 
darbu atrast traucē nepietiekošas latviešu valodas zināšanas (10%). Kopumā dažādu 
prasmju trūkumu – latviešu valodas, datora lietošanas prasmju, svešvalodu prasmju 
trūkumu kā šķērsli darba atrašanai norādījuši gandrīz trešā daļa aptaujāto 
bezdarbnieku (30%). 22% aptaujāto bezdarbnieku minējuši, ka nespēj atrast darba 
vietu atbilstoši iegūtajai profesijai. Mūžizglītības kontekstā tieši šī ir mērķa grupa 
tālākai izglītībai. 

Interesanti, ka pieredzes trūkums kā traucējošs faktors darba atrašanā minēts retāk, 
nekā vērtējot darba devējam svarīgās īpašības, pēc kurām izvēlas darbinieku – darbu 
atrast iepriekšējas darba pieredzes trūkums traucē 13% aptaujāto, bet darba pieredzes 
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trūkums jomā, kurā bezdarbnieks meklē darbu -– 8% aptaujāto bezdarbnieku. 
Kopumā katrs piektais bezdarbnieks (20%) kā vienu no trim galvenajiem iemesliem, 
kāpēc nevar atrast darbu, norādījis darba pieredzes trūkumu vispār vai arī darba 
pieredzes trūkumu jomā, kurā meklē darbu. 

Piektā daļa respondentu ir norādījuši, ka trūkst informācijas par pieejamajām darba 
vietām (22%), kas liecina, ka šiem cilvēkiem kaut kādu iemeslu dēļ nav pieejama 
informācija vai arī nav nepieciešamo prasmju, lai atrastu šo informāciju.  

Izglītības trūkumu biežāk norādījuši aptaujātie bezdarbnieki, kuri nav ieguvuši vidējo 
izglītību (42%). Bezdarbnieki, kas ir ieguvuši vidējo izglītību, šo atbildi minējuši 
ievērojami retāk - 15%. Izglītības trūkumu biežāk minējuši gados jauni bezdarbnieki – 
41% aptaujāto bezdarbnieku 15-24% vecumā, 31% bezdarbnieku 25-34 gadu vecumā, 
bet tikai 23% aptaujāto bezdarbnieku 35-44 gadu vecumā un 13% aptaujāto 45 -54 
gadus veco bezdarbnieku.  

Arī darba pieredzes trūkumu vispār vai jomā, kurā meklē darbu, biežāk norādījuši 
gados jaunāki bezdarbnieki (41%). Darba pieredzes trūkumu biežāk minējuši 
bezdarbnieki, kas ieguvuši vispārējo izglītību - attiecīgi trešā daļa aptaujāto, kas 
ieguvuši tikai pamatizglītību (32%) un 24% aptaujāto, kas ieguvuši vidējo vispārējo 
izglītību. No tiem, kas ieguvuši vidējo profesionālo izglītību, darba pieredzi kā 
iemeslu, kāpēc nevar atrast darbu, min tikai 9% aptaujāto. Tomēr bezdarbnieku ar 
vidējo profesionālo izglītību vidū katrs trešais bezdarbnieks (36%) norādījis, ka nevar 
atrast darbu iegūtajā profesijā. Tas liecina, ka bezdarbniekiem ar vidējo profesionālo 
izglītību, iespējams, nepieciešama pārkvalifikācija, lai iegūtu citu, vairāk pieprasītu 
profesiju.  

Problēmas atrast darbu profesijā kā šķērsli darba atrašanai biežāk norādījuši arī gados 
vecāki bezdarbnieki – attiecīgi minējuši 13% 15-24 gadus veco jauniešu un 13% 
jauniešu 25-34 gadu vecumā, bet 24% 35-44 gadus vecu bezdarbnieku, katrs ceturtais 
45-54 gadus vecais aptaujātais bezdarbnieks un trešā daļa (36%) bezdarbnieku 55-64 
gadu vecumā. Darbu profesijā nevar atrast katrs piektais bezdarbnieks laukos (22%) 
un katrs trešais Latgales iedzīvotājs (38%). Citos reģionos problēmas atrast darbu 
iegūtajā profesijā minējuši 17% aptaujāto bezdarbnieku.  

Bezdarbnieki, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda un kuri zemu vērtē savas 
latviešu sarunvalodas zināšanas, ievērojami biežāk nekā citi bezdarbnieki norādījuši, 
ka dažādu prasmju trūkums ir viens no šķēršļiem, kas traucē iegūt darbu – šo iemeslu 
norādījuši vairāk nekā puse aptaujāto, kas latviski runā nedaudz vai nerunā nemaz 
(55%), bet aptaujātie bezdarbnieki, kas latviski runā brīvi vai ar nelielām grūtībām, 
dažādu prasmju trūkumu kā ierobežojumu darba atrašanai norādījuši divas reizes retāk 
(27%). Tikai katrs ceturtais aptaujātais (26%), kam latviešu valoda nav dzimtā valoda 
un kas norādījis, ka viņam trūkst latviešu valodas, svešvalodu vai citu prasmju, lai 
atrast darbu, atzinis, ka varētu strādāt darbu, kurā nepieciešamas latviešu valodas 
zināšanas, 44% to varētu darīt ar grūtībām, bet 30% darbu, kurā nepieciešamas 
latviešu valodas zināšanas, darīt nevarētu. 

Vīrieši biežāk nekā sievietes kā iemeslu problēmām atrast darbu minējuši 
neapmierinošu samaksu par darbu (attiecīgi 46% vīriešu un tikai 27% sieviešu).  
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Dažādu prasmju līmenis 
Raksturojot iedzīvotāju izglītības vajadzības, kā arī dažādu izglītības iespēju 
pieejamību, papildus formālās izglītības dokumentam, būtiskas ir arī dažādas citas 
prasmes. Gan darba tirgū, gan sadzīvē būtiskas ir dzimtās valodas, svešvalodu 
zināšanas un datora prasmes, kā arī komunikācijas prasmes un dažādas ar atbildību un 
uzņēmību saistītas prasmes un īpašības. 

Lai raksturotu šīs prasmes un iemaņas, respondentiem lūdza sniegt pašvērtējumu par 
dažādu prasmju līmeni - par dzimtās valodas, svešvalodu, datora, komunikācijas un 
citām prasmēm.  

 

Dzimtās valodas prasmes 

Prasme lasīt un saprast dažādus tekstus un prasme rakstīt dažādus dokumentus 
dzimtajā valodā ir būtiskas ikdienas dzīves iemaņas, kas nereti ir svarīgas, lai 
iesaistītos darba tirgū – prasme lasīt un saprast dažādas instrukcijas, mācību literatūru, 
oficiālus tekstus, bez citu palīdzības uzrakstīt iesniegumu, motivācijas vēstuli un CV 
sniedz ieskatu par cilvēka sagatavotību darbam un arī izglītības ieguvei. 

No visiem aptaujā aplūkotajiem dzimtās valodas lietošanas veidiem, visaugstāk 
iedzīvotāji vērtējuši prasmes lasīt presi (98%) un daiļliteratūru (94%) dzimtajā valodā. 
Samērā augstu respondenti vērtē arī citas prasmes saistībā ar dzimto valodu – 88% 
aptaujāto norādījuši, ka brīvi var lasīt dažādas instrukcijas dzimtajā valodā, 82% brīvi 
lasa arī mācību un profesionālo literatūru, bet bez citu palīdzības uzrakstīt iesniegumu 
dzimtajā valodā bez problēmām varētu 79% aptaujāto. 

16. zīmējums 
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BĀZE: visi respondenti, kas snieguši atbildi, N=4012  
Visproblemātiskākā ir CV un motivācijas vēstules uzrakstīšana dzimtajā valodā, (bez 
citu palīdzības vienkārši uzrakstīt CV varētu 58% un motivācijas vēstuli - 48% 
respondentu). 
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Raksturojot dažādu tekstu lasīšanas un rakstīšanas prasmes, jāņem vērā arī tas, cik 
daudz cilvēkam nākas saskarties ar šo prasmju izmantošanu. Latvijas gadījumā 
iedzīvotāji, kam dzimtā valoda nav ne latviešu, ne krievu, bet kāda cita (3% 
aptaujāto), savas dzimtās valodas prasmes vērtē vissliktāk. Tāpat šie respondenti 
biežāk nekā aptaujātie ar latviešu vai krievu dzimto valodu norādījuši, ka dzimto 
valodu dažādu tekstu rakstīšanai un lasīšanai lietot nav bijis vajadzības, jo šie cilvēki 
latviešu un krievu valodu. 

57% Latvijas iedzīvotāju dzimtā valoda ir latviešu. Šīs grupas vidū oficiālus 
dokumentus dzimtajā valodā ar grūtībām lasa 5% iedzīvotāju, desmitajai daļai 
aptaujāto (11%) šādus dokumentus nav bijis nepieciešams lasīt. Mācību un 
profesionālo literatūru dzimtajā valodā nav bijis vajadzības lasīt desmitajai daļai 
aptaujāto, kam dzimtā valoda ir latviešu (12%). 

Ļoti līdzīga situācija it to vidū, kam dzimtā valoda ir krievu valoda (Latvijā tādi ir 
40%). Oficiālus dokumentus dzimtajā valodā ar grūtībām lasa 7% aptaujāto, kuru 
dzimtā valoda ir krievu, 12% šādus dokumentus nav bijis nepieciešams lasīt. 12% nav 
bijis vajadzības lasīt mācību un profesionālo literatūru dzimtajā valodā. 

Iesnieguma uzrakstīšana dzimtajā valodā bez citu palīdzības grūtības sagādātu 11% 
aptaujāto, kam dzimtā valoda ir latviešu valoda, 15% respondentu, kam dzimtā valoda 
ir krievu valoda un 18% respondentu, kuru dzimtā valoda ir cita valoda, kas nav ne 
krievu, ne latviešu valoda. 

Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu – CV – dzimtajā valodā būtu grūtības 
uzrakstīt 16% respondentu, kam dzimtā valoda ir latviešu, katram piektajam neko tādu 
līdz šim nav bijis vajadzības darīt. Krievu valodā CV ar grūtībām varētu uzrakstīt 
17% aptaujāto, bet ceturtajai daļai nav bijis vajadzības neko tādu rakstīt dzimtajā 
valodā.  

Līdzīgi arī motivācijas vēstuli dzimtajā valodā ar grūtībām varētu uzrakstīt 17% 
iedzīvotāju, kam dzimtā valoda ir latviešu, 18% respondentu ar dzimto krievu valodu 
un 25%, kuru dzimtā valoda ir cita. 

Kopumā atšķirības dzimtās valodas prasmēs ir vērojamas saistībā ar iedzīvotāju 
vecumu, iegūto izglītības līmeni un nodarbošanos. Ļoti liela nozīme, raksturojot 
dažādu dokumentu rakstīšanas prasmes dzimtajā valodā, ir respondentu izglītības 
līmenim.  

Respondenti, kam ir zemāks sasniegtās izglītības līmenis, ievērojami zemāk vērtē 
savas dzimtās valodas prasmes. Piemēram, darba pieredzes aprakstu CV formā bez 
grūtībām varētu veikt 83% respondentu ar augstāko izglītību un 88% ar nepabeigtu 
augstāko izglītību, bet tikai nedaudz vairāk kā puse aptaujāto, kuriem pēdējā iegūtā 
izglītība ir vidējā profesionālā (58%) vai vispārējā vidējā izglītība (56%).  

Savukārt, respondentu vidū, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību vai arodizglītību bez 
vidējās izglītības, CV bez grūtībām varētu uzrakstīt nedaudz vairāk kā trešā daļa 
(attiecīgi 40% un 37%). Motivācijas vēstuli bez grūtībām varētu uzrakstīt trīs 
ceturtdaļas respondentu ar augstāko un nepabeigtu augstāko izglītību (attiecīgi 75% 
un 76% aptaujāto), gandrīz puse respondentu ar vidējo profesionālo un vispārējo 
vidējo izglītību (attiecīgi 48% ar vidējo profesionālo un 48% ar vispārējo vidējo 
izglītību), un trešā daļa respondentu ar arodizglītību bez vidējās izglītības un ar 
pamatizglītību (attiecīgi 31% un 30%). 
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17. zīmējums 

 
Atšķirības dzimtās valodas prasmēs ir vērojamas arī saistībā ar iedzīvotāju 
nodarbošanos. Raksturojot tādas darba tirgū būtiskas prasmes kā prasmi uzrakstīt CV 
un motivācijas vēstuli, pētījuma rezultāti liecina, ka tikai 45% bezdarbnieku uzskata, 
ka bez problēmām varētu uzrakstīt CV, bet 30% - ka varētu uzrakstīt motivācijas 
vēstuli. Citu nenodarbināto personu vidū (pensionāri, mājsaimnieces, jaunās 
māmiņas) CV un motivācijas vēstuli dzimtajā valodā bez grūtībām varētu uzrakstīt 
attiecīgi 36% un 27% aptaujāto. 

Nodarbināto vidū šo prasmju vērtējums ir visaugstākais – 69% varētu bez palīdzības 
viegli uzrakstīt savu CV, bet 61% nodarbināto – motivācijas vēstuli. Ja aplūko CV un 
motivācijas vēstuļu rakstīšanas pašvērtējumu nodarbināto vidū dažādās nozarēs, tad 
šīs darba tirgus prasmes visbiežāk kā labas vērtē nodarbinātie finanšu starpniecībā, 
apdrošināšanā, nekustamā īpašuma jomā, valsts pārvaldē un aizsardzībā, izglītībā un 
zinātnē, kā arī veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošie. 

Visretāk CV un motivācijas vēstules rakstīšanas prasmes dzimtajā valodā kā labas 
vērtē lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā strādājošie (58% varētu bez 
grūtībām uzrakstīt CV, bet 41% - motivācijas vēstuli), būvniecībā strādājošie (53% 
varētu bez grūtībām uzrakstīt CV, bet 46% - motivācijas vēstuli), kā arī rūpniecībā un 
energoapgādē nodarbinātie (62% varētu bez grūtībām uzrakstīt CV, bet 53% - 
motivācijas vēstuli). Tikai puse (48%) aptaujāto fiziska darba strādnieku viegli varētu 
uzrakstīt CV, bet tikai nedaudz vairāk kā trešā daļa aptaujāto (39%), kas dara fizisku 
darbu, varētu uzrakstīt motivācijas vēstuli. 

Raksturojot CV un motivācijas vēstuļu rakstīšanas pašvērtējumu dažāda vecuma 
nodarbināto iedzīvotāju vidū, redzams, ka visaugstākais šo prasmju vērtējums ir 15-24 
gadus veco nodarbināto vidū - CV viegli varētu uzrakstīt 82%, bet motivācijas vēstuli 
– 68% respondentu. Vismazāk to, kas savas CV un motivācijas vēstules rakstīšanas 
prasmes vērtē kā labas, ir 55-64 gadus vecu nodarbināto vidū (56% prasmes uzrakstīt 
CV un 53% - motivācijas vēstules prasmes 55-64 vecumā). 

DAŽĀDU DOKUMENTU RAKSTĪŠANAS PRASMES DZIMTAJĀ VALODĀ DALĪJUMĀ 
PĒC RESPONDENTA IZGLĪTĪBAS LĪMEŅA
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Kā Jūs novērtētu, cik viegli Jums būtu bez citu palīdzības uzrakstīt iesniegumu, aprakstīt 
darba pieredzi CV formā, uzrakstīt motivācijas vēstuli darba devējam?
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Rezumējot jāsaka, ka savas prasmes dokumentu lasīšanā un izpratnē, bet jo īpaši – 
rakstīšanā – ievērojami zemāk nekā citi vērtē bezdarbnieki, nenodarbinātie, kā arī 
nodarbinātie pirmspensijas vecumā un pēc pensijas vecuma, un gados veci cilvēki. 
Tātad šīs ir iedzīvotāju grupas, kurām ir problēmas ar šāda veida pamatprasmēm, kā 
arī ir ierobežotas pieejā citiem resursiem – darba tirgum, papildus zināšanām un 
prasmēm. 

Jāsaka, ka CV un motivācijas rakstīšana noteiktos darba tirgus segmentos varētu arī 
nebūt pieprasītas prasmes, tomēr, ja cilvēks vēlas kaut ko mainīt, tad tas varētu būt 
nozīmīgs veids, kā radīt priekšstatu par sevi. 

 

Citu valodu prasmes – latviešu un krievu valodu zināšanas 

Citu valodu zināšanas tika pētītas, izmantojot iedzīvotāju pašvērtējumu par prasmi 
pielietot valodu sarunās, uztvert rakstītu informāciju svešā valodā, kā arī rakstīt 
dažādus tekstus. Respondentiem tika lūgts novērtēt šīs prasmes, raksturojot latviešu 
valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas ar nosacījumu, ka tā nav respondentu 
dzimtā valoda, kā arī angļu vai vācu valodas zināšanas, atkarībā no tā, kuru valodu 
respondents pārzina labāk.  

Kopumā latviešu valodu brīvi vai ar nelielām grūtībām pārvalda 64% Latvijas 
iedzīvotāju, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda - nedaudz vairāk kā trešā daļa 
respondentu (37%) to pārvalda brīvi, nedaudz vairāk kā ceturtā daļa aptaujāto var ar 
nelielām grūtībām var sarunāties par jebkuru jautājumu (27%). 

27% Latvijas iedzīvotāju, kam dzimtā valoda nav latviešu, latviski runā nedaudz, taču 
spēj veidot sarunu par vienkāršiem jautājumiem. Gandrīz katrs desmitais respondents 
(8%), kam latviešu valoda nav dzimtā valoda, ir norādījis, ka latviešu valodā runāt 
neprot nemaz vai gandrīz nemaz.  

Darba tirgū bieži vien ir nepieciešamas latviešu valodas zināšanas noteiktā līmenī, ko 
apliecina latviešu valodas eksāmena rezultāti. No respondentiem, kuru dzimtā valoda 
nav latviešu valoda, katrs piektais bija ieguvis novērtējumu, ka latviešu valodu 
pārzina atbilstoši augstākajam līmenim, nedaudz vairāk kā ceturtā daļa aptaujāto 
ieguvuši apliecinājumu, ka latviešu valodu pārvalda atbilstoši vidējam līmenim, bet 
desmitā daļa ieguvuši zemāko vērtējumu. 14% aptaujāto respondentu, kuru dzimtā 
valoda nav latviešu valoda, šādu eksāmenu nav kārtojuši (18. zīmējums).  

Salīdzinot latviešu valodas prasmju vērtējumu un respondentu sniegtās atbildes par 
iegūto valodas līmeni, vērojams, ka 69% respondentu, kas ieguvuši augstāko 
vērtējumu latviešu valodas eksāmenā, uzskata, ka brīvi pārvalda latviešu sarunvalodu, 
72% uzskata, ka spēj brīvi lasīt jebkuru tekstu, un 53% vērtē, ka raksta brīvi. 

Latviešu valodas zināšanu līmeņa atbilstības vērtējums darba tirgus prasībām 
respondentu vidū, kam latviešu valoda nav dzimtā, raksturo šo cilvēku gatavību 
iesaistīties darba tirgū. Gandrīz puse aptaujāto (48%) Latvijas iedzīvotāju, kuru 
dzimtā valoda nav latviešu valoda, uzskata, ka noteikti varētu strādāt darbu, kurā 
latviešu valodas zināšanas ir nepieciešamas, katrs ceturtais respondents uzskata, ka 
šādu darbu varētu strādāt, taču tas sagādātu grūtības, bet attiecīgi 14% aptaujāto šādu 
darbu strādāt nevarētu, jo nezina valodu. 2% šajā jautājumā ir norādījuši, ka latviešu 
valodu nezina un arī nevēlas to mācīties. Viena desmitā daļa respondentu (10%) 
nespēja novērtēt, cik lielā mērā būtu gatavi iesaistīties darbā, kur nepieciešamas 
latviešu valodas zināšanas (19.zīmējums). 



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā”  2006 
 

 Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2006 36

18. zīmējums 
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19. zīmējums 
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Starp respondentiem, kuri latviešu valodu nokārtojuši, iegūstot augstākā līmeņa 
novērtējumu, 86% respondentu uzskata, ka noteikti varētu strādāt darbu, kurā 
nepieciešamas latviešu valodas zināšanas.  
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No nodarbinātajiem respondentiem darbu, kurā nepieciešama latviešu valoda, varētu 
strādāt 54% aptaujāto, bet ar grūtībām – 27%. Katrs devītais nodarbinātais 
respondents, kuram latviešu valoda nav dzimtā valoda (12%), šādu darbu strādāt 
nevarētu un 7% nodarbināto aptaujāto nevarēja novērtēt, vai varētu darīt šādu darbu.  

Bezdarbnieku vidū darbu, kurā nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, varētu 
strādāt 42% aptaujāto, 32% to varētu darīt ar grūtībām, bet šādu darbu strādāt 
nevarētu katrs piektais aptaujātais bezdarbnieks (19%) un 7% nevarēja novērtēt savas 
latviešu valodas zināšanas. Citu nestrādājošu personu (pensionāru, mājsaimnieku, 
sieviešu bērna kopšanas atvaļinājumā) vidū darbu, kurā nepieciešamas latviešu 
valodas zināšanas, varētu darīt 30% aptaujāto, 22% varētu darīt ar grūtībām, 30% 
šādu darbu darīt nevarētu, bet 18% nevarēja novērtēt savas prasmes.  

Nodarbināto vidū savas prasmes darīt ar latviešu valodu saistītu darbu visbiežāk 
pozitīvi vērtē valsts pārvaldē un aizsardzībā nodarbinātie (64% noteikti varētu darīt 
darbu, kurā vajadzīgas latviešu valodas zināšanas), veselības un sociālajā aprūpē 
nodarbinātie (61%) un izglītībā un zinātnē nodarbinātie (59%). 

Latviešu valodas prasmju vērtējums saistībā ar atbilstību darba tirgum ir zemāks 
gados vecāku iedzīvotāju vidū. Gandrīz divas trešdaļas 15-24 gadus veco iedzīvotāju 
(65%), kam latviešu valoda nav dzimtā valoda, uzskata, ka bez grūtībām varētu 
strādāt darbu, kurā nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, tā uzskata arī nedaudz 
vairāk kā puse 25-44 gadus vecu respondentu (attiecīgi 53% aptaujāto 25-34 gadu 
vecumā un 54% aptaujāto 35 – 44 gadu vecumā). 45-54 gadus vecu iedzīvotāju vidū 
savas spējas strādāt darbu, kurā nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, pozitīvi 
vērtē 47% aptaujāto, bet 55-64 gadus vecu aptaujāto vidū tikai nedaudz vairāk kā 
trešā daļa (40%) respondentu, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Iespējas strādāt 
darbu, kurā vajadzīgas latviešu valodas zināšanas pozitīvi vērtē gandrīz ceturtā daļa 
(23%) aptaujāto pēc pensijas vecuma – 65-75 gadus veci respondenti, kuriem latviešu 
valoda nav dzimtā.  

Augstāko izglītību ieguvušo respondentu vidū, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, 
vairāk nekā puse (59%) aptaujāto norādījuši, ka noteikti varētu strādāt darbu, kurā 
nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, tomēr katrs desmitais respondents (9%) 
šādu darbu darīt nevarētu. Nedaudz mazāk nekā puse respondentu ar vispārējo vidējo 
izglītību (45%) un vidējo profesionālo izglītību (43%) norādījuši, ka noteikti varētu 
strādāt darbu, kurā nepieciešama latviešu valoda, bet attiecīgi 18% ar vidējo vispārējo 
un 18% ar vidējo profesionālo izglītību tādu darbu darīt nevarētu.  

Darbu, kurā nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, noteikti varētu veikt 47% 
respondentu, kas ieguvuši tikai pamatizglītību, un tikai 36% aptaujāto, kam pēdējā 
sasniegtā izglītība ir arodizglītība bez vidējās izglītības un kam latviešu valoda nav 
dzimtā valoda. Visaugstāk savas prasmes strādāt darbu, kurā nepieciešamas latviešu 
valodas zināšanas, vērtē rajona centru iedzīvotāji (63% noteikti varētu strādāt darbu, 
kurā nepieciešamas latviešu valodas zināšanas), kā arī iedzīvotāji citās, mazākās 
pilsētās (57%) un laukos (59%). Mazāk pārliecināti ir Rīgas un citu lielo pilsētu 
iedzīvotāji – darbu, kurā nepieciešamas latviešu valodas zināšanas noteikti varētu 
strādāt 46% lielo pilsētu un 41% Rīgas iedzīvotāju, kuriem latviešu valoda nav 
dzimtā. Divas trešdaļas Vidzemes iedzīvotāju (67%) un gandrīz divas trešdaļas 
Kurzemes iedzīvotāju (61%) noteikti varētu strādāt darbu, kurā nepieciešamas 
latviešu valodas zināšanas, Latgales iedzīvotāju vidū – tikai 42%. 
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Citu valodu prasmes – angļu un vācu 

Raksturojot svešvalodu – angļu vai vācu valodu zināšanas, respondentiem vispirms 
lūdza novērtēt, kādas ir viņu zināšanas par šīm valodām. 45% aptaujāto norādīja, ka 
angļu valodas zināšanas tiem ir labākas nekā vācu valodas zināšanas, 19% norādīja, 
ka labāk pārzina vācu valodu, bet vairāk nekā trešā daļa (36%) norādīja, ka 
nepārvalda nevienu no šīm valodām vai arī nesniedza atbildi uz jautājumu. 

Raksturojot angļu valodas sarunvalodas zināšanas, angļu valodu brīvi vai ar nelielām 
grūtībām no visiem Latvijas iedzīvotājiem pārvalda 18%, kas ir gandrīz puse (42%) 
no tiem, kuri norādījuši, ka angļu valodu pārvalda labāk nekā vācu.  

Vācu valodu brīvi vai ar nelielām grūtībām pārvalda 5% no visiem Latvijas 
iedzīvotājiem, kas ir ceturtā daļa (25%) aptaujāto, kuri norādījuši, ka vācu valodu 
pārvalda labāk, nekā angļu valodu. Jāpiebilst, ka angļu valodu aptaujāto vidū regulāri 
- vismaz 2-3 reizes mēnesī  lieto 15% aptaujāto (44% aptaujāto, kas angļu valodu zina 
labāk nekā vācu, un 70% aptaujāto, kas angļu valodu zina labāk nekā vācu un 
norādījuši, ka tajā runā brīvi vai ar nelielām grūtībām), bet vācu valodu – 2% 
aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (17% aptaujāto, kas vācu valodu zina labāk nekā angļu, 
un 40% aptaujāto kas vācu valodu zina labāk nekā angļu un norādījuši, ka tajā runā 
brīvi vai ar nelielām grūtībām).  

20. zīmējums 
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Kā Jūs novērtētu savas angļu/vācu valodas zināšanas - parasmi sarunāties?

 
Salīdzinoši mazāk tādu, kas norādījuši, ka neprot ne angļu, ne vācu valodu, ir 
Vidzemes un Pierīgas reģiona iedzīvotāju vidū – attiecīgi tikai 28% aptaujāto 
Vidzemē un 30% Pierīgas reģionā. Rīgā nevienā no šīm svešvalodām nerunā 37% 
aptaujāto, Latgales reģionā - 39%, Zemgales reģionā - 40%, un Kurzemes reģionā - 
42%. Tomēr Rīgas iedzīvotāju vidū ir vislielākais respondentu īpatsvars, kuri savas 
angļu sarunvalodas zināšanas vērtē kā labas. Vismazākais iedzīvotāju īpatsvars, kas 
savas angļu sarunvalodas zināšanas vērtē kā labas, ir Zemgales un Latgales 
iedzīvotāju vidū (attiecīgi 13% Zemgalē un 12% Latgalē).  

Vismazāk tādu iedzīvotāju, kas savas angļu valodas zināšanas vērtē augstu, ir nelielu 
ciematu un lauku iedzīvotāju vidū (13% uzskata, ka angļu valodā runā brīvi vai ar 
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nelielām grūtībām). Vācu valodas zināšanu līmenis dažādos reģionos un dažādos 
apdzīvotas vietas tipos ir līdzīgs – vidēji 5% respondentu visos reģionos un dažādās 
apdzīvotās vietās uzskata, ka vācu valodā runā brīvi vai ar nelielām grūtībām. 

Angļu un vācu svešvalodu sarunvalodas zināšanas augstāk vērtē gados jauni cilvēki. 
Angļu valodā brīvi vai ar nelielām grūtībām runā gandrīz puse (48%) aptaujāto 15-24 
gadus veco respondentu, kamēr 25-34 gadus veco iedzīvotāju vidū savas angļu 
sarunvalodas zināšanas šādi vērtē tikai katrs piektais respondents (22%), bet 35-44 
gadus vecu respondentu vidū – 13% un 45-54 gadus vecu respondentu vidū – 9%. 
Vācu valodas zināšanu vērtējumā dažādās vecuma grupās nav atšķirību. 

Visaugstāk savas svešvalodu zināšanas vērtē nestrādājoši skolēni un studenti, kuru 
lielāko daļu veido jaunieši, kuri turpina pamata vai vidējās izglītības ieguvi – vairāk 
nekā puse uzskata, ka angliski runā brīvi vai ar nelielām grūtībām (57%). 

Nodarbināto iedzīvotāju vidū augstu savas angļu valodas zināšanas vērtē piektā daļa 
aptaujāto (18%). Nodarbināto vidū angļu valodu vismaz 2-3 reizes mēnesī izmanto 
17% aptaujāto, bet vācu valodu – 3%.  

Bezdarbnieku un citu nestrādājošu personu vidū iedzīvotāju īpatsvars, kas angliski 
runā brīvi vai ar nelielām grūtībām, nepārsniedz desmito daļu (attiecīgi 8% 
bezdarbnieku un 6% citu nenodarbināto personu).  

21. zīmējums 

SVEŠVALODU- ANGĻU UN VĀCU SARUNVALODAS ZINĀŠANU VĒRTĒJUMS 
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Bāze: visi respondenti, n=4012

angļu valodā runā brīvi vai ar nelielām grūtībām vācu valodā runā brīvi vai ar nelielām grūtībām

Kā Jūs novērtētu savas angļu/vācu valodas zināšanas - parasmi sarunāties? Kāda ir Jūsu 
nodarbošanās?

 
 

Visbiežāk svešvalodas lieto finanšu starpniecībā nodarbinātie (vismaz 2-3 reizes 
mēnesī angļu vai vācu valodu lieto 40%). Salīdzinoši vairāk svešvalodas lieto arī  
valsts pārvaldē un aizsardzībā nodarbinātie (28%), kā arī izglītībā un zinātnē (24%) un 
dažādu komunālo, sociālo un individuālo pakalpojumu sniegšanā nodarbinātie (24%) 
respondenti. Visretāk svešvalodas izmanto lauksaimniecībā, medniecībā, 
mežsaimniecībā un zivsaimniecībā strādājošie (7%), veselībā un sociālajā aprūpē 
nodarbinātie (16%) un būvniecībā nodarbinātie (7%). 
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22. zīmējums 

SVEŠVALODU- ANGĻU VAI VĀCU VALODAS IZMANTOŠANA DAŽĀDĀS 
NOZARĒS NODARBINĀTO VIDŪ 
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Bāze: visi nodarbinātie respondenti, n=2374

Angļu vai vācu valodu lieto vismaz 2-3 reizes mēnesī

 Kāda ir uzņēmuma, kurā Jūs strādājat, galvenā darbības joma? Cik bieži Jūs ikdienā 
izmantojat angļu vai vācu valodu?

 
 

Datora lietošanas prasmes 

Lai novērtētu datora lietošanas prasmes, respondentiem lūdza novērtēt, cik bieži un 
kādām darbībām viņi parasti izmanto datoru. 

Kopumā datoru 4-6 reizes nedēļā izmanto vairāk nekā trešā daļa aptaujāto Latvijas 
iedzīvotāju (38%), vēl desmitā daļa respondentu norāda, ka datoru izmanto vismaz 2 
reizes mēnesī (12%). Puse (50%) aptaujāto datoru izmanto retāk nekā dažas reizes 
mēnesī vai neizmanto nemaz.  

Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji datoru izmanto e-pasta saziņai - katrs ceturtais 
aptaujātais Latvijas iedzīvotājs (28%) datoru e-pasta saziņai izmanto 4-6 reizes 
nedēļā, teksta rakstīšanai un apstrādei 4-6 reizes nedēļā - 25%. Nedaudz retāk minēta 
datora izmantošana izklaidei Internetā (pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz 4 reizes nedēļā 
izklaidei Internetā to izmantojuši 22% aptaujāto). 
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Salīdzinoši retāk iedzīvotāji datoru izmanto datu ievadei datu bāzēs un datu apstrādei 
(pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz 4 reizes nedēļā šim nolūkam datoru izmantojuši 16% 
aptaujāto), dažādu pakalpojumu (piemēram, Internetbankas, Interneta veikalu) 
izmantošanai Internetā (13%) un darbam ar profesionālajām programmām (12%). 

23. zīmējums 
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Bāze: visi  respondenti, n=4012

Datoru lieto vismaz 4-6 reizes nedēļā
Cik bieži Jūs pēdējo 12 mēnešu laikā parasti esat lietojis datoru..?

 
Jaunieši vecumā no 15-24 gadiem ir visaktīvākie datora lietotāji - datoru vismaz 4 
reizes nedēļā izmanto 71% aptaujāto jauniešu 15-24 gadu vecumā. Vairāk nekā puse 
aptaujāto šajā vecuma grupā vismaz 4 reizes nedēļā izmanto e-pastu (57%), kā arī 
lieto datoru dažāda veida izklaidei Internetā. 41% vismaz 4 reizes nedēļā izmanto 
datoru tekstu rakstīšanai un apstrādei, bet piektā daļa datoru izmanto attiecīgi datu 
ievadei un apstrādei (19%), kā arī izmanto dažādus pakalpojumus internetā (20%).  

Pieaugot vecumam, samazinās aktīvo datora lietotāju īpatsvars – 25-34 gadus vecu 
iedzīvotāju grupā datoru vismaz 4 reizes nedēļā lieto nedaudz mazāk par pusi 
aptaujāto (49%), 35-44 gadus vecu respondentu vidū - 43% aptaujāto, 45-54 gadus 
vecu respondentu vidū - 30%, 55-64 gadus vecu iedzīvotāju vidū - 17%, bet 65-75 
gadus vecu iedzīvotāju grupā – 3% aptaujāto. Visās vecuma grupās aptaujātie 
visbiežāk datoru izmantojuši tekstu rakstīšanai un apstrādei un e-pasta saziņai.  

Nestrādājoši skolēni un studenti datoru lieto ievērojami intensīvāk kā nodarbinātas 
personas - vismaz 4 reizes nedēļā datoru izmantojuši 80% aptaujāto nestrādājošo 
skolēnu un studentu, 44% nodarbināto iedzīvotāju, 16% bezdarbnieku un tikai 9% citu 
nenodarbinātu personu. Aptaujātie bezdarbnieki visbiežāk datoru izmantojuši 
izklaidei Internetā – 11% (e-pasta saziņai - 8%, tekstu rakstīšanai un apstrādei - 8%).  

Nodarbinātie respondenti visbiežāk datoru 4 reizes nedēļā un biežāk izmanto e-pasta 
saziņai (33%) un teksta apstrādei (30%), kā arī biežāk nekā citās grupās – datu ievadei 
datu bāzēs un datu apstrādei – vismaz 4 reizes nedēļā ar datoru to dara 23% aptaujāto 
nodarbināto.  

Nodarbināto vidū datoru visbiežāk 4 vismaz reizes nedēļā izmanto finanšu un 
apdrošināšanas jomā strādājošie (83%) un valsts pārvaldē un aizsardzībā strādājošie 
(71%), kā arī nedaudz vairāk kā puse (52%) izglītībā un zinātnē strādājošie un puse 
(50%) dažādu komunālo, sociālo un individuālo pakalpojumu jomā strādājošo 
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iedzīvotāju. Vismazāk datoru izmanto lauksaimniecībā, mežsaimniecībā strādājošie – 
vismaz 4 reizes nedēļā datoru izmanto katrs piektais šajā nozarē strādājošais. Tomēr 
jāpiebilst, ka tekstu apstrādei, e-pasta saziņai un citām darbībām datoru vismaz 4 
reizes nedēļā izmanto ne vairāk kā desmitā daļa aptaujāto lauksaimniecībā, 
mežsaimniecībā strādājošo, bet dažādus interneta pakalpojumus – 5%. 

Reģionos datora lietošanas intensitātes ziņā vērojams, ka aptaujātie iedzīvotāji Rīgā 
un Pierīgas reģionā datoru izmanto nedaudz biežāk (attiecīgi 42% Rīgā un 41% 
Pierīgā pēdējā gada laikā vismaz 4 reizes nedēļā lietojuši datoru), kamēr Kurzemes 
reģionā un Vidzemes reģionā šādu iedzīvotāju īpatsvars ir 33%, bet Latgales reģionā -
35%.  

 

Komunikācijas prasmju vērtējums 

Komunikācijas prasmes – spēja kontaktēties ar cilvēkiem, viegli uzzināt nepieciešamo 
informāciju, uzturēt sarunu par lietišķu tēmu, arī ir gan ikdienā, gan darba tirgū ļoti 
noderīgas prasmes. Respondentiem tika uzdots jautājums, lūdzot novērtēt savu 
gatavību, spēju uzzināt informāciju, veidot sarunu, kā arī uzstāties publikas priekšā. 

Pētījuma rezultāti liecina, ka komunikācijas prasmes – viegli uzsāk sarunu ar mērķi 
uzzināt informāciju un sarunas uzturēšana tiek vērtētas augstu (attiecīgi 82% viegli 
varētu uzsākt sarunu ar mērķi uzzināt informāciju un trīs ceturtdaļas vērtē, ka viegli 
varētu uzturēt sarunu par lietišķu tēmu (75%)), bet problemātiskāka cilvēkiem ir 
uzstāšanās auditorijas priekša - viegli vai ļoti viegli publiski uzstājas tikai 38%.  

24. zīmējums 

KOMUNIKĀCIJAS PRASMJU VĒRTĒJUMS
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BĀZE: visi respondenti, n = 4012
 

Jāatzīmē, ka bezdarbniekiem un iedzīvotājiem ar zemāku izglītību šo prasmju līmenis 
ir ievērojami zemāks: sarunu par lietišķu tēmu varētu uzturēt 85% nodarbināto un 
62% bezdarbnieku, savukārt auditorijas priekšā bez grūtībām varētu uzstāties 42% 
nodarbināto un 23% bezdarbnieku. Visbiežāk savas prasmes uzstāties auditorijas 
priekšā kā labas vērtē nenodarbināti skolēni un studenti (47%).  

Komunikācijas prasmes labākas ir cilvēkiem augstāko izglītību. Visaugstāk savas 
prasmes uzturēt sarunu par lietišķu tēmu vērtē finanšu starpniecībā un apdrošināšanā 
nodarbinātie (90%), bet viszemāk – lauksaimniecībā nodarbinātie (71% aptaujāto).  

Visaugstākais šo prasmju līmenis ir Rīgas iedzīvotāju vidū -  viegli vai ļoti viegli 
sarunu par lietišķu tēmu uzturēt varētu 79% Rīgas iedzīvotāju un 70% laucinieku, bet 
auditorijas priekšā viegli varētu uzstāties 40% rīdzinieku un 36% lauku iedzīvotāju. 
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Vēlēšanās uzņemties atbildību  

Respondentiem, kas bija aktīvi darba tirgū un tiem, kas tādi varētu būt 
(bezdarbniekiem, sievietēm bērna kopšanas atvaļinājumā), tika uzdots jautājums, 
lūdzot novērtēt attieksmi pret darbu un atbildības uzņemšanos. 

Aptaujas dati liecina, ka 48% aptaujāto lēmumus darbā pieņem individuāli, 67% 
uzskata, ka darbā labprāt uzņemas atbildību, bet 52% aptaujāto labprātāk pilda 
pienākumus, kas nav saistīti ar risku, atbildību.  

Nodarbināto vidū ir lielāks īpatsvars aptaujāto, kas norāda, ka darbā labprāt uzņemas 
atbildību un lēmumus pieņem individuāli (šādam viedoklim pilnībā vai drīzāk piekrīt 
69% nodarbināto un tikai puse (50%) bezdarbnieku). Atbildību labprātāk uzņemas 
aptaujātie ar augstāko izglītību - 79% ar augstāko izglītību, 66% ar vidējo 
profesionālo, un 55% aptaujāto, kas ieguvuši tikai pamatizglītību. Nodarbināto vidū 
atbildību visbiežāk labprāt uzņemas veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošie 
(74%). Vadītāju pienākumus veicošo nodarbināto vidū atbildību labprāt uzņemas 81% 
aptaujāto, speciālistu vidū – 76%, kamēr ierindas darbinieku vidū tikai 66% un fiziska 
darba strādnieku vidū – 64% aptaujāto. 

 

Vēlēšanās uzsākt uzņēmējdarbību  

Uzņēmējdarbība ir viens no veidiem, kā risināt problēmas saistībā ar izglītībai, 
interesēm un vēlmēm atbilstošu darba vietu trūkumu. Tāpēc respondentiem tika 
uzdots jautājums, vai labvēlīgos apstākļos viņi vēlētos uzsākt uzņēmējdarbību, kādi ir 
šķēršļi un kas šobrīd traucē to uzsākt, kā arī - kādas zināšanas un prasmes būtu 
nepieciešamas uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Kopumā uzņēmējdarbību gribētu uzsākt nedaudz vairāk kā trešā daļa (36%) aptaujāto 
no tiem, kas šobrīd nav uzņēmēji, puse (50%) aptaujāto norādīja, ka neko tādu darīt 
nevēlētos, bet 15% nebija viedokļa par šo jautājumu.  
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Samērā liels īpatsvars to, kas vēlētos uzsākt uzņēmējdarbību, ir bezdarbnieku vidū 
(41%). Bezdarbnieku vidū šis rādītājs ir tāds pats kā vidēji strādājošo iedzīvotāju vidū 
(41%). Lielāka interese visās nodarbošanās grupās ir tiem, kas norādījuši, ka patīk 
uzņemties atbildību, strādāt individuāli un iedzīvotājiem ar augstākiem ienākumiem. 

25. zīmējums 

VĒLĒŠANĀS UZSĀKT UZŅĒMĒJDARBĪBU UN 
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Bāze: visi respondenti, kas nav uzņēmēji, N=3273

Kāda ir Jūsu nodarbošanās? Ja apstākļi būtu labvēlīgi, vai Jūs vēlētos 
uzsākt savu uzņēmējdarbību?

 
 

Interese par uzņēmējdarbības uzsākšanu nav īpaši atkarīga no sasniegtā izglītības 
līmeņa, bet ir cieši saistīta ar vecumu, - pieaugot vecumam, samazinās iedzīvotāju 
interese par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Uzņēmējdarbību vēlētos uzsākt attiecīgi 54% 
aptaujāto 15-24 gadu vecumā, 47% aptaujāto 25-34 gadu vecumā, 40% aptaujāto 35-
44 gadu vecumā, trešā daļa (33%) aptaujāto 55-64 gadu vecumā un 10% aptaujāto 65-
75 gadu vecumā (26.zīmējums). 
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26. zīmējums 

VĒLĒŠANĀS UZSĀKT UZŅĒMĒJDARBĪBU UN VECUMS
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BĀZE: visi respondenti, kas nav uzņēmēji, n = 3281

Cik Jums šobrīd ir pilni gadi? Ja apstākļi būtu labvēlīgi, vai Jūs vēlētos uzsākt 
savu uzņēmējdarbību?

 
 

Galvenais kavējošais faktors uzņēmējdarbības uzsākšanai aptaujātajiem šķiet sākuma 
kapitāla trūkums – šo iemeslu kā vienu no diviem galvenajiem atbilžu variantiem 
nosaukuši 71% aptaujāto, kas vēlētos uzsākt uzņēmējdarbību. Otrajā un trešajā vietā 
minētie šķēršļi ir minēti daudz retāk - tie ir attiecīgi biznesa idejas trūkums (18%) un 
zināšanu trūkums, ar ko iesākt – 17%. Pēdējā atbilžu grupa ir tā, kas ir aktuāla 
mūžizglītības kontekstā – palīdzēt cilvēkiem saprast, ar ko uzsākt uzņēmējdarbību.  

 

27. zīmējums 
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Bāze: visi  respondenti, kas nav uzņēmēji un vēlētos uzsākt uzņēmējdarbību, 
n=1382, vairākatbilžu jautājums, %>100

Kādi apstākļi Jums traucē uzsākt uzņēmējdarbību?

 
Salīdzinoši bezdarbnieki nedaudz biežāk norādījuši, ka nezina, ar ko sākt (27%), tāpat 
šo atbildi biežāk minējuši aptaujātie, kas pabeiguši tikai pamatizglītību (20%), 
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arodizglītību bez vidējās (20%), vispārējo vidējo izglītību (19%) vai vidējo 
profesionālo izglītību (19%), bet salīdzinošo mazāk – 11% - aptaujātie ar augstāko 
izglītību.  

Rīdzinieku vidū tikai 13% aptaujāto nezina, ar ko sākt, veidojot uzņēmējdarbību, 
savukārt par biznesa idejas trūkumu visbiežāk sūdzas iedzīvotāji lielajās reģionu 
pilsētās (25%). Dalījumā pēc nodarbinātības, vecuma vai izglītības līmeņa atšķirības 
nav vērojamas. 

Tā kā svarīgi ir saprast, kādu zināšanu cilvēkiem trūkst uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
respondentiem, kas labvēlīgos apstākļos gribētu uzsākt uzņēmējdarbību, lūdza 
raksturot, kādas zināšanas viņiem būtu vajadzīgas. 

Kopumā visvairāk pietrūkst informācijas par nodokļiem un grāmatvedību (45%), 
informācijas par uzņēmuma dibināšanu (44%) un kredītiem (39%). Ceturtā daļa 
respondentu norādījuši, ka vēlētos saņemt informāciju par darba tiesībām (25%), bet 
katrs desmitais uzskata, ka viņam būtu nepieciešams mentors (10%). Piektajai daļai 
aptaujāto, kas vēlētos uzsākt uzņēmējdarbību (22%), ir grūti novērtēt, kādas zināšanas 
viņiem būtu nepieciešamas. 

28. zīmējums 
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Bāze: visi  respondenti, kas nav uzņēmēji un vēlētos uzsākt uzņēmējdarbību, n=1382, 
vairākatbilžu jautājums, %>100

Kādas zināšanas, prasmes, apmācība Jums būtu nepieciešama, lai varētu uzsākt  
uzņēmējdarbību?

 
Aplūkojot šo zināšanu nepieciešamību saistībā ar iedzīvotāju vēlmi turpināt mācības, 
jānorāda, ka diemžēl tie, kam pietrūkst šo prasmju, neizrāda lielāku interesi par 
mācībām. Aktīva interese par uzņēmējdarbības un grāmatvedības kursiem ir 
salīdzinoši ievērojami mazāka. Grāmatvedību, uzņēmējdarbību plāno mācīties vai 
uzskata, ka vajadzētu apgūt, 16% aptaujāto, kam trūkst informācijas par uzņēmumu 
reģistrēšanu, nodokļiem (kopā Latvijā 13%), savukārt ar nodokļiem un grāmatvedību 
saistītas prasmes plānojuši apgūt vai uzskata tās par vajadzīgām 12% aptaujāto (kopā 
Latvijā – 19%).  

Tomēr kopumā raksturojot respondentus, kuri vēlētos labvēlīgos apstākļos uzsākt 
uzņēmējdarbību, jāteic, ka šie cilvēki biežāk nekā citi ir izrādījuši interesi turpināt 
mācības tuvāko 12 mēnešu laikā. Tas liecina, ka cilvēki, kas ir domājuši par iespēju 
uzsākt uzņēmējdarbību, kopumā ir aktīvāki arī darba tirgū un izglītības ieguvē. 
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Kopumā, vērojot situāciju, kāda ir izveidojusies darba tirgū, redzams, ka drošāk jūtas 
gados jaunāki iedzīvotāji, iedzīvotāji ar augstāku izglītību un pamata prasmēm, 
cilvēki, kas strādā apgūtajā profesijā, ieņem augstāku amatu un ar lielākiem 
ienākumiem. 

Darba tirgū situācija ir nestabilāka iedzīvotājiem ar pamatizglītību un nepabeigtu 
pamatizglītību un attiecīgi zemākām pamata prasmēm. Mazāk izdevīgā situācijā 
atrodas tie, kam ir arodizglītība bez vidējās izglītības, jo no šīs grupas strādā tikai 
56%, un katrs devītais ir bezdarbnieks (11%). Starp pamatizglītību ieguvušajiem ir 
9% bezdarbnieku, starp tiem, kas pamatizglītību nav pabeiguši - 6% bezdarbnieku. 

Mazāk droši jūtas arī gados vecāki iedzīvotāji pirmspensijas vecumā, ierindas 
darbinieki un fiziska darba strādnieki, kā arī nodarbinātie, kas nestrādā savā profesijā, 
un cilvēki ar zemākiem ienākumiem.  

Tātad labāka pozīcija darba tirgū ir saistīta gan ar prasmēm, gan resursiem prasmju 
papildināšanai, kā arī nepieciešamību to darīt. Līdz ar to riska mērķa grupas 
dažādiem izglītības pasākumiem ir bezdarbnieki un citas nenodarbinātas personas, 
kuri zemas izglītības un prasmju dēļ nevar iekļauties darba tirgū, nodarbinātie 
pirmspensijas vecumā, kuri jūtas mazāk droši par darbu, retāk strādā darbu profesijā 
un kuri pēdējā laikā nav papildinājuši izglītību un prasmes, kā arī iedzīvotāji ar zemu 
ienākumu līmeni, kas strādā mazāk apmaksātu ierindas darbinieka vai fizisku 
darbu. 

Tāpat riska grupa ir iedzīvotāji ar zemu izglītību un pamatprasmēm. Jāatceras, ka 
no 15-24 gadus veciem jauniešiem, kam ir pamata vai zemāka izglītība, katrs 
desmitais – 10% neturpina mācīties. No 25-34 gadus veciem jauniešiem, kam ir 
pamata vai zemāka izglītība, mācības neturpina 15%. Bezdarbniekiem un 
iedzīvotājiem ar zemu izglītības līmeni arī dažādu prasmju līmeņa pašvērtējums ir 
zemāks. 
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IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA IZGLĪTĪBAS AKTIVITĀTĒS, IZGLĪTĪBAS 
PIEEJAMĪBAS UN KVALITĀTES VĒRTĒJUMS 

Izglītības ieguves iespējas iedzīvotājiem pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas 
Saskaņā ar starptautisko praksi un likumdošanu Latvijā par pieaugušo izglītību runā, 
raksturojot izglītības iespējas cilvēkiem pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas.  

Sasniedzot 15 gadu vecumu un beidzot pamatskolu, jaunietim ir dažādas iespējas 
izvēlēties. Viena iespēja ir tūdaļ pēc pamatizglītības ieguves iesaistīties darba tirgū, 
izglītības ieguvi neturpināt vai arī turpināt vidējās izglītības ieguvi vakarskolā. Tāpat 
ir iespējams iegūt arodizglītību bez vidējās izglītības, kas arī ļauj ātri iesaistīties darba 
tirgū. Ja ir vēlēšanās iegūt vidējo izglītību, to pēc tam vai arī vienlaicīgi var darīt 
vakarskolā. Vēl viena iespēja ir vidējā profesionālā izglītība, kuras ietvaros jaunietis 
apgūst gan vispārējo vidējās izglītības programmu, gan arī iegūst specialitāti. 

Ja cilvēks noteiktu iemeslu dēļ nav pabeidzis kādu no pamata vai vidējās izglītības 
posmiem un vēlas atsākt mācības, šādas iespējas vidējās vispārējās izglītības jomā 
piedāvā vakarskola. Arī profesionālās izglītības iestādes piedāvā iespējas mācīties 
neklātienē. Situācija ir daudz sliktāka, ja jaunietis nav pabeidzis pamatskolu vai arī ir 
pabeidzis ar liecību bez izglītības līmeni apliecinoša dokumenta. Vakarskola piedāvā 
iespēju apgūt vispārējo pamatizglītību, nodrošinot mācību iespējas 9.klasē. Ja 
jaunietis mācības pametis, piemēram, 6. klasē, iespējas atsākt mācības šajā līmenī 
faktiski nav. 

Pēc vidējās izglītības ieguves ir iespējams iesaistīties darba tirgū, kam īpaši sagatavo 
vidējā profesionālā izglītība, ir iespējams apgūt profesionālo izglītību, kas paredzēta 
jauniešiem ar vidējo izglītību, iegūstos vidējo profesionālo izglītību, bet var arī 
turpināt izglītību pirmā līmeņa akadēmiskās vai profesionālās izglītības programmās. 
Pēc augstākās izglītības ieguves ir iespējams iegūt maģistra grādu, kā arī turpināt 
pētniecisko darbību doktora grāda ieguvei. 

Līdztekus formālās izglītības piedāvājumam pastāv dažādas neformālās izglītības 
iespējas – cilvēkam, ja vien ir interese un nepieciešamie resursi, ir iespējams iegūt 
dažāda veida izglītību saistībā ar darbu, profesiju, kā arī interesēm un vaļasprieku 
dažādu kursu, semināru formā. 

 
Aktivitāte izglītības ieguvē aptaujas brīdī 
Iedzīvotāju iesaistīšanās dažādās izglītības aktivitātēs raksturo iespējamo profesionālo 
mobilitāti un karjeras izaugsmi – jo vairāk kādā izglītības līmenī cilvēki ir 
iesaistījušies izglītības ieguvē, jo lielākas iespējas, ka iegūtās prasmes un iemaņas 
uzlabos situāciju darba tirgū.  

Aptaujas brīdī mācījās 22% aptaujāto iedzīvotāju 15-75 gadu vecumā. Respondentu 
aktivitāti izglītības ieguvē ietekmē sasniegtais izglītības līmenis. Aptaujas brīdī 
mācības turpināja gandrīz divas trešdaļas aptaujāto, kas nav pabeiguši pamatizglītību 
(63%). Jāpiebilst, ka trešā daļa aptaujāto, kas nebija pabeiguši pamatizglītību (37%), 
mācības neturpināja.  

Respondentu vidū, kas ieguvuši tikai pamatizglītību, kā arī nav pabeiguši 
arodizglītību bez vidējās, vidējo profesionālo vai vispārējo vidējo izglītību, mācības 
aptaujas brīdī turpināja 40% respondentu.  
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Vismazākais respondentu īpatsvars, kas aptaujas brīdī turpināja mācīties, ir 
respondentu vidū, kas ieguvuši profesionālo izglītību – izglītības ieguvi turpina tikai 
desmitā daļa aptaujāto, kas ieguvuši arodizglītību bez vidējās izglītības (11%) un 
vidējo profesionālo izglītību (9%). Respondenti, kas pēdējo ieguvuši vidējo vispārējo 
izglītību, mācīties turpina gandrīz divas reizes biežāk (18%). 

Mācības turpina vairāk nekā puse respondentu, kas nav pabeiguši augstāko izglītību – 
mācīties turpina 58% aptaujāto, kas nav pabeiguši augstākās akadēmiskās izglītības 
ieguvi, un 54%, kam ir nepabeigta augstākā profesionālā izglītība. Pēc augstākās 
izglītības ieguves mācības turpinājuši 17% ar augstāko profesionālo un 15% ar 
augstāko izglītību. 

Aptaujāto vidū, kuri mācības neturpina, katrs piektais respondents nav ieguvis vidējo 
izglītību (20%). 

10. tabula. Izglītības ieguve un sasniegtais izglītības līmenis 
Vai Jūs šobrīd iegūstat izglītību, mācāties? 

Respondentu īpatsvars, % 
Sasniegtais izglītības līmenis Mācās Nemācās 
Nepabeigta pamatizglītība 63 37 
Pamatizglītība* 40 60 
Profesionālā izglītība (arodskola) bez 
vidējās izglītības 11 89 
Vidējā speciālā jeb vidējā profesionālā 
izglītība 9 91 
Vispārējā vidējā izglītība 18 82 
Nepabeigta augstākā izglītība 56 44 
Augstākā izglītība 16 84 

*Pamatskolas izglītība, nepabeigta profesionālā (arodskolas) izglītība bez vidējās izglītības, 
nepabeigta vispārējā vidējā izglītība, nepabeigta vidējā speciālā/ vidējā profesionālā izglītība. 

Bāze: visi respondenti, n=4012 

Aktivitāte izglītības ieguvē ļoti strauji mainās, pieaugot cilvēku vecumam. 15-24 
gadus veco jauniešu vidū ir vislielākais īpatsvars to, kas vēl turpina izglītoties - 71% 
aptaujāto (visbiežāk - 90% jauniešu ar nepabeigtu pamatizglītību un 85% jauniešu, 
kam pēdējā pabeigtā ir pamatizglītība, bet visretāk - jaunieši, kas norādījuši, ka pēdējā 
iegūtā izglītība ir bijusi vidējā profesionālā izglītība – šajā grupā izglītību pašlaik 
turpina iegūt tikai katrs ceturtais respondents - 23%).  

Izglītību šobrīd neturpina 10% aptaujāto 15–24 gadus veco jauniešu ar 
nepabeigtu pamatizglītību un nedaudz vairāk – 15% aptaujāto jauniešu ar 
pabeigtu pamatizglītību. 

Aptaujāto 25-34 gadus veco Latvijas iedzīvotāju vidū līdzdalība mācību aktivitātēs ir 
gandrīz 2 reizes zemāka - mācīties turpina tikai 17% aptaujāto. Šajā vecumgrupā no 
aptaujātajiem, kam ir nepabeigta pamatizglītība, mācīties neturpina neviens, bet no 
tiem, kas norādījuši, ka pēdējā iegūtā izglītība ir pamatizglītība, izglītību iegūt turpina 
tikai 9% aptaujāto 25-34 gadus veco respondentu.  
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Citās vecuma grupās respondentu aktivitāte izglītības ieguvē, pieaugot vecumam, 
aizvien samazinās. Izglītības ieguvi aptaujas brīdī turpināja 15% respondentu 35-44 
gadu vecumā un 10% aptaujāto iedzīvotāju 45-54 gadu vecumā. 35-44 gadus veco 
iedzīvotāju grupā izglītības ieguvi turpināja vidēji katrs desmitais respondents ar 
vispārīgo vidējo un vidējo profesionālo izglītību (attiecīgi 11% aptaujāto katrā 
sasniegtās izglītības līmenī), vairāk nekā puse iedzīvotāju, kas uzsākuši augstākās 
izglītības ieguvi (53% iedzīvotāju ar nepabeigtu augstāko izglītību) un nedaudz vairāk 
kā desmitā daļa – 16% iedzīvotāju, kas jau ieguvuši augstāko izglītību. 44-54 gadus 
vecu aptaujāto iedzīvotāju grupā visaktīvāk izglītības ieguves pasākumos iesaistījušies 
tie, kas jau ieguvuši augstāko izglītību –izglītību aptaujas brīdī ieguva 15% aptaujāto. 

55-64 gadu vecumā izglītības ieguvi turpinājuši tikai 6% aptaujāto, bet 65-75 gadus 
vecu iedzīvotāju grupā respondentu pašreizējā līdzdalība mācību aktivitātēs 
nesasniedz vienu procentu. 

29. zīmējums 

IESAISTĪŠANĀS IZGLĪTĪBAS IEGUVĒ APTAUJAS BRĪDĪ UN VECUMS 
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Bāze: visi  respondenti, n=4012

Vai Jūs šobrīd iegūstat izglītību, mācāties? Cik Jums šobrīd ir pilni gadi?

 
Tātad izglītības ieguve Latvijā vairāk ir jauniešu prioritāte, jo gados vecāku 
respondentu vidū līdzdalība ir ievērojami zemāka, tomēr arī 15-24 gadus vecu 
jauniešu vidū ir cilvēki ar zemu izglītības līmeni un mācības neturpina. Šiem 
iedzīvotājiem piemērotu izglītības iespēju atrašanai vajadzētu būt vienam no 
pieaugušo izglītības uzdevumiem. 

Atšķiras iedzīvotāju aktivitāte izglītības ieguvē Rīgā un reģionos, dažādos apdzīvotu 
vietu tipos, bet tas lielā mērā skaidrojams ar dažādu mācību iestāžu ģeogrāfisko 
izvietojumu, kā arī iedzīvotāju kopējo skaitu, gan arī ar dažādiem infrastruktūru 
raksturojošiem aspektiem. Redzams, ka izglītību turpina katrs piektais Rīgas 
iedzīvotājs (21%) un katrs ceturtais respondents (26%) republikas nozīmes pilsētās. 
Rajona centros, citās pilsētās, nelielos ciematos un laukos izglītību turpina tikai katrs 
piektais aptaujātais iedzīvotājs (attiecīgi 23% rajonu centros, 22% citās pilsētās un 
21% nelielos ciematos un laukos).  
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Nodarbināto iedzīvotāju vidū izglītību turpina 17% aptaujāto. Izglītības ieguvi turpina 
14% aptaujāto darba devēju, 13% aptaujāto darba ņēmēju un nedaudz mazāk - 10% 
pašnodarbināto. Visvairāk aptaujas brīdī mācījušies izglītības un zinātnes jomā 
strādājošie, valsts pārvaldē un aizsardzībā strādājošie (18%), kā arī finanšu 
starpniecības, apdrošināšanas un operācijās ar nekustamo īpašumu un nomu 
strādājošie (25%). Vismazāk mācījušies rūpniecībā un energoapgādē strādājošie (6%) 
un lauksaimniecībā, medniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā strādājošie (7%). 

Nenodarbināto respondentu vidū aptaujas brīdī mācījās desmitā daļa aptaujāto 
bezdarbnieku (11%) un mājsaimnieku (10%), bet pensionāru vidū respondentu 
īpatsvars, kuri mācās, nesasniedza 1%.  

 

Iesaistīšanās dažāda veida izglītības ieguvē 

Pamatizglītību iegūst katrs desmitais respondents (10%). Profesionālo izglītību pēc 
pamatizglītības turpina iegūt attiecīgi 2% aptaujāto, kuri iegūst profesionālo izglītību 
bez vidējās, un 9% aptaujāto, kuri iegūst vidējo profesionālo izglītību. Visbiežāk 
aptaujātie norādījuši, ka iegūst vidējo vispārējo izglītību, to norādījis katrs ceturtais 
respondents, kurš mācās (23%).  

Augstāko akadēmisko izglītību aptaujas brīdī ieguva 18% aptaujāto, bet augstāko 
profesionālo izglītību – 16%. Maģistra, doktora zinātnisko grādu iegūst 5% aptaujāto, 
kuri norādījuši, ka aptaujas brīdī mācās. 

Izglītību saistībā ar darbu, profesiju aptaujas brīdī apguva 13% no tiem, kas mācās, 
apmeklē kursus saistībā ar darbu, 6% - saistībā ar interesēm. 2% aptaujāto norādījuši, 
ka ieguvuši cita veida izglītību, bet 1% aptaujāto norādījis, ka iegūst apmācību darba 
vietā, uzņēmumā vai iestādē, kurā strādā.  

30. zīmējums 
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Bāze: visi aptaujātie, kas aptaujas brīdī mācās, N=886, vairākatbilžu 
jautājums, %>100

Kādu izglītību Jūs šobrīd iegūstat?

 
Raksturojot iedzīvotāju īpatsvaru, kas aptaujas brīdī ieguva izglītību saistībā ar darbu, 
profesiju, to biežāk nekā vidēji (13%) darījuši bezdarbnieki (53% bezdarbnieku, kuri 
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aptaujas brīdī mācījās) un nodarbināti iedzīvotāji (22%). Iedzīvotāji ar vidējo un 
augstāko izglītību šādu izglītību iegūst nedaudz biežāk nekā iedzīvotāji ar zemāku 
izglītību: saistībā ar darbu mācījies katrs ceturtais respondents ar vidējo profesionālo 
izglītību (25%) un katrs trešais aptaujātais ar augstāko izglītību (38%). 

Saistībā ar darbu aptaujas brīdī visbiežāk izglītību ieguvuši 25-34 gadus veci 
aptaujātie (16%), 35-44 gadus veci (29%) un 45- 54 gadus veci aptaujātie (47%), kuri 
aptaujas brīdī mācījušies. 

 
Izglītības ieguve pēdējo 3 gadu laikā 
Lai varētu raksturot līdzdalību izglītības ieguvē ilgākā laika posmā un novērtēt, kāda 
ir bijusi iegūtās izglītības kvalitāte, respondentiem tika uzdoti jautājumi par mācīšanos 
saistībā ar darbu, profesiju, kā arī mācīšanos saistībā ar interesēm un vaļasprieku un 
dažādu pašmācības aktivitāšu izmantošanu pēdējo 12 mēnešu un 3 gadu laikā.  

Izglītības ieguve saistībā ar darbu, profesiju, kā arī izglītības ieguve saistībā ar 
interesēm un vaļasprieku šajā kontekstā ir neformālās izglītības aktivitātes – kursi, 
semināri, dažāda cita veida izglītības ieguve, kas notiek strukturēti pēc noteiktas 
programmas. Pašmācības aktivitātes šajā kontekstā ir neformālā mācīšanās, dažādu 
zināšanu apguve individuāli, izmantojot dažādus mācību līdzekļus ar mērķi iegūt 
jaunas zināšanas. 

31. zīmējums 

 
 

Gandrīz trešā daļa aptaujāto norādījuši, ka pēdējo 3 gadu laikā ieguvuši izglītību 
saistībā ar darbu, profesiju. Katrs ceturtais (23%) norādījis, ka pēdējo 3 gadu laikā 
ieguvis izglītību saistībā ar interesēm, vaļasprieku. Visbiežāk – vairāk nekā trešā daļa 
aptaujāto - norādījuši, ka pēdējā gada laikā paši apguvuši dažādas zināšanas 
pažmācībā.  

31% 

Pēdējo 3 gadu 
laikā mācījušies 
saistībā ar savu 

profesiju 

23%
Pēdējo 3 gadu 

laikā mācījušies 
saistībā ar 
interesēm 

 
68% 

Pēdējo 12 mēnešu 
laikā mācījušies 

pašmācībā 

11%

IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA DAŽĀDĀS IZGLĪTĪBAS 
AKTIVITĀTĒS PĒDĒJO 12 MĒNEŠU UN 3 GADU LAIKĀ 
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Katrs devītais (11%) respondents 15-75 gadu vecumā ir izmantojis visas šīs iespējas – 
pēdējo 3 gadu laikā mācījies saistībā ar darbu un profesiju, saistībā ar interesēm, kā 
arī pēdējo 12 mēnešu laikā ieguvis zināšanas pašmācībā. Šie respondenti uzskatāmi 
par visaktīvākajiem izglītības ieguvē. 

Nedaudz vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto (27%) norādījuši, ka pēdējo 3 gadu laikā 
nav izmantojuši nevienu no šīm izglītības ieguves iespējām, tātad nav mācījušies 
vispār. Aplūkojot izglītības ieguvē visaktīvāko iedzīvotāju raksturojumu, kas 
izmantojuši visas izglītības iespējas un veido desmito daļu aptaujāto, kā arī neaktīvos 
iedzīvotājus, kas nav izmantojuši nevienas izglītības iespējas, pētījuma rezultāti 
liecina, ka viena grupa ir lielā mērā ir apgriezts spoguļattēls otrai.  

Sievietes biežāk nekā vīrieši ir izmantojuši visas izglītības iespējas (attiecīgi 15% 
sieviešu un 7% vīriešu), vīriešu vidū vairāk ir tādu, kuri nav mācījušies neko (attiecīgi 
30% vīriešu un 23% sieviešu). 

Nodarbinātie (16%) biežāk nekā bezdarbnieki (5%), nestrādājoši skolēni un studenti 
(6%) un citas nenodarbinātas personas (2%) ir bijuši ļoti aktīvi izglītības aktivitātēs, 
savukārt nodarbināto vidū mazāk ir tādu, kas nav izmantojuši nevienu no izglītības 
iespējām – attiecīgi 21% nodarbināto, 34% bezdarbnieku un 45% citu nenodarbināto 
personu pēdējo 3 gadu laikā nav mācījušies ne saistībā ar interesēm, ne darbu un 
profesiju, un nav arī mācījušies paši pēdējo 12 mēnešu laikā. Vadītāju vidū visas 
izglītības iespējas izmantojuši 25%, speciālistu vidū – 28%, bet fiziska darba 
strādnieku vidū – tikai 5%, savukārt nevienu no izglītības iespējām pēdējo 3 gadu 
laikā nav izmantojuši 7% vadītāju, 7% speciālistu un 38% fiziska darba strādnieku.  

Neko nav mācījušies 35% lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medniecībā, 
zivsaimniecībā strādājošie, 33% būvniecībā strādājošo. Visās izglītības aktivitātēs 
aktīvi piedalījušies finansu starpniecībā, apdrošināšanā, nekustamā īpašuma jomā 
(26%) un izglītībā un zinātnē strādājošie (26%), valsts pārvaldē un aizsardzībā 
strādājošie (23%), kā arī veselībā un sociālajā aprūpē strādājošie (21%). 

Aptaujātie ar augstāko izglītību visas izglītības iespējas izmantojuši biežāk nekā 
iedzīvotāji ar tikai pamata vai, piemēram, vidējo profesionālo izglītību: attiecīgi katrs 
ceturtais respondents ar augstāko izglītību (23%), bet katrs vienpadsmitais ar vidējo 
profesionālo (9%) un divdesmitais ar pamatizglītību (5%) pēdējo 3 gadu laikā 
izmantojis visas izglītības iespējas. Nevienu izglītības iespēju nav izmantojuši 
attiecīgi 32% aptaujāto, kam ir tikai pamatizglītība, 28% aptaujāto ar vidējo 
profesionālo un 12% aptaujāto ar augstāko izglītību.  

Visas izglītības iespējas biežāk izmantojuši tie, kam ir augstāki ienākumi: atbilstoši 
ienākumu grupā līdz 40 latiem – 6% ir iesaistīti visās izglītības aktivitātēs, bet 32% 
nav piedalījušies nevienā, grupā ar ienākumiem no 121 līdz 150 latiem - atbilstoši 
14% un 21%, virs 300 latiem – 23% un 13%. Reģionu griezumā līdzdalībā izglītības 
aktivitātēs statistiski būtiskas atšķirības nav vērojamas. 

Turpinājumā raksturota iedzīvotāju aktivitāte interešu izglītības ieguvē, pašmācības 
aktivitātēs, kā arī izglītības ieguvē saistībā ar darbu, profesiju. 
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Līdzdalība izglītības aktivitātēs saistībā ar interesēm, vaļasprieku 
Līdzdalība interešu izglītības aktivitātēs ir cieši saistīta ar respondenta vecumu. 15-24 
gadus vecu iedzīvotāju vidū pēdējo 3 gadu laikā saistībā ar interesēm, vaļas prieku 
mācījušies vairāk nekā trešā daļa (36%) aptaujāto, 25-34 gadus vecu respondentu vidū 
– 30%, bet 35-44 gadus vecu iedzīvotāju vidū saistībā ar interesēm mācījies katrs 
ceturtais respondents (26%). 55-64 gadus vecu iedzīvotāju vidū izglītību saistībā ar 
interesēm, vaļasprieku ieguvuši 13%, bet pensijas vecuma iedzīvotāju vidū (65-75 
gadus veci respondenti) aktivitāte ir viszemākā.  

Būtiskas atšķirības ir manāmas arī iedzīvotāju aktivitātē ar atšķirīgu ienākumu līmeni. 
Interešu izglītības aktivitātēs biežāk iesaistās iedzīvotāji ar lielāku mājsaimniecības 
vidējo ienākumu uz vienu cilvēku mēnesī. Iedzīvotāju vidū ar mājsaimniecības 
ienākumu līmeni uz vienu ģimenes locekli līdz 40 latiem saistībā ar interesēm 
mācījušies 21% un ar ienākumu līmeni robežās no 41 - 80 latiem – 19% aptaujāto, 
kamēr ar ienākumu līmeni no 151 lata līdz 200 latiem mācījies katrs trešais 
respondents (32%), ar ienākumu līmeni no 201 lata līdz 300 latiem – 30%, bet ar 
vidējo ienākumu mēnesī uz vienu ģimenes locekli virs 301 lata interešu izglītībā 
iesaistījušies 37% aptaujāto.  

Visvairāk saistībā ar interesēm, vaļasprieku mācījušies nestrādājoši skolēni un 
studenti (40%). Ievērojami retāk mācījušies nodarbinātie (26%) un bezdarbnieki 
(19%), bet citu nestrādājošu personu vidū šādu izglītību ieguvuši tikai 9%. Salīdzinot 
nodarbināto iedzīvotāju aktivitāti interešu izglītības ieguvē, vērojamas būtiskas 
atšķirības dalījumā pēc sasniegtā izglītības līmeņa – pēdējo 3 gadu laikā izglītību 
saistībā ar interesēm ieguvuši 40% aptaujāto ar nepabeigtu augstāko, 37% nodarbināto 
ar augstāko izglītību salīdzinājumā ar 19% nodarbināto, kuriem ir tikai pamatizglītība, 
vai 21% ar vidējo profesionālo izglītību. 

Sievietes ievērojami biežāk nekā vīrieši apmeklējuši interešu izglītības aktivitātes – 
pēdējo 3 gadu laikā saistībā ar interesēm mācījušās 28% sieviešu un 18% aptaujāto 
vīriešu. 

Dalījumā pēc apdzīvotas vietas tipa vai reģiona statistiski nozīmīgu atšķirību interešu 
izglītības izmantošanā nav. 

Tātad izglītības iespējas saistībā ar vaļasprieku, interesēm ir bijušas piemērotākas un 
vairāk pieejamas jauniešiem un cilvēkiem ar augstāku ienākumu līmeni ģimenē, jo par 
interešu izglītību parasti ir jāmaksā. Nodarbināto vidū ar augstāku izglītības līmeni 
vērojama augstāka aktivitāte. 

Lai raksturotu, kādu izglītību cilvēki ieguvuši saistībā ar interesēm un vaļasprieku, 
respondentus lūdza nosaukt, kādus kursus intereses dēļ viņi apmeklējuši pēdējo 12 
mēnešu un pēdējo 3 gadu laikā. Iedzīvotāji visbiežāk minējuši, ka saistībā ar 
interesēm apmeklējuši datorzinību kursus - kopumā datora lietošanas kursus saistībā 
ar interesēm apmeklējuši 26% aptaujāto, kas mācījušies saistībā ar interesēm: 14% 
pēdējā gada, bet vēl 12% - pēdējo 3 gadu laikā. Gandrīz tikpat bieži pieminēti ir 
svešvalodu kursi, kurus pēdējo 3 gadu laikā apmeklējis katrs ceturtais respondents no 
tiem, kas vispār mācījies saistībā ar interesēm (attiecīgi 16% pēdējā gada un 9%, kas 
nav mācījušies pēdējā gada, bet pēdējo 3 gadu laikā), un kursi autovadītāja apliecības 
ieguvei, kurus apmeklējuši 25% aptaujāto, attiecīgi 13% pēdējā gada laikā un 12% 
pēdējo 3 gadu laikā. No svešvalodām visvairāk cilvēki apguvuši angļu valodu (13 % 
aptaujāto, kas mācījušies sava prieka pēc pēdējo 3 gadu laikā) un latviešu valodu (3% 
norādījuši, ka to apguvuši sava prieka pēc). 
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15% aptaujāto pēdējo 3 gadu laikā saistībā ar interesēm apmeklējuši sporta 
nodarbības, 12% ieguvuši izglītību saistībā ar dažādām mākslām – mūziku, literatūru 
u.tml., 14% aptaujāto mācījušies kursos saistībā ar psiholoģiju, personisko un ģimenes 
problēmu risināšanu. Vēl 12% aptaujāto norādījuši, ka ieguvuši zināšanas dārzkopībā 
un citos praktiskos hobijos, bet katrs desmitais pēdējo 3 gadu laikā apmeklējis kursus 
saistībā ar veselību un veselīgu dzīvesveidu. 

Kursus par citām tēmām pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši mazāk nekā desmitā daļa 
aptaujāto: projektu vadībā (8%), uzņēmējdarbībā un grāmatvedībā (8%), kursus par 
jautājumiem saistībā ar iestāšanos Eiropas Savienībā (5%), kursus saistībā ar dažādām 
praktiskām, tehniskām zināšanām (6%), kursus saistībā ar bērnu aprūpi un 
audzināšanu (5%), kursus par vidi, ekoloģiju (5%), par apdrošināšanu, pensijām, 
citiem tiesiskiem jautājumiem (3%), filozofiju un reliģiju (4%), vēsturi un ģeogrāfiju 
(3%), astroloģiju, ezotēriju (1%). 

32. zīmējums 

PĒDĒJO 3 GADU LAIKĀ APMEKLĒTO  KURSU TĒMAS
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Bāze: visi respondenti, kas pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši kursus saistībā ar 
interesēm, vaļasprieku, n = 928

pēdējo 12 mēnešu laikā pēdējo 3 gadu laikā

Vai Jūs pēdējo 12 mēnešu laikā vai pēdējo 3 gadu laikā esat apmeklējis kādus kursus, 
seminārus vai citādi izglītojies saistībā ar interesēm, savu vaļsasprieku? Vai Jūs esat 
apmeklējis kursus..?
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Autovadītāju kursus pārsvarā apmeklējuši gados jaunāki respondenti (22% aptaujāto 
15-24 gadu vecumā, kas pēdējo 3 gadu laikā mācījušies saistībā ar interesēm, un 15% 
aptaujāto 25-34 gadu vecumā). Kursus biežāk apmeklējuši vīrieši nekā sievietes 
(attiecīgi 31% vīriešu un 21% sieviešu).  

Kursus saistībā ar mājturību, bērnu aprūpi biežāk apmeklējušas sievietes (4%), bet 
vīrieši tādus faktiski nav apmeklējuši. Kursus saistībā ar tehniskām, praktiskām 
zināšanām biežāk apmeklējuši vīrieši (7%) nekā sievietes (1%). 

Kursus saistībā ar dārzkopību un citiem praktiskiem hobijiem biežāk apmeklējuši 
gados vecāki respondenti, kuri mācījušies saistībā ar interesēm, vaļasprieku (3% 
aptaujāto 15-24 gadu vecumā, bet 15% aptaujāto 35-44 un 18% aptaujāto 45-54 gadu 
vecumā). Šādus kursus biežāk nekā nodarbinātie (12%) vai bezdarbnieki (12%), vai 
nenodarbināti skolēni (3%), apmeklējušas citas nenodarbinātas personas (25%). 

Psiholoģijas kursus biežāk apmeklējušas sievietes (12%) nekā vīrieši (3%), kā arī 
nodarbinātie (17%) un bezdarbnieki (10%) nekā skolēni (6%) un citas nenodarbinātas 
personas (8%). Šo kursu apmeklētāju īpatsvars bija lielāks iedzīvotāju vidū, kuriem ir 
augstāka izglītība – 21% ar augstāko izglītību, 23% ar nepabeigtu augstāko, 15% ar 
vidējo profesionālo un 7% ar vidējo vispārējo izglītību apmeklējuši šādus kursus 
saistībā ar interesēm. 

Izglītību saistībā ar mākslām biežāk ieguvuši nestrādājoši skolēni un studenti (25%) 
salīdzinājumā ar 11% nodarbināto. Arī sporta jomā izglītību biežāk ieguvuši vīrieši 
(21%) nekā sievietes (11%) un nestrādājoši skolēni, studenti (32%) salīdzinājumā ar 
nodarbinātajiem (12%). 

Nav vērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības dažāda satura kursu apmeklēšanā pēc 
ienākumu līmeņa. 

 
Izglītības ieguve pašmācībā 
Pēdējo 12 mēnešu laikā pašmācībā mācījušies divas trešdaļas aptaujāto (68%). 
Pašmācībā visvairāk mācījušies nestrādājoši skolēni un studenti (91%) un 
nodarbinātie (71%), bet samērā maz bezdarbnieku (58%) un citu nenodarbinātu 
personu (51%). 

Lielākā daļa respondentu, kas mācījušies pašmācībā, to darījuši, izmantojot drukātus 
materiālus (grāmatas, žurnālus) – 80%, vai internetu - 57%. No videokasetēm, 
audiokasetēm mācījušies 54%, bibliotēku apmeklējuši 38%, bet vēl kādu citu veidu 
izmantojuši 4% aptaujāto. 

Jāteic, ka visus pašmācības veidus aktīvāk nekā nodarbinātie aptaujātie, bezdarbnieki 
vai citas nenodarbinātās personas izmantojuši nestrādājoši studenti un skolēni. Tāpat 
vērojams, ka dažādi pašmācības veidi ir pieejamāki iedzīvotājiem ar augstāku 
izglītības līmeni un augstāku ienākumu līmeni uz vienu ģimenes locekli mēnesī. Īpaši 
šīs atšķirības vērojamas nodarbināto iedzīvotāju vidū, piemēram, raksturojot aktivitāti 
dažādu drukāto materiālu un Interneta izmantošanā pašmācībā nodarbināto 
iedzīvotāju vidū, redzams, ka nodarbināto aptaujāto vidū ar ienākumiem līdz 40 
latiem dažādus drukātos materiālus izmantojuši 47%, bet aptaujāto vidū ar 
ienākumiem virs 301 lata – 64%. Dažādus drukātus materiālus pašmācībā izmantojuši 
78% nodarbināto ar augstāko izglītību. Arī internetu biežāk izmantojuši nodarbinātie 
ar augstāku ienākumu līmeni (25% ar ienākumiem līdz 40 latiem, bet 66% ar 
ienākumiem virs 301 lata), kā arī nodarbinātie ar augstāko izglītību (65%). Jāteic, ka 
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arī bezdarbnieku vidū Internetu pašmācībā ievērojami biežāk izmanto tieši aptaujātie 
ar augstāko izglītību (62%). 

33. zīmējums 
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PĒDĒJO 12 MĒNEŠU LAIKĀ MĀCĪJUŠIES PAŠMĀCĪBĀ AR MĒRĶI UZLABOT 
PRASMES, ZINĀŠANAS SEKOJOŠOS VEIDOS

 
Audio un videokasešu izmantošanā, kā arī bibliotēku un mācību centru apmeklēšanā 
būtiskas un statistiski nozīmīgas atšķirības dažādu vecumu, izglītības līmeņa un 
ienākumu līmeņa nodarbināto iedzīvotāju un bezdarbnieku vidū nav vērojamas. 

Tas kopumā liecina, ka arī pašmācības iespēju izmantošanā nozīme ir dažādiem 
resursiem – izglītībai, ienākumiem, arī nodarbinātībai, un pieejai dažādiem 
sociālajiem tīkliem. 

 
Izglītība saistībā ar darbu, profesiju 
Saistībā ar darbu un profesiju kopumā pēdējo 3 gadu laikā mācījušies gandrīz trešā 
daļa aptaujāto (30%), izmantojot ļoti daudzveidīgas izglītības, zināšanu ieguves 
formas.  

Vairāk nekā puse respondentu (57%) apmeklējuši īsus izglītojošus pasākumus 
nepilnas dienas garumā. Nedaudz mazāk kā puse apmeklējuši vairāku dienu kursus 
(47%) vai lasījuši ar profesiju saistītas grāmatas, rakstus. Nedaudz vairāk kā trešā daļa 
izmantojuši internetu ar specialitāti saistītu jautājumu apguvei (38%), kā arī 
apmeklējuši gadatirgus, izstādes un citus tamlīdzīgus ar darbu, profesiju saistītus 
pasākumus (35%). Trešā daļa aptaujāto, kas norādījuši, ka pēdējo 3 gadu laikā 
mācījušies saistībā ar darbu, profesiju, apmeklējuši ilglaicīgus kursus. 

Katrs ceturtais (26%) norādījis, ka ieguvis apmācību darba vietā. Visretāk cilvēki 
norādījuši, ka ar darbu, profesiju saistītu jautājumu apguvei izmantojuši tālmācību 
(9%). 4% izmantojuši kādu citu mācību formu. 

Nodarbinātie iedzīvotāji, kuri pēdējo 3 gadu laikā mācījušies saistībā ar darbu, 
profesiju, salīdzinoši biežāk nekā citi, apmeklējuši vairāku dienu kursus (51% 
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nodarbināto, kuri pēdējo 3 gadu laikā mācījušies saistībā ar darbu, profesiju). 
Tālmācības aktivitātes arī biežāk izmantojuši nodarbinātie, kā arī iedzīvotāji ar 
augstāku izglītības līmeni un lielāku ienākumu līmeni (6% ar ienākumiem uz 
mājsaimniecības locekli mēnesī 41- 80 latu robežās, bet 15% ar ienākumiem virs 301 
latiem). Ilglaicīgu kursu apmeklēšanā respondentu vidū, kas norādījuši, ka pēdējo 3 
gadu laikā mācījušies saistībā ar darbu, profesiju, nav statistiski nozīmīgu atšķirību. 

Apmācību darba vietā visbiežāk ieguvuši respondenti ar vidējo vispārējo izglītību 
(31%), kaut gan arī iedzīvotāju vidū ar augstāku izglītības līmeni tādu ir samērā daudz 
– 26% ar vidējo profesionālo, 27% ar augstāko izglītību. 

Izglītības pasākumus nepilnas dienas garumā biežāk nekā citi apmeklējuši lauku 
iedzīvotāji (66% laukos, 50% Rīgā). Izglītības pasākumus – izstādes, gadatirgus un 
tamlīdzīgus pasākumus saistībā ar darbu, profesiju biežāk izmantojuši iedzīvotāji ar 
augstāku izglītības, ienākumu līmeni un amata pozīciju.  

34. zīmējums 

57

47

46

38

35

33

26

9

4

.. apmeklējis īsus izglītojošus pasākumus
nepilnas dienas garumā

.. apmeklējis vairāku dienu kursus

.. lasījis specialitātei veltītas grāmatas un
rakstus 

.. izmantojis internetu ar specialitāti saistītu
jautājumu apguvē

.. apmeklējis ar profesiju saistītus
pasākumus: izstādes, gadatirgus,

.. apmeklējis ilglaicīgus kursus

.. ieguvis apmācību profesijā darba vietā

..piedalījies tālmācības kursos

..apmeklējis citas ar profesiju, darbu saistītas
mācīšanās aktivitātes 

%

BĀZE: visi respondenti, kas pēdējo 3 gadu laikā ir piedalījušies izglītības aktivitātēs 
saistītās ar darbu, profesiju, n = 1207, vairākatbilžu jautājums, %>100 

PĒDĒJO 3 GADU LAIKĀ APMEKLĒTĀS IZGLĪTĪBAS AKTIVITĀTĒS SAISTĪBĀ AR DARBU, 
PROFESIJU

Vai Jūs pēdējo 12 mēnešu laikā vai pēdējo 3 gadu laikā esat  ..?

 
Vismaz vienu no ilglaicīgiem un zināšanu, prasmju, kā arī mācību procesa ziņā 
nopietnākajiem mācību veidiem – vairāku dienu kursus, ilglaicīgus kursus, kā arī 
tālmācības iespējas saistībā ar darbu, profesiju izmantojuši 21% aptaujāto. No kopējā 
visu aptaujāto respondentu skaita vairāku dienu kursus pēdējo 3 gadu laikā apmeklējis 
katrs septītais respondents (14%), desmitā daļa apmeklējuši ilglaicīgus kursus saistībā 
ar darbu, profesiju (10%), bet tālmācībā piedalījušies 3% aptaujāto. 

Raksturojot izglītības ieguvi saistībā ar darbu un profesiju, turpmāk raksturota tieši šī 
respondentu grupa, kas apmeklējuši vismaz vienu no šīm ilglaicīgajām mācību 
aktivitātēm saistībā ar darbu, profesiju.  
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Raksturojot šīs iedzīvotāju grupas aktivitāti dažādu izglītības veidu izmantošanā, 
redzams, ka bez jau iepriekš minētajiem ilglaicīgajiem apmācības veidiem saistībā ar 
darbu un profesiju, respondentu grupā, kuri pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši 
ilglaicīgus izglītības pasākumus saistībā ar darbu, izglītību, samērā bieži tik izmantoti 
arī dažādi citi izglītības veidi – 53% apmeklējuši īsus, informatīvus pasākumus, 38% 
apmeklējuši dažādus citus pasākumus – piemēram, izstādes gadatirgus saistībā ar 
profesiju.  

Gandrīz puse - 49% lasījuši ar profesiju saistītas grāmatas, žurnālus un 39% 
izmantojuši arī internetu ar profesiju saistītu jautājumu apguvei. Ceturtā daļa (26%) 
aptaujāto, kuri izmantojuši kādu no ilglaicīgajām izglītības ieguves metodēm, 
norādījuši, ka profesiju apguvuši arī darba vietā. 

Ja izglītības ieguve aptaujas brīdī bija jauniešu prioritāte, tad, runājot par 
profesionālās izglītības ieguvi pēdējo 3 gadus laikā, pētījuma rezultāti liecina, ka tās 
ieguve ir visvairāk izplatīta 35-44 gadus vecu respondentu vidū – pēdējo 3 gadu laikā 
šajā vecuma grupā saistībā ar profesiju izglītojušies 31% aptaujāto, bet kopumā visai 
bieži izglītojušies ir 25-54 gadus veci Latvijas iedzīvotāji. Pēc 54 gadu vecuma 
izglītības iespēju izmantošana strauji samazinās: no pirmspensijas vecuma 
iedzīvotājiem – 55-64 gadus veciem respondentiem – izglītību saistībā ar darbu, 
profesiju ieguvuši tikai 15% respondentu. 

35. zīmējums 

13

27

31

26

15

5

15-24 gadi

25-34 gadi

35-44 gadi

45-54 gadi

55-64 gadi

65-75 gadi

%

BĀZE: visi respondenti,  n=4012 

AKTIVITĀTE IZGLĪTĪBAS IEGUVĒ SAISTĪBĀ AR DARBU, 
PROFESIJU UN VECUMS

Vai Jūs pēdējo 3 gadu laikā esat apmeklējis vairāku dienu 
kursus, ilglaicīgus kursus vai piedalījāties tālmācībā par tēmu, 
kas saistīta ar profesionālo darbību? Cik Jums šobrīd ir pilni 

gadi?

 
Lai arī ekspertu vērtējumā bezdarbniekiem ir samērā daudzas iespējas iegūt izglītību 
saistībā ar darbu, profesiju, tomēr tikai katrs piektais aptaujātais bezdarbnieks (19%) 
pēdējo 3 gadu laikā kaut ko ir mācījies, bet tikai 13% ir piedalījušies vairāku dienu, 
ilglaicīgos kursos vai tālmācības aktivitātēs saistībā ar darbu, profesiju.  
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Tas liek domāt par to, ka acīmredzot ir pietiekami daudz nereģistrētu nedarbnieku, kas 
sevi šeit ierakstījuši, bet neparādās NVA reģistros. Otra iespēja varētu būt, ka šai 
iedzīvotāju grupai piedāvātās izglītības iespējas noteiktu iemeslu dēļ nav pieejamas 
vai arī nav motivācijas mācīties. 

No nodarbinātajiem šādus kursus izmantojuši gandrīz trešā daļa (29%) aptaujāto. 
Nestrādājošu skolēnu un studentu vidū kursus saistībā ar darbu, profesiju apmeklējuši 
8% aptaujāto, bet citu nestrādājošu personu vidū aktivitāte ir vēl zemāka – 4%. Jāteic, 
ka sievietes, kuras aptaujas brīdī bija bērna kopšanas atvaļinājumā, kursus pēdējo 3 
gadu laikā apmeklējušas biežāk nekā citas nenodarbinātas personas (20%). 

 

36. zīmējums 
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8
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Bezdarbnieks

Nestrādājošs
skolēns,
students

Cita
nestrādājoša

persona

Nodarbināta
persona

%

BĀZE: visi respondenti, kas atbildējuši uz jautājumu, 
n=4008 

AKTIVITĀTE IZGLĪTĪBAS IEGUVĒ SAISTĪBĀ AR DARBU, 
PROFESIJU UN NODARBOŠANĀS

Vai Jūs pēdējo 3 gadu laikā esat apmeklējis vairāku dienu 
kursus, ilglaicīgus kursus vai piedalījāties tālmācībā par 
tēmu, kas saistīta ar profesionālo darbību? Kāda ir Jūsu 

nodarbošanās?

 
Raksturojot nodarbināto personu aktivitāti izglītības ieguvē saistībā ar darbu, 
profesiju, pētījuma rezultāti liecina, ka iespējas piedalīties dažādās profesionālās 
tālākizglītības aktivitātēs, kursos ir valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem: 
pēdējo 3 gadu laikā piedalījušies 46% valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki 
salīdzinājumā ar 21% nodarbināto, kuri strādā privātos Latvijas uzņēmumos, un 25% 
aptaujāto, kuri strādā privātos ārvalstu vai jaukta tipa uzņēmumos. 

Darbinieki, kuri ieņem augstākus amatus – speciālisti un vadītāji – izglītību saistībā ar 
profesiju ieguvuši biežāk nekā ierindas darbinieki vai fiziska darba strādnieki. Pēdējo 
3 gadu laikā vairāku dienu kursos, ilglaicīgos kursos vai tālmācībā piedalījušies 56% 
speciālistu, 43% vadītāju, bet tikai katrs ceturtais ierindas darbinieks (24%) un divas 
reizes mazāk - 12% strādnieku, kuri dara fizisku darbu.  

Visaktīvākie izglītības ieguvē ir bijuši izglītības un zinātnes jomā nodarbinātie – 
vairāk nekā puse pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši kursus saistībā ar darbu, profesiju 
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(57%), valsts pārvaldē un aizsardzībā nodarbinātie (49%), kā arī veselības un sociālās 
aprūpes jomā nodarbinātie (45%) un finanšu starpniecības, apdrošināšanas un 
nekustamā īpašuma jomā nodarbinātie (44%). Visretāk vairāku dienu, ilglaicīgus 
kursus vai tālmācības aktivitātes pēdējo 3 gadu laikā izmantojuši būvniecībā 
strādājošie (14%), vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, remonta un viesnīcu 
jomā strādājošie (18%), kā arī lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā 
strādājošie (18%). 

37. zīmējums 
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18
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Izglītība un zinātne

Valsts pārvalde un aizsardzība

Veselība un sociālā aprūpe

Finanšu starpniecība, nekustamais
īpašums

Pārējie komunālie, sociālie un individuālie
pakalpojumi

Transports, glabāšana un sakari

Rūpniecība, energoapgāde

Lauksaimniecība, mežsaimniecība

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

Būvniecība

%

BĀZE: visi nodarbinātie respondenti, kas atbildējuši uz 
jautājumu, n=2374

AKTIVITĀTE IZGLĪTĪBAS IEGUVĒ SAISTĪBĀ AR DARBU, 
PROFESIJU UN DARBĪBAS JOMA

Vai Jūs pēdējo  pēdējo 3 gadu laikā esat apmeklējis vairāku dienu 
kursus, ilglaicīgus kursus vai piedalījāties tālmācībā par tēmu, kas 

saistīta ar profesionālo darbību? Kāda ir uzņēmuma, kurā Jūs 
strādājat, galvenā darbības joma?

 
Izglītības līmenim ir būtiska nozīme, raksturojot iedzīvotāju aktivitāti izglītības 
ieguvē saistībā ar darbu, profesiju. Pēdējo 3 gadu laikā vairāku dienu kursos, 
ilglaicīgos kursus vai tālmācībā visbiežāk mācījušies tie, kam ir jau iegūta augstākā 
izglītība vai ir nepabeigta augstākā izglītība – attiecīgi 42% aptaujāto ar augstāko 
izglītību, 29% aptaujāto ar nepabeigtu augstāko izglītību.  

Iedzīvotāju vidū, kuri pēdējo ieguvuši vidējo profesionālo izglītību, kursus pēdējo 3 
gadu laikā apmeklējuši 21%, bet ar vidējo vispārējo izglītību – 13% aptaujāto. 
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38. zīmējums 
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Augstākā izglītība

Nepabeigta augstākā izglītība

Vidējā profesionālā izglītība

Vispārējā vidējā izglītība

Pamatizglītība

Profesionālā izglītība bez
vidējās izglītības

Nepabeigta pamatizglītība

%

BĀZE: visi respondenti, n=4008 

AKTIVITĀTE IZGLĪTĪBAS IEGUVĒ SAISTĪBĀ AR DARBU, 
PROFESIJU UN IZGLĪTĪBAS LĪMENIS

Vai Jūs pēdējo 3 gadu laikā esat apmeklējis vairāku 
dienu kursus, ilglaicīgus kursus vai piedalījāties 
tālmācībā par tēmu, kas saistīta ar profesionālo 
darbību? Kāda ir Jūsu pēdējā iegūtā izglītība?

 
Iedzīvotāju līdzdalība izglītības aktivitātēs ir saistīta ar mājsaimniecības ienākumiem 
vidēji mēnesī uz vienu ģimenes locekli – tas liecina, ka iespējas tērēt izglītībai nav 
mazsvarīgas. Puse aptaujāto, kuru vidējais mēneša ienākums uz mājsaimniecības 
locekli ir 201-300 latu robežās (49%), un gandrīz par 10% vairāk, 69% aptaujāto ar 
mājsaimniecības vidējo ienākumu 301 lats un vairāk, norādījuši, ka pēdējo 3 gadu 
laikā ir ieguvuši izglītību saistībā ar darbu, profesiju. 

Jāpiebilst, ka augstāks ienākumu līmenis ir cieši saistīts ar izglītību un nodarbinātību, 
tātad šie cilvēki biežāk nekā citi ir izmantojuši izglītības iespējas, un viņiem tās 
dažādu iemeslu dēļ ir bijušas arī vairāk pieejamas. 

Iedzīvotāju vidū, kuru ienākumi nepārsniedz 40 latus uz vienu mājsaimniecības 
locekli mēnesī, vairāku dienu vai ilglaicīgos kursos saistībā ar darbu, profesiju 
mācījušies bija tikai 11%, bet iedzīvotāju vidū, kuru ienākumi bija no 41 līdz 80 
latiem, pēdējo 3 gadu laikā mācījušies 17%. Kopumā salīdzinot iedzīvotāju aktivitāti 
augstākajā un zemākajā ienākumu grupā, vērojams, ka iedzīvotāji, kuru ienākumi 
mēnesī uz vienu ģimenes locekli ir 301 lats un vairāk, dažādas ilglaicīgas izglītības 
iespējas izmantojuši gandrīz trīs reizes biežāk nekā iedzīvotāji, kuru ienākumi ir līdz 
40 latiem. 
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39. zīmējums 

PĒDĒJO 3 GADU LAIKĀ APMEKLĒJIS ILGLAICĪGUS KURSUS 
VAI PIEDALĪJIES TĀLMĀCĪBĀ SAISTĪBĀ AR DARBU, PROFESIJU
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%

Bāze: visi respondenti, kas ir snieguši atbildi, n = 3282

Vai Jūs pēdējo 12 mēnešu laikā vai pēdējo 3 gadu laikā esat apmeklējis vairāku dienu 
kursus, ilglaicīgus kursus vai piedalījāties tālmācībā par tēmu, kas saistīta ar profesionālo 
darbību?
 Kādi ir Jūsu ģimenes (mājsaimniecības) ienākumi vidēji mēnesī pēc nodokļu atvilkšanas 
uz vienu cilvēku ģimenē, ņemot vērā visus ienākumus - algas, stipendijas, pabalstus, 
pensijas u.c.?

 
Dažādus kursus saistībā ar darbu, profesiju pēdējo 3 gadu laikā biežāk apmeklējušas 
sievietes (25%) nekā vīrieši (16%). Īpaši izteiktas šīs atšķirības ir augstāko izglītību 
ieguvušo respondentu vidū – kursus saistībā ar profesiju, darbu apmeklējuši 30% 
vīriešu un 48% sieviešu ar augstāko izglītību. Šādas atšķirības ir saistītas ar dažādu 
vīriešu un sieviešu aktivitāti noteiktās darba tirgus jomās (piemēram, vīrieši biežāk 
nekā sievietes bijuši nodarbināti lauksaimniecībā un mežsaimniecībā – attiecīgi 15% 
vīriešu un 6% sieviešu, kā arī rūpniecībā un energoapgādē – 12% vīriešu, 7% 
sieviešu, kamēr sievietes biežāk nekā vīrieši nodarbinātas vairumtirdzniecībā, 
mazumtirdzniecībā, remonta un viesnīcu jomā – 13% un 22%, kā arī izglītībā un 
zinātnē – attiecīgi 5% aptaujāto vīriešu un 21% aptaujāto sieviešu). Aktivitāti 
izglītības ieguvē ietekmē arī atšķirīgs izglītības piedāvājums šajās nozarēs strādājošo 
vidū. 

Raksturojot iedzīvotāju apmeklētās izglītības aktivitātes, visbiežāk respondenti kursos 
apguvuši ar izglītību, pedagoģiju saistītas prasmes (20%), datorzinības un ar 
programmēšanu saistītas prasmes (16%), kā arī informāciju par izmaiņām 
likumdošanā (15%). 
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40. zīmējums 
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..ar izglītību, pedagoģiju, pētniecību
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..datorzinības, programmēšanas prasmes

..informāciju par izmaiņām likumdošanā  

..psiholoģiju

..ar veselības un sociālo aprūpi saistītas
prasmes

..ar tiešo tirdzniecību, mārketingu
saistītas prasmes

..ar inženierzinātnēm, tehnoloģijām,
būvniecību saistītas prasmes

..ar darba drošību un ugunsdrošību
saistītas prasmes

..lietvedības, biroja darba organizācijas
prasmes

..ar grāmatvedību un nodokļiem saistītas
prasmes

..dažādus ar tiesībām saistītus jautājumus
(darba tiesības u.tml.)

..projektu vadības prasmes

..angļu valodu

%

BĀZE: visi respondenti, kas pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši
vairāku dienu kursus, ilglaicīgus kursus vai mācījušies tālmācībā 
sastībā ar darbu, profesiju, n=822

PĒDĒJO 3 GADU LAIKĀ SAISTĪBĀ AR DARBU, PROFESIJU 
APGŪTĀS BIEŽĀK MINĒTĀS PRASMES

Kāda veida prasmes Jūs apguvāt ..? 

 
Nedaudz retāk saistībā ar darbu, profesiju, ir apgūta psiholoģija (12%) un veselības un 
sociālā aprūpe (11%). Ar tiešo tirdzniecību un mārketingu saistītas prasmes, ar 
inženierzinātnēm, tehnoloģijām, būvniecību saistītas prasmes un darba drošību, 
ugunsdzēsību saistītas prasmes apguvuši desmitā daļa aptaujāto (attiecīgi 10% 
norādījuši, ka apguvuši šādas prasmes). Pārējās prasmes minējuši mazāk nekā desmitā 
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daļa aptaujāto - lietvedības un biroja darba organizācijas prasmes apguvuši 9%, ar 
grāmatvedību, nodokļiem saistītas prasmes apguvuši 8%, dažādus ar darba tiesībām 
saistītus jautājumus apguvuši 9%, projektu vadību – 8%, angļu valodu – 8%, 
uzņēmējdarbības pamatus – 5%, projektu pieteikumu gatavošanas un ES 
struktūrfondu projektu administrēšanas prasmes - 5%, ar transporta pakalpojumiem 
saistītas prasmes (piemēram, dažādu kategoriju autovadītāja tiesības) – 4%, latviešu 
valodu – 3%, dažādas ar skaistumkopšanu saistītas prasmes – 3%, ar lauksaimniecību, 
dārzkopību un lopkopību saistītas prasmes – 3%, ar drošības pakalpojumiem saistītas 
prasmes (apsardze, militārās mācības) – 3%, ar sabiedrisko ēdināšanu saistītas 
prasmes – 2%, bet 3% aptaujāto bija norādījuši citas prasmes un vēl 3% nebija 
norādījuši kursos saistībā ar darbu, profesiju apgūtās prasmes. 

Vīrieši nedaudz biežāk norādījuši, ka ieguvuši ar inženierzinātnēm un tehnoloģijām 
saistītas prasmes (23%), ar darba drošību saistītas prasmes (20%), apguvuši izmaiņas 
likumdošanā (16%). 14% aptaujāto vīriešu, kuri pēdējo 3 gadu laikā mācījušies 
saistībā ar darbu, profesiju, apguvuši prasmes saistībā ar datora lietošanu, 
programmēšanu, 12%  apguvuši tiešo mārketingu, pārdošanu. 

Sievietes salīdzinoši biežāk nekā vīrieši apguvušas ar izglītību, pedagoģiju un 
pētniecību saistītas prasmes (28%), ar datora lietošanu, programmēšanu saistītas 
prasmes (18%), ar psiholoģiju saistītas prasmes (17%). 15% aptaujāto sieviešu pēdējo 
3 gadu laikā apguvušas izmaiņas likumdošanā, bet 14% aptaujāto – prasmes saistībā 
ar veselību, sociālo aprūpi. 

Pirmspensijas vecuma iedzīvotāji (55-64 gadus vecu aptaujātie) visbiežāk apmeklējuši 
kursus, kuros ieguvuši ar izglītību, pedagoģiju un pētniecību saistītas prasmes (22%), 
ar datora lietošanu un programmēšanu saistītas prasmes (19%), ar veselību un sociālo 
aprūpi saistītas prasmes (17%), kā arī ar psiholoģiju (16%) un darba drošību saistītas 
prasmes (15%). 

Redzams, ka aptaujātie visbiežāk apmeklējuši kursus jomās, kurās nodarbinātajiem ir 
nepieciešams regulāri papildināt izglītību – tās ir izglītība un zinātne, kā arī veselība 
un sociālā aprūpe. Respondenti samērā bieži norādījuši, ka apguvuši arī dažādas 
prasmes, iemaņas, kas noderīgas biroja darbā, tirdzniecībā, kā arī papildinājuši savas 
prasmes tādās jomās kā likumdošana un grāmatvedība.  

Izglītības pieejamību raksturo ne tikai interesēm un vajadzībām atbilstošs kursu 
piedāvājums, bet arī iespējas iegūt izglītību dzīves vietā, kas ļauj izvairīties no lieka 
laika un līdzekļu patēriņa transporta izdevumiem. Kopumā 52% aptaujāto kursus 
apmeklējuši savā pilsētā vai pagastā, 45% - citā pilsēta vai pagastā, bet 3% ārpus 
Latvijas. 

Iespējas iegūt izglītību dzīves vietā samazinās līdz ar respondenta dzīves vietas 
urbanizācijas līmeni – ja 93% Rīgas iedzīvotāji izglītību ieguvuši Rīgā, republikas 
pilsētu iedzīvotāju vidū dzīves vietā mācījušies (61%), tad citu pilsētu iedzīvotāju 
vidū dzīves vietā saistībā ar darbu mācījies katrs piektais, bet laukos - katrs ceturtais 
respondents. 
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41. zīmējums 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Neliels ciemats, lauki

Cita pilsēta

Rajona centrs

Daugavpils, Liepāja,
Jelgava, Ventspils,
Jūrmala, Rēzekne

Rīga

Šajā pilsētā/pagastā Citā pilsētā/pagastā Citā valstī (ārpus Latvijas)

BĀZE: visi respondenti, kas pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši vairāku dienu vai ilglaicīgus 
kursus, vai piedalījušies tālmācībā saistībā ar profesiju un atbildējuši uz jautājumu, n=798

KURSU NORISES VIETA DALĪJUMĀ PĒC RESPONDENTA DZĪVES VIETAS 
URBANIZĀCIJAS LĪMEŅA

%

Kur notika kursi?

 
Pierīgas reģionā dzīves vietā izglītību ieguvuši tikai 28% aptaujāto, ko, iespējams, 
nosaka Rīgas tuvums. Kurzemē dzīves vietā mācījušies 52%, Zemgalē 37%, Vidzemē 
30%, Latgalē 42% aptaujāto.  

Šāda situācija ir saistīta gan ar reģionu urbanizācijas līmeni, gan arī ar pieejamo 
infrastruktūru – reģionos, kur ir vairāk lielo pilsētu, raksturīgi, ka izglītību dzīves 
vietā ieguvis lielāks cilvēku īpatsvars nekā reģionos, kur vairāk respondentu dzīvo 
lauku teritorijās. 

Jāpiebilst, ka iedzīvotāju apmierinātība ar kursu kvalitāti raksturojošiem elementiem 
(saturu, pasniedzēju darbu, telpām, tehnisko nodrošinājumu) nav saistīta ar norises 
vietu – apmeklētos kursus vienlīdz augstu vērtē gan respondenti, kuri tos apmeklējuši 
dzīves vietā, gan respondenti, kuri tos apmeklējuši citā pilsētā vai apdzīvotā vietā. 
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42. zīmējums 
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Rīga

Vidējais

Šajā pilsētā/pagastā Citā pilsētā/pagastā Citā valstī (ārpus Latvijas)

Bāze: visi respondenti, kas pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši vairāku dienu vai ilglaicīgus kursus, 
vai piedalījušies tālmācībā saistībā ar profesiju, n=798

KURSU NORISES VIETAUN REĢIONS %

Kur notika kursi?

 
 

Motivācija apmeklēt kursus saistībā ar darbu, profesiju  

Lai raksturotu, kādi iemesli cilvēkiem ir svarīgi, izvēloties apmeklēt kursus saistībā ar 
darbu, profesiju, aptaujātajiem tika uzdots jautājums, kāpēc, ar kādu mērķi 
respondents izvēlējies apmeklēt kursus, lūdzot norādīt 3 galvenos iemeslus.  

Respondenti, kuri pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši vairāku dienu kursus, ilglaicīgus 
kursus vai piedalījušies tālmācības aktivitātēs saistībā ar darbu, profesiju, visbiežāk kā 
vienu no trim motivējošajiem faktoriem min to, ka profesijā nepieciešams sekot līdzi 
izmaiņām un jaunumiem. Tātad ievērojamu kursu apmeklētāju daļu veido 
respondenti, kas strādā darbu, kurā ir nepieciešama profesionālā tālākizglītība, 
savukārt tie, kuru darbā tā nav nepieciešama vai kaut kādu iemeslu dēļ viņiem nav 
pieejama, šādās izglītības aktivitātēs nepiedalās. Otrs visbiežāk minētais iemesls, kuru 
norādījuši trešā daļa (32%) kursu apmeklētāju, ir vēlme pilnveidoties profesijā un 
veidot karjeru – tātad, respondenti kursus apmeklēt izvēlas, redzot iespēju veidot 
karjeru, palielināt savu konkurētspēju darba tirgū. 

Retāk respondenti minējuši tādus iemeslus kā vēlmi atsvaidzināt profesionālās 
zināšanas (27%), darba devēja prasības (27%) un nepieciešamību apmeklēt kursus, lai 
varētu darbā veikt papildus pienākumus (27%). 
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Ar mērķi pārkvalificēties kursus apmeklējuši tikai 8% aptaujāto, 1% vēlējās pēc 
kursiem pabeigt arodizglītību ar kvalifikācijas eksāmenu, 2% norādījuši dažādus citus 
iemeslus, bet 4% nav norādījuši, kāpēc piedalījušies šajās izglītības aktivitātēs vai to 
neatceras. 

43. zīmējums 
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Profesijā nepieciešams sekot līdzi
izmaiņām un jaunumiem

Vēlējās pilnveidoties profesijā, lai
attīstītu karjeru

Pieprasīja darba devējs

Vēlējās atsvaidzināt profesionālās
zināšanas

Vajadzēja darbā, lai veiktu papildus
uzdevumus

Vēlējās pārkvalificēties

Cits iemesls

Vēlējās pabeigt arodizglītību ar
eksāmenu

Nav atbildes

%

BĀZE: visi  respondenti, kas pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši vairāku 
dienu kursus, ilglaicīgus kursus vai mācījušies tālmācībā sastībā ar
darbu, profesiju, n=822

KURSU APMEKLĒŠANAS MOTIVĀCIJA

Kāpēc Jūs apmeklējāt šos kursus?

 
Dažādās iedzīvotāju grupās kursu apmeklēšanas motivācija atšķiras. Vīrieši biežāk 
nekā sievietes norādījuši, ka tie bijuši nepieciešami darbā, lai varētu veikt papildus 
uzdevumus – attiecīgi 31% vīriešu un 24% sieviešu. Sievietes salīdzinoši biežāk nekā 
vīrieši minējušas nepieciešamību sekot līdzi izmaiņām un jaunumiem profesijā (51% 
sieviešu un 44% vīriešu), kā arī vēlēšanos pilnveidoties un veidot karjeru (attiecīgi 
37% un 24%). 

Gados jaunāki kursu apmeklētāji biežāk minējuši, ka vēlas pilnveidoties profesijā, lai 
veidotu karjeru (43% aptaujāto kursu apmeklētāju 15-24 gadu vecumā salīdzinājumā 
ar 25% aptaujāto 55-64 gadu vecumā). Gados vecāki respondenti biežāk norādījuši, ka 
apmeklējuši kursus, jo profesijā nepieciešams sekot dažādām izmaiņām (attiecīgi 21% 
aptaujāto 15-24 gadu vecumā, bet 63% aptaujāto 45-54 gadu vecumā un 57% 
aptaujāto 55-64 gadu vecumā minējuši šo iemeslu).  

Respondenti ar augstāku izglītības līmeni biežāk norādījuši, ka kursus apmeklē, jo 
profesijā nepieciešams sekot līdzi izmaiņām nozarē (63% ar nepabeigtu augstāko vai 
augstāko un 36% ar vidējo izglītību vai zemāku), kā arī biežāk norādījuši, ka 
apmeklējuši kursus ar mērķi atsvaidzināt profesionālās zināšanas (39% aptaujāto ar 
nepabeigtu augstāko vai augstāko un 23% ar vidējo vai zemāku izglītību). Iedzīvotāju 
vidū ar nepabeigtu augstāko vai augstāko izglītību ir arī salīdzinoši vairāk 
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respondentu, kuri kursus apmeklējuši, jo tas bijis nepieciešams darbā (32% ar 
nepabeigtu augstāko vai augstāko un 23% ar vidējo izglītību vai zemāku). 

Izglītības ieguvi ar mērķi pārkvalificēties pēdējo 3 gadu laikā uzsākuši divas reizes 
vairāk aptaujāto ar vidējo izglītību vai zemāku (11%) nekā aptaujātie ar nepabeigtu 
augstāko vai augstāko (5%). Šo iemeslu norādījuši 41% no aptaujātajiem 37 
bezdarbniekiem, kuri pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši vairāku dienu kursus, 
ilglaicīgus kursus vai mācījušies tālmācībā saistībā ar darbu, profesiju. 

Vairāku dienu kursu, ilglaicīgu kursu un tālmācības izmantošana izglītības ieguvē 
saistībā ar darbu, profesiju ir raksturīga nodarbinātajiem ar augstāko izglītību, kas ir 
motivēti iegūt izglītību, jo tas nepieciešams profesijā vai arī karjeras attīstībai.  

 
Iegūtās izglītības kvalitāte 
Lai raksturotu iegūtās izglītības kvalitāti, respondentus lūdza novērtēt gan kursu 
rezultātā notikušās izmaiņas darba tirgus situācijā, ņemot vērā to, ar kādu motivāciju 
cilvēks kursus apmeklējis, gan arī apmācības procesa kvalitāti – kā respondenti vērtē 
apmeklēto kursu saturu, pasniedzēju darbu, apmācības norises vietu, kā arī tehnisko 
nodrošinājumu. 

Raksturojot izmaiņas darba tirgū, gandrīz puse respondentu – 42%, kuri apmeklējuši 
kursus, norādījuši, ka kursos iegūtās zināšanas ir cēlušas viņu pašapziņu, bet nav 
radījušas tiešas izmaiņas darba tirgus pozīcijā, - cilvēki jūtas droši, ka 
nepieciešamības gadījumā šīs zināšanas palīdzēs atrast jaunu darbu. 

Katrs piektais aptaujātais kursu apmeklētājs (21%) norāda, ka kursu apmeklēšana ir 
radījusi tiešas izmaiņas darba tirgus situācijā: 10% aptaujāto norāda, ka pēc kursu 
apmeklēšanas ir pārkvalificējušies, 5% pēc kursu apmeklēšanas ir atraduši darbu, vēl 
4% aptaujāto ir izdevies atrast labāku darbu, bet 2% pēc kursu apmeklēšanas ir 
uzsākuši uzņēmējdarbību. 

Tomēr nedaudz vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto kursu apmeklētāju (27%) ir 
norādījuši, ka pēc kursu beigšanas nekas nemainījās, bet vēl desmitā daļa nevarēja 
novērtēt, kas ir mainījies pēc kursu beigšanas. 

15-24 gadus un 25-34 gadus veci iedzīvotāji biežāk nekā citas vecumu grupas ir 
norādījuši, ka pēc kursu apmeklēšanas viņu pozīcija darba tirgū ir mainījusies. Trešā 
daļa (32%) norādījuši, ka pēc kursiem uzsākuši uzņēmējdarbību, atraduši darbu, 
atraduši labāku darbu vai pārkvalificējušies. Arī aptaujāto kursu apmeklētāju vidū 
pirmspensijas vecumā (55-64 gadu vecumā) 21% norāda, ka pēc kurus apmeklēšanas 
viņu pozīcija darba tirgū ir mainījusies, pie tam, 42% aptaujāto šajā vecuma grupā ir 
ieguvuši pārliecību, ka nepieciešamības gadījumā varēs vieglāk atrast jaunu darbu. 
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44. zīmējums 

IZMAIŅAS DARBA TIRGŪ PĒC KURSU APMEKLĒŠANAS
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Grūti pateikt
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BĀZE: visi respondenti, kuri pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši vairāku dienu vai ilglaicīgus kursus 
vai mācījušies tālmācībā saistībā ar darbu, profesiju, n=822

%

Vai šajos kursos iegūtās zināšanas Jums palīdzēja uzlabot situāciju darba tirgū?

 
Izmaiņas darba tirgū kā rezultātu kursu apmeklēšanai biežāk norādījuši respondenti ar 
vidējo un vidējo profesionālo izglītību (attiecīgi 29% aptaujāto ar vidējo vispārējo un 
29% ar vidējo profesionālo izglītību), bet ievērojami mazāk, tikai 16% aptaujāto ar 
augstāko izglītību. Jāpiebilst, ka aptaujāto kursu apmeklētāju vidū ar augstāko 
izglītību, bija daudz vairāk tādu, kuri kursus apmeklēja ar mērķi profesionāli 
pilnveidoties un tāpēc, ka profesijā tas nepieciešams, tāpēc iespējams, ka šo 
iedzīvotāju grupā darba maiņa un/ vai darba atrašana nav galvenā motivācija. 

Vēl viens būtisks izglītības saistībā ar darbu, profesiju kvalitātes raksturotājs ir darba 
devēja attieksme pret iegūto izglītību, tāpēc respondentiem, kuri kursu apmeklēšanas 
brīdī bija darba ņēmēji, lūdza novērtēt, kāda bija darba devēja rīcība attiecībā uz 
respondenta karjeras izaugsmi un kāda bija attieksme pēc kursu apmeklēšanas. 

Katrs piektais aptaujātais kursu apmeklētājs, kas kursu apmeklēšanas brīdī bija darba 
ņēmējs, norādījis, ka darba devējs ir novērtējis kursos iegūtās zināšanas, atbilstoši 
paaugstinot darbinieku amatā (10%) vai palielinot atalgojumu (11%). Tomēr 
visbiežāk darba pienākumos un atalgojumā nekas nemainījās, bet darbinieki norāda, 
ka izjutuši pozitīvu darba devēja attieksmi (32%). Vēl piektā daļa respondentu 
norādījuši (19%), ka, lai arī darba devējs kursos iegūto nav novērtējis, viņi paši ir 
ieguvuši pārliecību, ka vajadzības gadījumā varēs vieglāk atrast jaunu darbu. 

20% respondentu pēc kursu apmeklēšanas nevarēja minēt nekādas pozitīvas izmaiņas, 
7% kursu apmeklētāju izmaiņas bija grūti novērtēt, bet 1% aptaujāto norādījuši, ka 
darba devējs nebija informēts par to, ka darbinieks apmeklējis kursus.   
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45. zīmējums 

 DARBA DEVĒJS VĒRTĒJUMS PAR APMEKLĒTAJIEM KURSIEM

Ieguvu jaunu 
amatu un papildus 
darba pienākumus

10%

Izjutu pozitīvu 
attieksmi, citādi 

nekas nemainījās
32%

Sapratu, ka 
vajadzības 

gadījumā varēšu 
vieglāk atrast 

darbu
19%

Nekas 
nemainījās

20%

Darba devējs 
nebija informēts

1%

Grūti pateikt
7%

Ieguvu lielāku 
atalgojumu

11%

BĀZE: visi respondenti, kuri pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši vairāku dienu vai ilglaicīgus 
kursus vai mācījušies tālmācībā saistībā ar darbu, profesiju un kursu apmeklēšanas laikā bija 
darba ņēmēji, N=610 

%

Vai darba devējs novērtēja Jūsu iegūtās zināšanas šajos kursos?

 
Papildus darba pienākumus vai algas paaugstinājumu pēc kursu apmeklēšanas biežāk 
ieguvuši gados jaunāki kursu apmeklētāji – katrs ceturtais 25-34 gadus vecs 
aptaujātais (26%), kas apmeklējis kursus pēdējo 3 gadu laikā, norāda, ka darba devējs 
novērtējis kursos iegūtās zināšanas, paaugstinot algu vai piešķirot jaunu amatu. 
Pirmspensijas vecuma iedzīvotāju vidū šādu pozitīvu vērtējumu iegūtajai izglītībai 
saņēmis katrs piektais kursu apmeklētājs (19% aptaujāto kursu apmeklētāju 55-64 
gadus vecu respondentu vidū). 

Paaugstinājumu vai algas pielikumu pēc kursu apmeklēšanas biežāk ieguvuši 
respondenti ar vidējo profesionālo izglītību (27%) nekā ar augstāko izglītību (17%), 
biežāk privātos ārvalstu uzņēmumos (36%) un privātos Latvijas uzņēmumos 
strādājošie (29%) nekā valsts un pašvaldības iestādēs strādājošie (17%). Salīdzinot 
izmaiņas pēc kursu apmeklēšanas dažādās nozarēs, interesanti, ka izglītībā un zinātnē 
strādājošo vidū paaugstinājumu vai algas pielikumu pēc kursu apmeklēšanas saņēmuši 
tikai 12%. Tas liecina, ka nozarēs, kurās profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana ir 
daļa no darba pienākumiem un kuras pārstāv liela daļa aptaujāto kursu apmeklētāju 
(izglītība un zinātne, valsts pārvalde u.tml.) ar augstāko izglītību, ir cita motivācija 
izglītības ieguvei nekā citās jomās un privātajā sektorā, kur izglītības ieguve drīzāk ir 
solis pretī jaunu pienākumu veikšanai. 

Respondentiem lūdza arī novērtēt, cik lielā mērā šajos kursos iegūtās zināšanas, 
viņuprāt, ir izmantojamas tikai tiešo darba pienākumu veikšanai un cik lielā mērā tās 
būtu izmantojamas arī citā darba vietā. Trešā daļa aptaujāto kursu apmeklētāju (31%) 
uzskata, ka iegūtās zināšanas var izmantot tikai tiešo darba pienākumu veikšanai, 
drīzāk šim apgalvojumam piekrīt vēl 15% aptaujāto. Katrs piektais kursu apmeklētājs 
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(20%) uzskata, ka kursos iegūtās zināšanas drīzāk būs iespējams pielietot arī citā 
darba vietā citā jomā, bet trešā daļa – 30% uzskata, ka iegūtās zināšanas ir pietiekami 
vispārīgas, lai tās varētu izmantot citā darba vietā, uzsākot ko jaunu. 4% aptaujāto 
nevarēja novērtēt iegūto zināšanu pielietojamību.  

Iegūto zināšanu pielietojamības vērtējuma ziņā vērojamas atšķirības pēc kursu 
apmeklētāju vecuma: gados vecāki cilvēki pārsvarā ieguvuši zināšanas, kas vairāk 
būtu noderīgas tiešo darba pienākumu veikšanai: 54% aptaujāto 45-54 gadu vecumā 
un 48% aptaujāto kursu apmeklētāju 55-64 gadu vecumā uzskata, ka zināšanas 
noderīgas tikai vai drīzāk tikai tiešo darba pienākumu veikšanai salīdzinājumā ar 36% 
aptaujāto 15-24 gadu vecumā. 

46. zīmējums 

KURSOS IEGŪTO ZINĀŠANU IZMANTOŠANAS IESPĒJAS 
DALĪJUMĀ PĒC VECUMA
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%

Bāze: visi respondenti, kas pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši vairāku dienu vai 
ilglaicīgus kursus un mācījušies tālmācībā un atbildējuši uz jautājumu, n=774

Zināšanas ir vairāk noderīgas tiešo darba pienākumu veikšanā

Zināšanas būtu noderīgas arī citā darbā

 Cik Jums šobrīd ir pilni gadi? Kuram no diviem apgalvojumiem par 
apmeklētajiem kursiem Jūs piekrītat vairāk? Šajās mācībās iegūtās : ..

 
Cilvēks mācīties nāk ar zināmu motivāciju. Tie, kas grib kaut ko mainīt, ar kursu 
palīdzību to var izdarīt, tikai šajā gadījumā jāatceras, ka šo kursu apmeklētāju vidū 
lielākā daļa ir nodarbināti cilvēki ar labu izglītību. Visticamāk, šie cilvēki, kas jau 
motivācijā ir orientēti uz pozitīvām izmaiņām darba tirgū, tad arī mērķtiecīgi izvēlas 
šos kursus. 

Problēmas šādā gadījumā rodas ar tiem cilvēkiem, kuriem būtu nepieciešama 
izglītība, bet kuriem nav skaidrs, kādu izglītību viņi vēlas iegūt, kāda būtu 
nepieciešama un trūkst skaidras motivācijas, priekšstata par iespējamām izmaiņām, 
kāds būtu labums pēc izglītības ieguves, kā arī trūkst resursu, lai papildinātu izglītību. 
Galvenie šķēršļi izglītības ieguvē tiks raksturoti, aplūkojot izglītības ieguves 
pieejamību dažādām grupām. 
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Kursu kvalitātes vērtējums 
Vērtējot apmeklēto kursu kvalitāti un atsevišķus tās elementus, respondenti ir ļoti 
pozitīvi, norādot, ka ir pilnībā apmierināti vai drīzāk apmierināti gan ar kuru saturu 
(95%), gan ar kursu pasniedzēju darbu (94%), gan mācību apstākļiem (93%). 
Nedaudz mazāk apmierināti aptaujātie kursu apmeklētāji ir ar kursu tehnisko 
nodrošinājumu – pilnībā apmierināti vai drīzāk apmierināti ir 87% respondentu, bet 
katrs vienpadsmitais kursu apmeklētājs (9%) nav bijis apmierināts ar kursu tehnisko 
nodrošinājumu. 

47. zīmējums 
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BĀZE: visi respondenti, kas pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši vairāku dienu vai ilglaicīgus kursus, 
mācījušies tālmācībā saistībā ar darbu, profesiju un atbildējuši uz jautājumu, n=800

Saturs

Pasniedzēju darbs

Tehniskais 
nodrošinājums

Mācību apstākļi

Kā Jūs vērtējat, vai esat apmierināts ar apmeklēto kursu saturu,pasniedzēju darbu, 
tehnisko nodrošinājumu un mācību apstākļiem?

 
Jāpiebilst, ka nav vērojamas statistiski nozīmīgas un būtiskas atšķirības kursu 
kvalitātes vērtējumā ne reģionos, ne arī dažādās respondentu vecuma, dzimumu 
grupās, ne arī pēc izglītības līmeņa. 

Kursu kvalitāti raksturo par kursu apmeklēšanu saņemtais izglītības dokuments. 
Respondentu vidū, kuri bija iesaistījušies ilglaicīgas izglītības ieguvē saistībā ar 
darbu, profesiju, gandrīz divas trešdaļas (62%) norādījuši, ka par kursiem saņēmuši 
mācību iestādes apliecību vai sertifikātu, katrs ceturtais (24%) norādījis, ka saņēmis 
valsts vai starptautiski atzītu apliecību vai sertifikātu, 10% ilglaicīgu kursu 
apmeklētāju norādījuši, ka netika izsniegta apliecība, 1% saņēmuši cita veida 
dokumentu, bet 3% bija grūti sniegt atbildi uz šo jautājumu. 

Izglītības kvalitāti raksturo arī situācijas, kurās cilvēks mācības uzsāk, taču zināmu 
iemeslu dēļ nepabeidz - kopumā 4% respondentu norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā 
uzsākuši, bet nav pabeiguši mācības saistībā ar darbu, profesiju, interesēm vai 
vaļasprieku. Raksturojot iemeslus, kādēļ šīs mācības netika turpinātas, lielākā daļa 
norāda, ka nebija laika (43%), 29% norādījuši, ka zuda interese par šo nodarbību 
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apmeklēšanu, 23% radās problēmas ar naudu, bet 14% nebija apmierināti ar 
piedāvātās izglītības kvalitāti. 

 
Izglītības saistībā ar darbu, profesiju pieejamība un to ietekmējošie apstākļi  
Aplūkojot iedzīvotāju līdzdalību ilgstošās izglītības aktivitātēs saistībā ar darbu, 
profesiju, viņu motivāciju un situācijas izmaiņas darba tirgū, bija iespējams saprast, 
kādām iedzīvotāju grupām pašlaik izglītības iespējas saistībā ar darbu ir pieejamas 
visvairāk. Lai labāk izprastu, kādi faktori ietekmējuši respondentu izvēli mācīties 
saistībā ar darbu, profesiju, vai kādiem vēl joprojām ir ietekme uz cilvēku plāniem 
iegūt izglītību, respondentiem, kuri bija apmeklējuši kursus, tika uzdots jautājums, 
lūdzot raksturot, kādi faktori ietekmēja viņu izvēli par labu konkrētajām mācību 
aktivitātēm saistībā ar darbu, profesiju. 

Raksturojot kursu izvēli noteicošos faktorus, kursu apmeklētāji, kas apmeklējuši 
vairāku dienu, ilglaicīgus kursus saistībā ar darbu, profesiju, biežāk nekā pusē 
gadījumu norāda, ka izvēli izdarījis darba devējs (54%).  

Nākamais visbiežāk minētais kursu izvēli noteicošais faktors ir pozitīva iepriekšēja 
pieredze ar kursus organizējošās institūcijas kursiem (16%), 11% norādījuši, ka 
kursus izvēlējušies, jo tos ieteikuši draugi, paziņas. 6% aptaujāto kursus izvēlējušies, 
sekojot Profesionālās un karjeras izvēles centra ieteikumiem, 5% ieinteresēja 
informācija masu medijos, bet 4% kursus izvēlējās, jo jau bijusi iepriekšēja pieredze 
ar pasniedzēju. 

48. zīmējums 
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BĀZE: visi  respondenti, kas pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši vairāku 
dienu kursus, ilglaicīgus kursus vai mācījušies tālmācībā sastībā ar
darbu, profesiju, n=822

KURSU IZVĒLI IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

Kāpēc Jūs apmeklējāt šos kursus?
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Raksturojot kursu izvēli ierobežojošos faktorus, visbiežāk minētie iemesli ir tas, ka 
kursi notika tuvu mājām vai darba vietai (7%), kā arī nepietiekams piedāvājums – 
nebija cita interesēm atbilstoša piedāvājuma (7%), tuvumā bija pieejami tikai 
konkrētie kursi (3%) vai kursi bija vienīgie pieejamie respondentam atbilstošajā laikā 
(6%).  

Tiem, kuri kursus apmeklējuši (un kā bija redzams iepriekš, tie ir nodarbināti 
iedzīvotāji ar augstāko izglītību, vadošu vai speciālista amatā, samērā augstiem 
ienākumiem), kursu izmaksas nav galvenais izvēles kritērijs – kā vienu no faktoriem 
kursu lētumu minējuši tikai 3% aptaujāto. Tas liek domāt, ka šai iedzīvotāju grupai 
apmeklēto kursu izvēlē finansiālais aspekts nav bijis svarīgākais, ļoti iespējams, arī 
tādēļ, ka kursu apmeklētāju vidū līdz šim visvairāk ir bijis tādu, kuru izglītošanā un 
prasmju papildināšanā ir bijis ieinteresēts darba devējs. 

Tātad pašlaik ir vērojama situācija, ka darba devēja un valsts finansējums ir ļoti 
mērķtiecīgi novirzīts atsevišķām grupām: darba devējs izglīto savus darbiniekus, bet 
valsts finansējuma saņēmēji ir pārsvarā bezdarbnieki, atsevišķas no darba tirgus 
atstumtās grupas, kā arī atsevišķas profesiju grupas, taču nodarbinātie, kuru izglītības 
līmeņa celšanā darba devējs nav ieinteresēts un kuri paši to nevar atļauties, atrodas 
sliktākā situācijā. 

No tiem, kas pēdējo 3 gadu laikā apmeklējuši kursus saistībā ar profesiju un darbu, 
vairāk nekā puse norādījuši, ka kursus daļēji vai pilnībā finansējis darba devējs (54%), 
trešā daļa maksājuši paši (30%), bet 14% izglītošanos apmaksājusi valsts. 

Visvairāk tādu, kas norādījuši, ka par kursiem maksājuši arī paši, ir respondentu vidū, 
kam ir vidējā profesionālā un/vai augstākā izglītība (attiecīgi 25% un 45%). Privātos 
uzņēmumos strādājošo vidū kursos savus līdzekļus ieguldījuši gandrīz puse - 43%,  
valsts vai pašvaldības iestādēs un uzņēmumos strādājošie - 45%. Izglītības un zinātnes 
nozarē paši par izglītošanos maksājuši gandrīz trešā daļa (32%), veselības un sociālā 
aprūpē strādājošo vidū tādu ir bijis 16%, un dažādu individuālu, sociālu un komunālu 
pakalpojumu jomā strādājošo vidū - 13%. No 30 aptaujātajiem bezdarbniekiem, kas 
apmeklējuši vairāku dienu vai ilglaicīgus kursus, piedalījušies tālmācībā, maksājuši 
paši ir tikai 4 cilvēki. 

 

Kursu saistībā ar darbu, profesiju apmeklēšanu ierobežojošie iemesli 

Lai raksturotu, kādi faktori ir atturējuši aptaujātos iedzīvotājus iegūt izglītību saistībā 
ar darbu, profesiju, tiem, kas kursus nebija apmeklējuši, lūdza izvēlēties un nosaukt 3 
galvenos iemeslus, kāpēc viņi nav apmeklējuši šādus kursus. 

Kursus saistībā ar darbu, profesiju pēdējo 3 gadu laikā nav apmeklējuši 69%. 
Visbiežāk minētais iemesls, kuru norādījušas divas trešdaļas respondentu, kas nav 
apmeklējuši kursus saistībā ar darbu, profesiju, ir tas, ka nav bijis nepieciešamības 
mācīties. Katrs piektais respondents norādījis, ka nav intereses (20%) šādas izglītības 
ieguvei. Laika un naudas trūkumu kā šķēršļus izglītības ieguvei minējuši attiecīgi 
27% un 26% aptaujāto.  

9% norādījuši, ka nav mācījušies, jo viņiem nav bijusi pieejama informācija, 3% 
norādījuši, ka traucējoša ir negatīva darba devēja attieksme, bet 2% respondentu 
neapmierina pieejamo izglītības iespēju kvalitāte. 
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49. zīmējums 
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Bāze: visi respondenti, kas pēdējo 3 gadu laikā nav mācījušies, n=2331, 
vairākatbilžu jautājums, %>100

IEMESLI, KĀPĒC PĒDĒJO 3 GADU LAIKĀ NAV MĀCĪJIES SAISTĪBĀ AR DARBU, 
PROFESIJU

Ja pēdējo 3 gadu laikā neesat apmeklējis/-usi kursus, seminārus, cita veida izglītojošus 
pasākumus profesionālajā jomā, tad kāpēc?

 
Lielāks īpatsvars cilvēku, kas neredz nepieciešamību izglītoties, ir 55 gadus vecu un 
vecāku iedzīvotāju vidū, respondentu ar augstāko izglītību, kā arī profesionālo bez 
vidējās izglītības un vidējo profesionālo izglītību vidū, ierindas darbinieku un fiziska 
darba strādnieku vidū. 

Arī raksturojot iemeslus, kāpēc iedzīvotāji tuvāko 3 gadu laikā nav plānojuši mācīties, 
samērā bieži - katrs piektais aptaujātais - norādījis, ka jāpelna iztika (19%). 17% 
norādījuši, ka nemācīsies naudas trūkuma dēļ. Tāpēc, lai saprastu, kur ir problēmas ar 
finansējuma jomu un maksātspēju, vajadzētu aplūkot, cik daudz kursu apmeklētāji 
maksājuši par izglītību un kā cilvēki vērtē savas iespējas tērēt naudu izglītībai. 

Raksturojot ieguldījumu kursu izdevumu segšanā, pētījuma rezultāti liecina, ka piektā 
daļa aptaujāto par apmeklētajiem kursiem maksājuši līdz 25 latiem (22%). Katrs 
ceturtais norādījis, ka par kursiem maksājis no 26 latiem līdz 50 latiem (25%), 
desmitā daļa aptaujāto maksājuši no 51 līdz 75 latiem un no 76 līdz 100 latiem 
(attiecīgi 10% un 10%), bet katrs trešais par apmeklētajiem vairāku dienu, 
ilglaicīgajiem kursiem vai tālmācības kursiem maksājis 101 latu vai vairāk (34%). 
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50. zīmējums 
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Bāze: respondenti, kas maksājuši par  vairāku dienu vai ilglaicīgiem kursiem vai 
tālmācību saistībā ar izglītību un atbildējuši uz jautājumu, n=188

Cik daudz Jūs maksājāt par šiem kursiem?

 
Viens no iedzīvotāju maksātspējas rādītājiem nenoliedzami ir ienākumu līmenis uz 
vienu ģimenes locekli mēnesī, kas ir visai zems. Iedzīvotāju ieguldījums par 
apmeklētajiem kursiem raksturo tās cilvēku grupas, kuri kursus apmeklējuši un 
maksājuši par tiem paši, spēju maksāt. Tomēr visiem respondentiem tika lūgts arī 
novērtēt, kādu summu vidēji mēnesī viņi varētu tērēt izglītībai. 
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51. zīmējums 
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Bāze: visi aptaujātie respondenti, kas atbildējuši uz jautājumu, n=3652

IESPĒJAS TĒRĒT IZGLĪTĪBAI

Cik latus vidēji mēnesī Jūs kopumā varētu tērēt izglītībai?

 
Vairāk nekā puse visu aptaujāto norādījuši, ka nevarētu atļauties tērēt neko (52%). No 
1-15 latiem mēnesī izglītībai būtu gatavi tērēt 13% aptaujāto, un no 16 līdz 30 latiem 
– 16%. Vairāk par 30 latiem mēnesī par izglītību varētu tērēt 19% aptaujāto. Tātad 
naudas un finansējuma trūkums ir nopietns ierobežojošs faktors izglītības pieejamībā. 
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Izglītības pieejamības vērtējums 
Izglītības iespēju pieejamības vērtējums dzīves vietā aptaujāto iedzīvotāju skatījumā ir 
samērā augsts, puse (51%) par viegli pieejamu uzskata interešu izglītību, bet 
salīdzinoši visretāk kā pieejamas vērtētas augstākā izglītība (42%) un izglītība saistībā 
ar darbu (41%). 

52. zīmējums 
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Iespējas mācīties interesēm un vaļaspriekam visaugstāk vērtētas Rīgā (73%), 
Kurzemes reģionā (48%) un Latgales reģionā (44%). Izglītības iespējas uz vietas 
saistībā ar darbu arī visaugstāk vērtētas Rīgā – 70%, viszemāk – Vidzemes reģionā – 
21% un Pierīgas reģionā – 18%. 
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Jāpiebilst, ka bezdarbnieki iespējas izglītoties saistībā ar darbu savā dzīves vietā 
vērtējuši zemāk nekā citas iedzīvotāju grupas – 20%, kamēr skolēni - 44%, 
nodarbinātie – vēl augstāk.  

53. zīmējums 
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Izglītības plānus ierobežojošie faktori 

36% aptaujāto norādīja, ka tuvāko 3 gadu laikā ir plānojuši turpināt izglītības ieguvi. 
Respondentiem, kas tuvāko trīs gadu laikā neplāno mācīties neko jaunu, tika uzdots 
jautājums par iemesliem, kāpēc tie nolēmuši neturpināt mācīties. Kopumā visvairāk 
respondentu jeb 42% atbildējuši, ka tas nav nepieciešams, 19% - ka jāpelna iztika. 
17% kā iemeslu norāda naudas trūkumu, bet 16% - laika trūkumu. 

Bezdarbnieki visbiežāk kā šķērsli mācībām min naudas trūkumu (40%) un to, ka 
jāpelna iztika (19%). Jāuzsver, ka tikpat bieži tika minēts arī intereses trūkums (19%) 
un tas, ka respondenti neizjūt nepieciešamību mācīties (19%). Tas liek domāt, ka, 
protams, finansējums ir būtisks, taču nozīmīga ir arī motivācija. 

Strādājošie tāpat kā bezdarbnieki neizjūt vajadzību mācīties (38%), un vēl vairāk 
uzsver laika trūkumu – 22% trūkst laika, bet 27% norāda, ka jāpelna iztika - arī tas 
liecina par motivācijas trūkumu. Vīrieši biežāk nekā sievietes norādījuši, ka trūkst 
naudas un jāpelna iztika un ka svarīgāka ir darba pieredze. 

Nozīmīga ir arī attieksme – kāds ir izglītības vērtējums. No tiem, kas uzskata, ka 
izglītība ir būtisks faktors darba devējam (un nav nestrādājoši skolēni, studenti), 
mācības turpināt plānojuši trešā daļa, kamēr no tiem, kas izglītību nevērtē kā darba 
devējam nozīmīgu, mācīties plāno katrs sestais respondents (19%). 

Salīdzinot atbildes, ko snieguši respondenti ar dažādiem ienākumiem mājsaimniecībā 
uz vienu ģimenes locekli mēnesī, redzams, ka kopumā atbildes ir līdzīgas, tomēr ir arī 
dažas atšķirības. Iedzīvotāji ar viszemākajiem ienākumiem kā galveno iemeslu 
izglītības neturpināšanai min naudas trūkumu (37%). Turpretī citās ienākumu grupās 
respondenti visbiežāk atbild, ka tas nav nepieciešams. Visvairāk šo iemeslu – nav 
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nepieciešams - atzīmējuši iedzīvotāji ar ienākumiem no 81 līdz 120 latiem uz vienu 
ģimenes locekli (50%). Savukārt gan augstākās, gan zemākās ienākumu grupās tas 
minēts retāk (22% ar ienākumiem līdz 40 latiem un 34% ar ienākumiem virs 300 
latiem). Jo augstāki ienākumi, jo biežāk respondenti uzskata, ka viņiem jau ir 
pietiekami laba izglītība un tā pamato to, ka neplāno mācīties tuvākajā laikā.  

54. zīmējums 

MĀCĪBU TURPINĀŠANU IEROBEŽOJOŠI FAKTORI 
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BĀZE: Visi respondenti, kas tuvāko 3 gadu laikā nav plānojuši mācīties, N=2538
 

Jo vecāki ir respondenti, jo vairāk tie uzskata, ka viņiem tālākas mācības nav 
nepieciešamas, šādu atbildi snieguši 64% aptaujāto vecumā no 65 līdz 75 gadiem. 
Jaunākajās vecumgrupās - no 15 līdz 34 gadiem - katrs ceturtais jeb aptuveni 24% 
neplāno mācīties, jo neizjūt nepieciešamību. Gandrīz tikpat daudzi jeb 21% 
respondentu vecumā līdz 24 gadiem atbild, ka nemācīsies, jo jāpelna iztika. Tikpat 
bieži šajā vecumgrupā kā iemesls minēti arī laika un naudas trūkums. 

Respondenti ar atšķirīgu izglītību kopumā min līdzīgus iemeslus, kādēļ tie neplāno 
mācīties. Var atzīmēt tikai dažas atsevišķām grupām raksturīgas iezīmes. Aptaujātie 
ar pamatizglītību (19%), nepabeigtu pamatizglītību (13%) vai profesionālo izglītību 
bez vidējās vispārējās izglītības (14%) nedaudz biežāk uzsver, ka viņus mācīšanās 
neinteresē. Savukārt respondenti, kas ieguvuši pamatizglītību, neplāno mācības, jo 
uzskata, ka viņiem jau ir pietiekami laba izglītība (29%). 

Fiziska darba strādnieki un citi ierindas darbinieki biežāk kā iemeslu, kādēļ tie 
neplāno mācīties, min, ka tā vietā jāpelna iztika, naudas trūkumu, kā arī to, ka neizjūt 
nepieciešamību pēc tālākas izglītošanās. Turpretī vadītāji un speciālisti uzskata, ka 
viņiem jau ir pietiekami laba izglītība, un tāpēc neplāno mācīties tuvākajā laikā. 
Vadītāji vairāk nekā citas strādājošo grupas uzsver laika trūkumu kā šķērsli mācībām. 

Nav nozīmīgu atšķirību starp sieviešu un vīriešu atbildēm, kā arī atbildēm, ko snieguši 
dažādu tautību respondenti un aptaujātie dažādos reģionos, pilsētās un laukos.  
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IZGLĪTĪBAS IEGUVES PLĀNI UN VAJADZĪBAS 

Izglītības ieguves plāni tuvāko 3 gadu laikā  

Lielākā daļa aptaujāto tuvākajā laikā neplāno turpināt izglītību vai apgūt ko jaunu – 
51% respondentu atbildējuši, ka to neplāno, 12% nezina vai nav par to domājuši. 
Savukārt 22% plāno mācīties tuvāko 12 mēnešu laikā, bet 15% respondentu 
norādījuši, ka izglītības ieguvi plāno tuvāko trīs gadu laikā.  

Salīdzinot izglītības ieguves plānus dažādu vecumu cilvēku vidū, šajā ziņā 
novērojamas būtiskas atšķirības. Nozīmīgākā iezīme ir tā, ka jauniešu vidū ievērojami 
vairāk ir to, kas mācās vai plāno to darīt tuvākajā laikā. Tā gandrīz puse jeb 45% 
respondentu 15-24 gadu vecumā plāno mācīties tuvāko 12 mēnešu laikā, bet no 
aptaujātajiem vecumā no 25-44 gadiem - tikai aptuveni 24%. No respondentiem 45-54 
gadu vecumā tuvākā gada laikā mācīties plāno 15%, savukārt starp 55-75 gadus 
vecajiem aptaujātajiem tādu ir tikai 7%. 
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Kāda ir Jūsu nodarbošanās?
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Gan strādājošo, gan bezdarbnieku vidū vienādi daudz ir to, kas plāno kaut ko mācīties 
tuvākā gada laikā – aptuveni katrs piektais jeb 21% nodarbināto un 19% 
bezdarbnieku. 
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 IZGLĪTĪBAS PLĀNI TUVĀKĀ GADA LAIKĀ UN NODARBOŠANĀS %

Vai tuvākajā laikā esat plānojis turpināt izglītību, mācīties, apgūt ko jaunu? Kāda ir 
Jūsu nodarbošanās?

 
Raksturojot nodarbināto iedzīvotāju plānus izglītības ieguvē tuvākā gada laikā, 
redzams, ka iegūtās formālās izglītības līmenis ir viens no faktoriem, kas ir ļoti cieši 
saistīts ar iedzīvotāju plāniem mācīties. Kopējā tendence iezīmējās ļoti skaidri – 
augstāka līmeņa izglītību ieguvušie vairāk gatavojas iesaistīties kādās izglītības 
aktivitātēs. Tuvāko 12 mēnešu laikā kaut ko mācīties plāno 24% aptaujāto ar augstāko 
izglītību, bet tikai 10% aptaujāto ar profesionālo izglītību (bez vidējās izglītības).  
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No aptaujātajiem ar nepabeigtu augstāko izglītību aptuveni puse pašlaik mācās, lai 
iegūtu augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību. Savukārt no tiem, kas 
nemācās, 19% plāno kaut ko mācīties tuvāko 12 mēnešu laikā, un 14% - tuvāko trīs 
gadu laikā. 
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 IZGLĪTĪBAS PLĀNI TUVĀKĀ  GADA LAIKĀ UN IZGLĪTĪBAS LĪMENIS %

Vai tuvākajā laikā esat plānojis turpināt izglītību, mācīties, apgūt ko jaunu? Kāda ir 
Jūsu pēdējā iegūtā izglītība?

 
Sievietes biežāk nekā vīrieši plāno mācīties tuvākā gada laikā – attiecīgi 25% sieviešu 
un 18% vīriešu.  

Savukārt latviešu vidū mācīties plāno vairāk nekā cittautieši – tuvāko 12 mēnešu laikā 
mācīties plāno 25% latviešu un 17% cittautiešu. 

Tomēr salīdzinot atbildes, ko snieguši cittautieši, kas latviešu valodā runā ar nelielām 
grūtībām vai brīvi, un tos, kas latviski prot nedaudz vai nerunā nemaz, redzam 
ievērojamas atšķirības. Tā no cittautiešiem ar vājām latviešu valodas zināšanām 70% 
neplāno mācīties, bet grupā ar labām latviešu valodas zināšanām tādu ir 49%. 
Jāpiebilst, ka latviešu vidū gatavība mācīties ir tikpat augsta kā starp cittautiešiem ar 
labām latviešu valodas zināšanām.  
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Kopumā šīs atšķirības zināmā mērā var izskaidrot ar atšķirīgo izglītības līmeni 
dažādās grupās. Jo augstāks ir iegūtais izglītības līmenis, jo vairāk cilvēki plāno kaut 
ko mācīties. Cittautiešiem ar augstāku izglītību kopumā ir arī labākas latviešu valodas 
zināšanas. 
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Vai tuvākajā laikā esat plānojis iegūt izglītību, mācīties, apgūt ko jaunu? Kā Jūs 
novērtētu savas latviešu valodas zināšanas - prasmi sarunāties?

 
Salīdzinot atbildes dažādos reģionos, redzams, ka tajos ir līdzīgs skaits cilvēku, kas 
plāno mācīties tuvākajā laikā – vidēji 21%. Visvairāk no vidējā atšķiras Zemgale, kur 
tuvāko 12 mēnešu laka mācīties plāno 29% respondentu. Turpretī vismazāk šādu 
nodomu pauduši Rīgā un Kurzemē aptaujātie – 18%. 

Rīgā un citās lielajā pilsētās (Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Jūrmala, 
Rēzekne) aptaujātie nedaudz mazāk plāno mācīties tuvākā gada laikā nekā citās 
pilsētās un laukos dzīvojošie (attiecīgi 19% un 24%). 

Jo lielāki ir mājsaimniecības ienākumi uz vienu cilvēku ģimenē, jo vairāk aptaujāto 
plāno mācīties tuvākajā laikā. Tā grupā ar ienākumiem līdz 80 latiem mēnesī mācīties 
plāno 19%, savukārt turīgākajā grupā (ienākumi vairāk nekā 300 latu uz vienu 
mājsaimniecības locekli) – 29%.  
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Salīdzinot dažādās nozarēs strādājošos, redzams, ka visvairāk to, kas plāno mācīties 
nākošā gada laikā, ir tādās sfērās kā ‘operācijas ar nekustamo īpašumu, noma un cita 
komercdarbība’, kā arī veselības, sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes jomā. 32-
38% šajās nozarēs strādājošo plāno mācīties tuvāko 12 mēnešu laikā. Savukārt 
vismazāk mācības plāno tie, kas strādā būvniecībā un rūpniecībā – tikai 12-14% 
nodarbināto. 

59. zīmējums 
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%

BĀZE: visi nodarbinātie respondenti, n=2374

 IZGLĪTĪBAS IEGUVES PLĀNI TUVĀKĀ GADA LAIKĀ UN DARBĪBAS JOMA
Vai tuvākajā laikā esat plānojis turpināt izglītību, mācīties, apgūt ko jaunu?  Kāda ir uzņēmuma, 

kurā Jūs strādājat, galvenā darbības joma?

 
No dažādām strādājošo grupām vismazāk to, kas plāno tuvākajā laikā mācīties, ir 
starp fiziska darba strādniekiem – tikai 12%. Turpretī visvairāk mācīties plāno 
speciālisti un dažāda līmeņa vadītāji (26%-31%). 

Valsts vai pašvaldību iestādēs un uzņēmumos strādājošie vairāk plāno mācīties tuvākā 
gada laikā (27%) nekā privātu Latvijas vai ārvalstu uzņēmumu darbinieki (aptuveni 
18%). 

Nav novērojama saistība starp plāniem mācīties tuvākajā laikā un strādāšanu iegūtajā 
profesijā, apmierinātību ar pašreizējo darbu. 

 

Plānoto mācību veids 12 mēnešu laikā 

Lielākā daļa respondentu, kas plāno mācīties tuvāko 12 mēnešu laikā – mācīsies kādā 
formālās izglītības iestādē, lai iegūtu vispārējo vai profesionālo pamata, vidējo vai 
augstāko izglītību. 26% aptaujāto apmeklēs kursus vai cita veida mācības saistībā ar 
savu darbu un profesiju, un 16% papildinās zināšanas saistībā ar interesēm, 



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā”  2006 
 

 Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2006 87

vaļasprieku. Savukārt 6% iegūs cita veida zināšanas vai prasmes – visbiežāk minēti 
dažādu valodu kursi, datora lietošanas appmācība un autovadītāju kursi. 

 

Plānoto mācību veids tuvāko triju gadu laikā 

Tuvāko 3 gadu laikā respondenti, kuri plāno mācīties, visbiežāk norādījuši, ka plāno 
iegūt augstāko izglītību (15%), mācīties saistībā ar darbu, profesiju (12%) un 
vaļasprieku (10%). 9% respondentu plāno pabeigt vidusskolu, savukārt 7% - iegūt 
zinātnisko grādu, bet 5% respondentu atzīmējuši, ka vēlas iegūt cita veida izglītību, no 
tiem lielākā daļa nav precizējuši, tieši kādu izglītību. No konkrētām atbildēm 
visbiežāk atkārtojās vēlme mācīties autovadītāju vai valodu kursos.  

60. zīmējums 

 IZGLĪTĪBAS IEGUVES PLĀNI TUVĀKO 12 MĒNEŠU UN 3 GADU LAIKĀ

16

12

10

5

4

4

3

12

10

15

9

1

7

5

4

2

6

26

0 10 20 30 40

Mācīties saistībā ar darbu, profesiju

Mācīties saistībā ar interesēm, vaļasprieku

Iegūt augstāko izglītību

Pabeigt vidusskolu

Pabeigt pamatskolu

Iegūt zinātnisko grādu (maģistra, doktora)

Iegūt cita veida izglītību

Profesiju un vidējo izglītību tehnikumā, koledžā

Iegūt profesiju arodskolā

%

Bāze: respondenti, kas plāno mācīties tuvāko trīs gadu laikā, N=1444, vairākatbilžu 
jautājums, procentu summa >100%

tuvāko 12 mēnešu laikā tuvāko 3 gadu laikā

Kādu izglītību esat plānojus/-usi iegūt?

 
 

Plānoto mācību veids: mācības saistībā ar darbu, profesiju 

Aptuveni 14% no visiem aptaujātajiem (38% no aptaujātajiem, kas plāno mācīties 
tuvāko 3 gadu laikā) plāno apmeklēt kursus vai cita veida mācības saistībā ar darbu un 
profesiju. Nodarbināto personu vidū saistībā ar darbu gatavojas mācīties 18%, bet 
bezdarbnieku vidū – 19%. Kopumā no strādājošajiem, kas plāno mācīties kaut ko 
tuvāko 12 mēnešu vai 3 gadu laikā, puse mācīsies kaut ko saistībā ar darbu vai 
profesiju. 

Iedzīvotāju iespējas un gatavība mācīties lielā mērā ir saistīta ar tautsaimniecības 
nozari, kurā tie strādā. Visvairāk mācīties saistībā ar darbu plāno tie, kas strādā jomās, 
kurās tālākizglītība ietilpst darba pienākumos, piemēram, veselība un sociālā aprūpe, 
finanšu starpniecība, apdrošināšana un nekustamie īpašumi, izglītībā un zinātnē, kā arī 
valsts pārvaldes un aizsardzības institūcijās. Nedaudz vairāk mācīties saistībā ar 
profesiju plāno tie, kas strādā darbu saistībā ar iegūto profesiju.  
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Turpretī salīdzinoši vismazāk mācīties plāno tie, kas strādā tādās jomās kā būvniecība, 
tirdzniecība, dažādi remontdarbi, viesnīcas, rūpniecība un energoapgāde, 
lauksaimniecība, mežsaimniecība, medniecība un zvejniecība. 

61. zīmējums 
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BĀZE: visi nodarbinātie respondenti,  = 2474

PLĀNI IEGŪT IZGLĪTĪBU, MĀCĪTIES  TUVĀKO 3 GADU LAIKĀ SAISTĪBĀ AR DARBU 
UN DARBĪBAS JOMA

%

11

Kādu izglītību esat plānojus/-usi iegūt? Kā ir uzņēmuma, kurā Jūs strādājat, galvenā 
darbības joma?

 
Plāni mācīties saistībā ar darbu un profesiju ir cieši saistīti ar darba veidu un amatu, 
kuru ieņem respondenti. Kopumā ir redzama sakarība, ka iedzīvotāji augstākos 
amatos daudz vairāk plāno mācīties saistībā ar darbu nekā tie, kas ir zemākās 
pozīcijās. Tā augstākā līmeņa vadītāju vidū tuvāko 12 mēnešu laikā mācīties saistībā 
ar darbu plāno 55%, turpretī starp fiziska darba darītājiem ievērojami mazāk - tikai 
27%. 

Salīdzinot dažādu vecumu cilvēkus, visvairāk mācīties saistībā ar darbu, profesiju 
plāno respondenti vecumā no 45 līdz 64 gadiem – viņu vidū tuvāko 12 mēnešu laikā 
mācīties plāno 48%. Savukārt vismazāk mācīties saistībā ar darbu vai profesiju 
gatavojas 15 līdz 24 gadus veci jaunieši – tuvākajā laikā to gatavojas darīt 16%. 
Jāpiezīmē, ka šeit nav ietverti nestrādājoši studenti un skolēni. 
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62. zīmējums 

PLĀNI IEGŪT IZGLĪTĪBU, MĀCĪTIES SAISTĪBĀ AR DARBU TUVĀKO 3 
GADU LAIKĀ UN VECUMS
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Bāze: respondenti, kas plāno mācīties tuvāko 3 gadu laikā, bez nestrādājošiem 
studentiem, skolēniem, n=1095

jā, tuvāko 12 mēnešu laikā jā, tuvāko 3 gadu laikā tuvāko 3 gadu laikā mācīties neplāno

Kādu izglītību esat plānojis/-usi iegūt? Cik Jums ir pilni gadi?

 
Mācīties saistībā ar darbu visvairāk plāno tie, kuru mājsaimniecības ienākumi mēnesī 
uz vienu ģimenes locekli ir Ls151-200, viņu vidū mācīties gatavojas 60%. Savukārt 
vismazāk apgūt kaut ko saistībā ar darbu plāno iedzīvotāji ar viszemākajiem 
ienākumiem (līdz Ls80), šajā grupā mācīties plāno 35% respondentu. 

Salīdzinot aptaujātos ar dažādu izglītības līmeni, redzam, ka visvairāk mācīties 
saistībā ar darbu plāno cilvēki ar augstāko izglītību - 45% apgūs kaut ko tuvāko 12 
mēnešu laikā. Savukārt vismazāk mācīties gatavojas tie, kas ieguvuši pamatizglītību 
(23%), profesionālo izglītību bez vidējās izglītības (14%), kā arī respondenti ar 
nepabeigtu augstāko izglītību (25%). Jāpiebilst, ka lielākā daļa aptaujāto ar 
nepabeigtu augstāko izglītību pašlaik mācās, lai iegūtu augstāko profesionālo vai 
akadēmisko izglītību. 
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63. zīmējums 

PLĀNI IEGŪT IZGLĪTĪBU, MĀCĪTIES SAISTĪBĀ AR DARBU TUVĀKO 3 
GADU LAIKĀ UN IZGLĪTĪBA
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Bāze: respondenti, kas plāno mācīties tuvāko 3 gadu laikā, bez nestrādājošiem 
studentiem, skolēniem, n=1095

jā, tuvāko 12 mēnešu laikā jā, tuvāko 3 gadu laikā tuvāko 3 gadu laikā mācīties neplāno

Kādu izglītību esat plānojis/-usi iegūt? Kāda ir Jūsu pēdējā iegūtā izglītība?
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Rīdzinieki un citu Latvijas lielāko pilsētu (Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, 
Jūrmala, Rēzekne) iedzīvotāji nedaudz retāk nekā mazāku pilsētu un lauku iedzīvotāji 
atzīmējuši, ka plāno mācīties saistībā ar darbu. Lielākajās pilsētās tuvāko 12 mēnešu 
laikā mācīties gatavojas 29% aptaujāto, turpretī laukos un nelielos ciematos – 39% 
iedzīvotāju. 

64.zīmējums 

PLĀNI IEGŪT IZGLĪTĪBU, MĀCĪTIES SAISTĪBĀ AR DARBU TUVĀKO 3 
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Bāze: respondenti, kas plāno mācīties tuvāko 3 gadu laikā, bez nestrādājošiem 
studentiem, skolēniem, n=1095

jā, tuvāko 12 mēnešu laikā jā, tuvāko 3 gadu laikā tuvāko 3 gadu laikā mācīties neplāno

Kādu izglītību esat plānojis/-usi iegūt? 
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Salīdzinot dažādus reģionus, redzam, ka visvairāk mācīties saistībā ar darbu gatavojas 
Vidzemē un Latgalē dzīvojošie (tuvāko 12 mēnešu laikā attiecīgi 44% un 38%), 
savukārt vismazāk – rīdzinieki (29%) un kurzemnieki (28%). 

65.zīmējums 

PLĀNI IEGŪT IZGLĪTĪBU, MĀCĪTIES SAISTĪBĀ AR DARBU TUVĀKO 3 
GADU LAIKĀ UN REĢIONS
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Bāze: respondenti, kas plāno mācīties tuvāko 3 gadu laikā, bez nestrādājošiem 
studentiem, skolēniem, n=1095

jā, tuvāko 12 mēnešu laikā jā, tuvāko 3 gadu laikā GP, NA, neplānoju

Kādu izglītību esat plānojis/-usi iegūt? 

 
Sievietes vairāk plāno mācīties saistībā ar darbu, profesiju nekā vīrieši - attiecīgi 29% 
un 22% gatavojas to darīt tuvāko 12 mēnešu laikā.  

Šajā jautājumā nav nozīmīgu atšķirību starp latviešiem un cittautiešiem. 
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Prasmes profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai 

No tiem, kas plāno apmeklēt kursus vai cita veida mācības saistībā ar darbu, aptuveni 
trešdaļa plāno mācīties angļu valodu, bet gandrīz katrs piektais – uzlabot datora 
lietošanas prasmes.  

66.zīmējums 
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Bāze: visi respondenti, kas plāno apmeklēt kursus vai cita veida
mācības saistībā ar darbu, profesiju tuvāko trīs gadu laikā, n=562

PRASMES, KURAS RESPONDENTI PLĀNO APGŪT SAISTĪBĀ AR 
DARBU, PROFESIJU TUVĀKO 3 GADU  LAIKĀ

Kādas prasmes profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai Jūs  esat 
plānojis/-usi apgūt tuvākajā nākotnē? 
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Salīdzinot prasmes, kuras profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai tuvākajā laikā 
plānojuši iegūt bezdarbnieki un strādājošie, jāsecina, ka kopumā starp šīm grupām nav 
lielu atšķirību. Abās grupās visvairāk tiek plānots apgūt datorzinības un angļu valodu. 
Bezdarbnieki ievērojami biežāk nekā strādājošie ir nodomājuši tuvākajā laikā mācīties 
latviešu valodu. 

Tuvākajā nākotnē apgūt dažādas prasmes profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai 
visvairāk plāno aptaujātie, kuru mājsaimniecības ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
mēnesī ir no 81 līdz 120 latiem mēnesī. Šajā grupā mācīties saistībā ar profesiju plāno 
aptuveni ceturtā daļa respondentu. Salīdzinoši daudz mācīties plāno arī tie, kuru 
mājsaimniecības ienākumi ir no 41 līdz 80 latiem (17%). Turpretī vismazāk apgūt 
prasmes profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai plāno aptaujātie ar ļoti zemiem 
(līdz 40 latiem) un ļoti augstiem ienākumiem (vairāk nekā 300 lati) uz vienu ģimenes 
locekli. Šajās grupās saistībā ar darbu, profesiju tuvākajā laikā mācīties plāno 
aptuveni 7% respondentu. 

 

Prasmes, kuras respondenti vēlētos apgūt 

Aplūkojot prasmes, kuras aptaujātie plāno apgūt profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanai, novērojamas dažas interesantas sakarības. Tā piemēram, uzlabot 
datora lietošanas prasmes visvairāk vēlas tie, kuru ienākumi ir viszemākie (gandrīz 
trešdaļa grupā ar ienākumiem līdz 40 latiem). Savukārt ievērojami mazāk šādu 
nodomu pauduši aptaujātie ar ienākumiem 150 lati un vairāk (vismazāk – 9% 
respondentu ar mājsaimniecības ienākumiem vairāk nekā 300 lati mēnesī uz vienu 
ģimenes locekli). Visās ienākumu grupās visvairāk ir to, kas plānojuši mācīties angļu 
valodu. 

Bez datora lietošanas prasmēm respondenti ar viszemākajiem mājsaimniecības 
ienākumiem plāno tuvākajā laikā mācīties angļu valodu un uzņēmējdarbības pamatus 
(18%), projektu vadību (15%), ar lauksaimniecību, dārzkopību un lopkopību saistītas 
prasmes (15%). Salīdzinoši bieži tika minētas arī tādas jomas kā tehnoloģijas un 
būvniecība, transporta pakalpojumi, latviešu valoda un ES projektu administrēšana. 

Dažās jomās papildināt prasmes plāno cilvēki ar augstākiem ienākumiem. Tā 
papildināt savas iemaņas saistībā ar veselību un sociālo aprūpi visvairāk nodomājuši 
respondenti ar ienākumiem 151 līdz 200 latu uz vienu ģimenes locekli.  

Respondenti no mājsaimniecībām ar ienākumiem 200 lati un vairāk uz vienu ģimenes 
locekli biežāk nekā mazāk turīgās grupas atzīmē, ka plāno mācīties ES projektu 
administrēšanu, projektu vadību un dažādus ar tiesībām saistītus jautājumus. 

Salīdzinot dažāda vecuma respondentu plānus mācīties saistībā ar darbu un profesiju, 
redzams, ka uzlabot datora lietošanas prasmes nodomājuši aptuveni vienādi daudz 
aptaujāto dažādās vecumgrupās. Arī angļu valodu mācīties plāno ļoti liela daļa 
respondentu visās vecumgrupās – jaunieši to atzīmējuši tikai nedaudz biežāk nekā 
vecāki cilvēki. Tomēr ir novērojamas arī dažas atšķirības – tā papildināt savas 
prasmes saistībā ar veselību un sociālo aprūpi vairāk plānojuši aptaujātie vecumā no 
45 līdz 64 gadiem. Respondenti vecumā līdz 44 gadiem vairāk atzīmējuši tādas jomas 
kā lietvedība un biroja darba organizācija, transporta pakalpojumi. Jaunieši līdz 34 
gadiem vairāk nekā citas grupas plāno apgūt tirdzniecību, mārketingu un 
uzņēmējdarbības pamatus. Savukārt aptaujātie vecumgrupās no 25 līdz 54 gadiem, 
salīdzinot ar citām grupām, īpaši bieži nolēmuši mācīties kaut ko saistībā ar 
psiholoģiju, pedagoģiju, pētniecību, kā arī grāmatvedību un nodokļiem. 
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Aplūkojot respondentus ar dažādu izglītības līmeni, arī novērojamas vairākas 
sakarības. Piemēram, datorzinības ievērojami vairāk vēlas apgūt tie, kas nav ieguvuši 
augstāko izglītību. Aptaujātie, kas ieguvuši pamatizglītību, bieži plāno apgūt arī angļu 
valodu, projektu vadību un uzņēmējdarbības pamatus. Salīdzinot ar citām izglītības 
grupām, pamatizglītību ieguvušie ievērojami biežāk nodomājuši mācīties saistībā ar 
skaistumkopšanu un sabiedrisko ēdināšanu. Respondenti ar vidējo profesionālo vai 
augstāko izglītību biežāk nekā citi gatavojas papildināt savas zināšanas un prasmes 
saistībā ar veselību un sociālo aprūpi, psiholoģiju un projektu vadību. 

Kopumā nav ļoti krasu atšķirību starp dažādos reģionos dzīvojošo plāniem mācīties 
saistībā ar darbu vai profesiju, tomēr var minēt dažas reģionu iezīmes. Rīgā aptaujātie 
daudz vairāk nekā citu Latvijas reģionu iedzīvotāji plāno tuvākajā laikā papildināt 
latviešu valodas zināšanas. Savukārt Latgalē dzīvojošie vairāk nekā citi nodomājuši 
apgūt projektu pieteikumu gatavošanu un ES struktūrfondu projektu administrēšanu. 
Datora lietošanas prasmes uzlabot visvairāk plāno vidzemnieki un latgalieši. 

Arī apdzīvotās vietās ar dažādu urbanizācijas pakāpi nav lielu atšķirību plānos apgūt 
dažādas prasmes profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. Var atzīmēt tikai 
atsevišķas īpatnības, piemēram, laukos un mazos ciematos aptaujātie nedaudz mazāk 
plāno mācīties angļu valodu, psiholoģiju, grāmatvedību un nodokļu jautājumus. 
Savukārt nodomu apgūt tirdzniecību un mārketingu visvairāk pauduši Latvijas lielo 
pilsētu (Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Ventspils, Jūrmala, Rēzekne) iedzīvotāji.  

Salīdzinot respondentus, kas pēdējo trīs gadu laikā ir mācījušies saistībā ar darbu vai 
profesiju (vairāku dienu, ilglaicīgos kursos vai tālmācībā) un tos, kas to nav darījuši, 
iezīmējas gan vairākas līdzības, gan atšķirības. Abās grupās aptuveni vienādi daudz ir 
to, kas plāno mācīties projektu vadību, angļu valodu, dažādus ar tiesībām saistītus 
jautājumus, par grāmatvedību un nodokļiem, par veselību un sociālo aprūpi un citas 
jomas. Savukārt kā atšķirības var atzīmēt, ka tie, kas pēdējo trīs gadu laikā ir 
mācījušies saistībā ar profesiju, vairāk plāno mācīties ES projektu administrēšanu, 
lietvedību un biroja darba organizāciju, psiholoģiju un pedagoģiju. Turpretī 
respondenti, kas pēdējo trīs gadu laikā nav mācījušies saistībā ar profesiju, vairāk 
plāno mācīties latviešu valodu, datorzinības, uzņēmējdarbības pamatus, tirdzniecību 
un mārketingu, saistībā ar tehnoloģijām un būvniecību, transporta pakalpojumiem un 
sabiedrisko ēdināšanu. 

Atsevišķās jomās savas prasmes papildināt plāno pārsvarā viena dzimuma respondenti 
– tā sievietes ievērojami vairāk nekā vīrieši atzīmējušas pedagoģiju, lietvedību un 
biroja darba organizēšanu, prasmes saistībā ar veselību un sociālo aprūpi un angļu 
valodu. Savukārt vīrieši daudz vairāk nekā sievietes nodomājuši mācīties saistībā ar 
tehnoloģijām un būvniecību. 

Salīdzinot respondentus ar latviešu un krievu dzimto valodu, novērojamas tikai divas 
būtiskas atšķirības. Pirmkārt, par plāniem papildināt latviešu valodas zināšanas un 
otrkārt, aptaujātie, kam dzimtā ir latviešu valoda, biežāk pauduši nodomu mācīties 
saistībā ar izglītību, pedagoģiju un pētniecību.   

 

Nosacījumi izglītības iegūšanai: vēlamā mācību vieta  

Lielākā daļa jeb 61% respondentu, kas plāno kaut ko mācīties tuvākajā laikā, 
vislabprātāk vēlētos apmeklēt nodarbības savā pilsētā vai pagastā. 16% labprātāk 
mācītos kādā citā pilsētā vai pagastā, bet 12% dod priekšroku mācībām darbavietā.  
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Ļoti līdzīgas atbildes šajā jautājumā snieguši respondenti ar atšķirīgiem 
mājsaimniecības ienākumiem uz vienu ģimenes locekli, sievietes un vīrieši, kā arī 
dažāda vecuma aptaujātie. Tāpat līdzīgās domās ir gan tie, kas pēdējo trīs gadu laikā 
kaut ko mācījušies saistībā ar darbu un profesiju, gan tie, kas to nav darījuši. 

Bezdarbnieki nedaudz biežāk nekā strādājošie respondenti vēlas mācīties savā pilsētā 
vai pagastā (attiecīgi 72% un 59%). To uzsver arī rīdzinieki un lielo pilsētu iedzīvotāji 
(69% un 74%). Salīdzinot reģionus, īpaši maz vēlmi mācīties cita pilsētā vai pagastā 
pauduši Latgalē dzīvojošie (16%). 

Savā darba vietā vairāk nekā citi vēlētos mācīties respondenti, kas ieguvuši augstāko 
izglītību. 

 

Vēlamais mācību laiks  

Aptuveni trešā daļa jeb 31% respondentu, kas plāno kaut ko mācīties tuvāko trīs gadu 
laikā, labprātāk vēlētos apmeklēt nodarbības darba laikā. Nedaudz mazāk jeb katrs 
ceturtais (25%) labāk mācītos vakaros pēc darba laika. Savukārt 15% gribētu 
apmeklēt nodarbības sestdienās un svētdienās. 2% aptaujāto vēlas mācīties 
atvaļinājuma laikā. Aptuveni ceturtajai daļai jeb 23% aptaujāto nodarbību laiks nav 
svarīgs. Citu atbildi visbiežāk snieguši nestrādājoši skolēni un studenti, kas lielākoties 
vēlas mācīties dienas laikā.  

67. zīmējums 
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Bāze: visi respondenti, kas plāno mācīties tuvāko 3 gadu 
laikā, n=1444, vairākatbilžu jautājums, %>100

VĒLAMAIS MĀCĪBU APMEKLĒŠANAS LAIKS

Kādā laikā Jūs labprātāk gribētu apmeklēt nodarbības?
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Strādājošie respondenti labprātāk vēlētos apmeklēt nodarbības darba laikā (33%) vai 
vakaros (30%). Aptuveni piektā daļa jeb 19% dod priekšroku mācībām sestdienās un 
svētdienās, un tikpat daudziem nodarbību laiks nav svarīgs. 

Gandrīz pusei aptaujāto bezdarbnieku, kas plāno kaut ko mācīties, nav svarīgs 
nodarbību laiks. Aptuveni katrs piektais (19%) vēlētos apmeklēt nodarbības darba 
laikā, un tikpat daudzi (21%) izvēlas mācības vakaros. Savukārt 12% bezdarbnieku 
varētu mācīties nedēļas nogalēs. 

Aptaujātie ar dažādiem ienākumiem snieguši ļoti līdzīgas atbildes uz jautājumu par 
vēlamo nodarbību laiku, var atzīmēt tikai dažas atšķirības. Respondenti ar 
mājsaimniecības ienākumiem uz vienu ģimenes locekli mēnesī no 41 līdz 80 latiem 
biežāk nekā citi labprātāk vēlas mācīties sestdienās un svētdienās. 

Atsevišķas īpatnības redzamas, salīdzinot strādājošos aptaujātos ar atšķirīgu izglītības 
līmeni. Atšķirībā no citām izglītības grupām, respondenti ar pamata vai vispārējo 
vidējo izglītību nedaudz biežāk dod priekšroku mācībām vakaros (31%) nekā darba 
laikā (24%). Turpretī aptaujātie ar augstāko izglītību ievērojami biežāk atzīmējuši, ka 
vēlas mācīties darba laikā (40%). Jo zemāka līmeņa izglītība ir respondentam, jo 
biežāk tas kā vēlamo nodarbību laiku minējis sestdienas un svētdienas – šādu atbildi 
sniedza 24% respondentu ar pamatizglītību un 14% augstāko izglītību ieguvušo.  

Nav novērojamas nozīmīgas atšķirības starp atbildēm, ko snieguši respondenti no 
dažādām vecumgrupām, dažādiem reģioniem un dažāda lieluma apdzīvotām vietām 
(zīmīgi tikai, ka Rīgā dzīvojošie mazāk nekā citi vēlas mācīties nedēļas nogalēs, to 
izvēlējušies tikai 12% rīdzinieku). 

Tie, kas pēdējo trīs gadu laikā ir mācījušies kaut ko saistībā ar darbu un profesiju, 
nedaudz vairāk vēlas apmeklēt nodarbības darba laikā nekā vakaros. Pēc darba laika 
mācīties vairāk izvēlas tie, kas pēdējo trīs gadu laikā nav mācījušies saistībā ar darbu.  

Vīrieši nedaudz vairāk vēlas mācīties vakaros pēc darba, bet sievietes – darba laikā. 

 

Vēlamais informācijas ieguves veids 

Lielākā daļa aptaujāto norādījuši, ka nepieciešamības gadījumā informāciju par 
izglītības iespējām meklētu internetā (39%), nedaudz mazāk- trešā daļa – informāciju 
meklētu pie draugiem, paziņām (30%), bet katrs piektais meklētu nacionālajos 
laikrakstos un 15% šādu informāciju meklētu reģionālajos laikrakstos. Katrs desmitais 
respondents (10%) šādu informāciju meklētu pieaugušo izglītības centrā, 9% - citā 
mācību iestādē, 7% aptaujāto informāciju meklētu profesionālajā organizācijā, 7% 
Profesionālās karjeras izvēles centrā. 

6% aptaujāto nezina, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām saistībā ar darbu, 
bet 12% tas neinteresē. 
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68. zīmējums 
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Bāze: visi  respondenti, n=4012, vairākatbilžu jautājums, %>100

 Kur Jūs nepieciešamības gadījumā meklētu informāciju par mācību turpināšanu un 
ž ?

 
Nodarbinātie iedzīvotāji nedaudz biežāk informāciju meklētu Internetā (44%) vai pie 
darba devēja (22%), bet bezdarbnieku vidū daudz vairāk respondentu norādījuši, ka 
šādu informāciju meklētu pie draugiem, paziņām (40%).  

Dažādās vecuma grupās atšķiras visbiežāk minētie informācijas avoti – informāciju 
saistībā ar darbu Internetā visbiežāk meklētu gados jauni respondenti – 15-24 gadus 
vecu iedzīvotāju vidū tās ir divas trešdaļas aptaujāto (67%),kamēr 45-54 gadus vecu 
aptaujāto vidū tie ir 35% un 55-64 gadus vecu aptaujāto vidū – 17%. Internetu biežāk 
izmantotu arī respondenti ar augstāko izglītību. 55-64 gadus vecu respondentu vidū 
katrs piektais (20%) norādījis, ka šāda informācija viņu neinteresē.  

 

Vēlamais kursu veids, cena un zināšanas apliecinošais dokuments 

Respondentiem, kas gatavojas kaut ko mācīties tuvāko trīs gadu laikā, tika uzdots 
jautājums par to, kāda veida kursiem tie dotu priekšroku – īsākiem, par mazāku 
samaksu, saņemot apliecību par kursa noklausīšanos, vai garākiem kursiem par 
lielāku samaksu un ar gala pārbaudījumu, noslēgumā saņemot valsts atzītu dokumentu 
par izglītības ieguvi. Lielāka daļa aptaujāto jeb 65% labprātāk izvēlas otro variantu – 
apmeklēt garākus kursus. 21% vēlētos apmeklēt īsākus kursus par mazāku samaksu, 
bet 15% nesniedza konkrētu atbildi uz šo jautājumu.   

Jo jaunāki ir respondenti, jo biežāk tie izvēlētos apmeklēt garākus kursus par lielāku 
samaksu. Šādu viedokli pauduši 72% aptaujāto vecumā no 15 līdz 34 gadiem 61% 
aptaujāto vecumā no 35 līdz 54 gadiem. 

 



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā”  2006 
 

 Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2006 99

11. tabula. Vēlamā kursu veida, cenas un zināšanas apliecinoša dokumenta 
vērtējums dažāda vecuma respondentu vidū 

 
Apmeklēt īsākus kursus 
par mazāku samaksu, 
saņemot apliecību par 
kursa noklausīšanos 

Apmeklēt garākus 
kursus par lielāku 
samaksu, kārtot 
pārbaudījumu un 

saņemt valsts atzītu 
dokumentu par 
izglītības ieguvi 

Nav atbildes, grūti 
pateikt 

15-34 gadi 15% 72% 13% 

35-54 gadi 25% 61% 14% 

55-75 gadi 30% 42% 28% 

Bāze: plāno mācīties, bez nestrādājošiem skolēniem un studentiem (n=1095) 

Šajā jautājumā līdzīgās ir domās respondenti ar dažādiem ienākumu līmeņiem - 
mazāk turīgie un arī bezdarbnieki tikai nedaudz biežāk izvēlas īsākos kursus.  

Līdzīgas atbildes snieguši respondenti ar atšķirīgu izglītības līmeni, ka arī aptaujātie 
no dažāda lieluma apdzīvotajām vietām.  

 

Prasmes, kādas būs nepieciešamas tuvāko triju gadu laikā  

Lielākā daļa jeb 86% aptaujāto neplāno tuvāko trīs gadu laikā neko mācīties saistībā ar 
darbu un profesiju. Šiem respondentiem tika uzdots jautājums par to, kādas prasmes, 
profesionālās kvalifikācijas viņiem būs nepieciešamas tuvākajā nākotnē. Aptuveni puse 
aptaujāto uz šo jautājumu neatbildēja vai nesniedza konkrētu atbildi. Savukārt tie, kas 
nosauca konkrētas prasmes, kas viņiem būs nepieciešamas, visbiežāk minēja iemaņas 
darbam ar datoru (11%) un angļu valodas zināšanas (10%). Salīdzinoši daudz tika 
atzīmētas dažādas prasmes saistībā ar tehnoloģijām un būvniecību, transporta 
pakalpojumiem, grāmatvedību un nodokļiem, kā arī lauksaimniecību, lopkopību un 
dārzkopību.  
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69. zīmējums 
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Bāze: visi respondenti, kas neplāno apmeklēt kursus vai cita veida 
mācības saistībā ar darbu, profesiju tuvāko trīs gadu laikā, n=3450

PRASMES, KURAS RESPONDENTI VĒRTĒ KĀ VAJADZĪGAS SAISTĪBĀ 
AR DARBU, PROFESIJU TUVĀKO 3 GADU  LAIKĀ

Kādas prasmes profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai Jums, Jūsuprāt, 
būs vajadzīgas tuvākajā nākotnē? 
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Gan strādājošie, gan bezdarbnieki visbiežāk atzīmējuši, ka tuvākajā nākotnē viņiem 
būs nepieciešamas datorprasmes (aptuveni 13%). Angļu valodas zināšanas 
nodarbinātie respondenti min nedaudz biežāk nekā bezdarbnieki (attiecīgi 12% un 
9%). Savukārt prasmes saistībā ar transporta pakalpojumiem par nākotnē vajadzīgām 
uzskata 13% bezdarbnieku un 9% strādājošo, kas neplāno tuvākajā laikā neko 
mācīties saistībā ar darbu un profesiju. Katrs desmitais jeb 10% abās respondentu 
grupās domā, ka tuvākajā nākotnē viņiem būs nepieciešamas prasmes saistībā ar 
dažādām tehnoloģijām un būvniecību. Tāpat aptuveni vienādi daudz gan strādājošo, 
gan bezdarbnieku vidū ir to, kas par tuvākajā nākotnē noderīgām uzskata prasmes 
saistībā ar darba drošību, ugunsdrošību (6%), lauksaimniecību, dārzkopību, lopkopību 
(6%), pamatzināšanas uzņēmējdarbībā (5%) un latviešu valodas zināšanas (5%). 
Strādājošie nedaudz biežāk nekā bezdarbnieki minējuši tādas jomas kā pedagoģija, 
tiešā tirdzniecība un mārketings, kā arī ar grāmatvedību un nodokļiem saistītas 
prasmes. 

Salīdzinot atbildes, ko snieguši respondenti ar dažādu izglītības līmeni, vispirms 
jāatzīmē, ka zemāka līmeņa izglītību ieguvušie ievērojami biežāk nevarēja minēt 
konkrētas prasmes, kas viņiem būs nepieciešamas tuvākajā laikā – atbildi uz šo 
jautājumu nesniedza 60% respondentu ar pamatizglītību un 40% augstāko izglītību 
ieguvušo vidū. 

Gandrīz visās izglītības grupās par visvairāk nepieciešamām tiek uzskatītas angļu 
valodas zināšanas un datorprasmes. Respondenti, kas ieguvuši pamatizglītību bez šīm 
vēl minējuši prasmes saistībā ar transporta pakalpojumiem (8%), dažādas tehnoloģijas 
un būvniecību (7%), lauksaimniecību, lopkopību, dārzkopību (5%) un latviešu 
valodas zināšanas (4%). Turpretī aptaujātie ar augstāko izglītību (arī nepabeigtu) 
biežāk nekā citi par nepieciešamām uzskata prasmes saistībā ar projektu vadību, 
lietvedību, biroja darba organizāciju, projektu pieteikumu gatavošanu un ES 
struktūrfondu projektu administrēšanu, pedagoģiju, kā arī informāciju par izmaiņām 
likumdošanā. 

Aplūkojot atbildes, ko snieguši respondenti ar dažādiem ienākumu līmeņiem, nav 
novērojamas izteiktas atšķirības viņu uzskatos par tuvākajā nākotnē vajadzīgām 
profesionālām prasmēm. Tā gandrīz visās ienākumu grupās visbiežāk tika minētas 
iemaņas darbā ar datoru. Arī angļu valodas zināšanas tikai nedaudz vairāk minējuši 
respondenti ar augstākiem ienākumiem. Aptaujātie ar vismazākajiem mājsaimniecības 
ienākumiem uz vienu ģimenes locekli bez datorzinībām un angļu valodas par 
nepieciešamām uzskata arī prasmes saistībā ar transporta pakalpojumiem (10%) un 
lauksaimniecību, lopkopību, dārzkopību (10%).   

Dažādu vecumu respondenti ir līdzīgās domās par to, kādas profesionālās prasmes 
viņiem tuvākajā laikā būs nepieciešamas. Aptaujātie vecumā līdz 44 gadiem tikai 
nedaudz vairāk nekā vecākie respondenti uzskata, ka tiem būs vajadzīgas 
datorprasmes, angļu valodas zināšanas un uzņēmējdarbības pamati. Arī pirmspensijas 
vecuma (55-64 gadi) cilvēki visbiežāk kā vajadzīgas norāda datorprasmes (9%), angļu 
valodu (6%), prasmes saistībā ar lauksaimniecību, lopkopību, dārzkopību (6%), 
veselību un sociālo aprūpi (6%) un dažādām tehnoloģijām, būvniecību (6%).  

Kopumā visvairāk konkrētas nākotnē nepieciešamās prasmes minējuši aptaujātie 
vecumā no 25 līdz 44 gadiem. Iezīmējas zināma robežšķirtne, jo respondenti, kas 
vecāki par 54 gadiem, daudz mazāk nosaukuši konkrētas jomas, kurās tiem nākotnē 
būs nepieciešamas profesionālas iemaņas.  
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Par atšķirībām starp dažādos reģionos aptaujātajiem nepieciešamām prasmēm un 
profesionālajām kvalifikācijām iespējams atzīmēt tikai dažas īpatnības. Tā Rīgā 
dzīvojošie biežāk nekā citi domā, ka viņiem nepieciešamas latviešu valodas zināšanas 
(8%) un projektu vadības prasmes (6%), savukārt visretāk minēta lauksaimniecība, 
lopkopība, dārzkopība (2%). Tomēr kopumā jāuzsver, ka šajā jautājumā nav izteiktu 
atšķirību starp reģioniem. 

Arī respondenti no dažādu lielumu apdzīvotām vietām visumā snieguši ļoti līdzīgas 
atbildes. Atšķirības novērojamas tikai attiecībā uz dažām jomām – tā lielo pilsētu un 
rajonu centru iedzīvotāji biežāk atzīmējuši, ka viņiem būs nepieciešama informācija 
par izmaiņām likumdošanā. Savukārt laukos un nelielos ciematos aptaujātie vairāk 
izjūt vajadzību papildināt zināšanas un prasmes saistība ar lauksaimniecību, 
dārzkopību un lopkopību (12%). 

Aptuveni puse aptaujāto, kas pēdējo trīs gadu laikā nav neko mācījušies saistībā ar 
darbu un profesiju, un ceturtā daļa no tiem, kas šajā laikā ir kaut ko mācījušies, 
nespēja sniegt konkrētu atbildi par nepieciešamajām profesionālajām prasmēm. 
Kopumā abas grupas sniedza līdzīgas atbildes uz šo jautājumu, un nelielas atšķirības 
ir novērojamas tikai par atsevišķu prasmju nepieciešamību. Aptaujātie, kas pēdējo trīs 
gadu laikā ir papildinājuši savas profesionālās iemaņas, nedaudz biežāk kā nākotnē 
vajadzīgas minējuši prasmes un kvalifikācijas pedagoģijā, angļu valodas zināšanas un 
psiholoģiju.  

Respondenti ar latviešu un krievu dzimto valodu snieguši ļoti līdzīgas atbildes šajā 
jautājumā. Vienīgās atšķirības ir, ka aptaujātie ar krievu dzimto valodu atzīmē, ka 
viņiem nākotnē būs nepieciešamas latviešu valodas zināšanas, savukārt latvieši biežāk 
atzīmējuši prasmes saistībā ar lauksaimniecību, lopkopību un dārzkopību. 
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DOKUMENTU ANALĪZES REZULTĀTI  
Mūžizglītības tiesiskā un finansiālā nodrošinājuma izpēte  
Mūžizglītības tiesiskā un finansiālā nodrošinājuma izpētei ir divi apakšuzdevumi – 
dokumentu analīze, kuras ietvaros tiks analizēts mūžizglītības tiesiskais 
nodrošinājums, un mūžizglītības finansējuma analīze, kuras ietvaros tiks apzināta ar 
mūžizglītības aktivitātēm saistītā valsts finansējuma plūsma, izmantojot dažādu 
pieejamo tiesību aktu, statistikas datu un citu pētījumu rezultātus. 

Lai izpētītu mūžizglītības normatīvo un institucionālo bāzi, tika veikta analīze par 
pastāvošajiem mūžizglītības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un nozares 
politikas plānošanas dokumentiem. Sākotnējā tiesiskā nodrošinājuma izpēte tika 
uzsākta ar 1998.gada „Izglītības likuma” un tam pakārtotu tiesību aktu analīzi. Pēc 
tam tika analizēti likumi un citi tiesību akti, kuri saistīti ar izglītības ieguvi 
noteicošajiem likumiem. Tika aplūkoti arī politikas plānošanas dokumenti - 
stratēģijas, koncepcijas un politikas pamatnostādnes. Darba procesā tika analizēti arī 
vairāki Ministru kabineta noteikumi (organizāciju nolikumi utt.), kuri skatāmi 
mūžizglītības kontekstā, kā arī Nacionālā Lisabonas stratēģija kā neatņemama 
mūžizglītības pamatnostādne un principu kopa mūžizglītības ieviešanā. Detalizēts 
normatīvo aktu analīzes materiāls pievienots 1. Pielikumā. 

 Lai apzinātu finanšu deleģējumu dažādām mūžizglītības aktivitātēm un virzieniem, 
tika analizēts finansējuma sadalījums izglītībai likumā „Par valsts budžetu 
2005.gadam”, kā arī dažādi citi avoti, kuros pētīts dažādu iesaistīto pušu – valsts, 
pašvaldību, privātā sektora, kā arī indivīdu ieguldījums izglītības aktivitāšu, jo īpaši – 
neformālās izglītības aktivitāšu – finansēšanā. Detalizēts likuma „Par valsts budžetu 
2005.gadam” materiāls pievienots 2. Pielikumā. 

 

Izglītības pasākumu organizācija 
Mūžizglītības iespējas Latvijā tiešā veidā ir saistītas ar izglītības pieejamību un tās 
kvalitāti. Izglītības kvalitāte ir nepastarpināts veiksmīgas valsts attīstības nosacījums, 
kas izpaužas visās dzīves jomās, sākot ar zināšanās balstītu ekonomiku un beidzot ar 
efektīvu valsts politiku. Kvalitāte, pieejamība un izdevumu racionalitāte ir trīs 
galvenie nosacījumi Latvijas izglītības politikas veidošanā.  

Prasmju un izglītības atbilstība mainīgā darba tirgus pieprasījumam ir būtisks 
izglītības kvalitātes indikators. Prasmju neatbilstība darba tirgus prasībām, savukārt, 
liecina par vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības jomu efektivitātes 
problēmām, kā arī izglītības politikas neatbilstību galvenajiem nosacījumiem. 
Balstoties Latvijas nacionālajā Lisabonas programmā 2005.-2008.gadam, valsts 
uzdevums ir ar dažāda veida leģitīmās varas izpausmēm rosināt izglītības kvalitātes 
paaugstināšanu, par galvenajiem uzdevumiem uzstādot iekļaušanos darba tirgū, 
ekonomiskās aktivitātes veicināšanu dažādos Latvijas reģionos, kā arī nedeklarētās 
nodarbinātības samazināšanu.  

Ar mūžizglītību saistītās likumdošanas analīze parādīja, ka mūžizglītības tiesiskais 
nodrošinājums galvenajos izglītības politiku reglamentējošajos aktos – Izglītības 
likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā ir vispārīgs un 
pašreizējām sociāli ekonomiskajām prasībām nepietiekams. 
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Izglītības likums (1998) ir galvenais tiesību akts izglītības politikas jomā, kas kalpo 
par pamatu savstarpēji saistītiem likumiem, kuros reglamentēti atsevišķi izglītības 
virzieni. Izglītības likums ir svarīgākais Latvijas valsts likumdošanas pieņemtais 
likums, kas apkopo un definē izglītību un tās pamatnostādnes Latvijā. Tomēr 
neskatoties uz to, ka šis ir izglītības sistēmas galvenais reglamentējošais akts, tā 
ietvaros mūžizglītības princips netiek definēts. Arī citādā ziņā šis dokuments ir ļoti 
vispārīgs attiecībā uz dažādām ar pieaugušo izglītību un citām neformālās izglītības 
iespējām saistītajām jomām.  

Izglītības likuma 7.pants nosaka, ka izglītības ieguves mērķgrupa ir visi Latvijas 
iedzīvotāji, kas vēlas vai kam ir obligāti noteikta izglītības iegūšana: „Izglītības 
mērķgrupas ir personu kopums ar līdzīgām noteiktām vajadzībām, interesēm un 
spējām, kuras vēlas izglītoties vai kurām obligātās izglītības iegūšana noteikta ar 
likumu. Galvenās izglītības mērķgrupas veido: pirmsskolas vecuma bērni; obligātās 
izglītības vecuma bērni un jaunieši; jaunieši; personas ar speciālām vajadzībām; 
pieaugušie”. Tātad šajā dokumentā vispārīgi deklarēta izglītības ieguves 
nepieciešamība  visām iedzīvotāju grupām. 

Izglītības likumā nav detalizēti aplūkoti dažādi izglītības virzieni, atbildīgās 
institūcijas, finansiālais nodrošinājums. Izglītības likuma 1. pantā ir noteikts, ka 
„..pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža 
garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū”. Taču nav 
raksturotas šīs iespējas, to pieejamība, finansējuma avots. 

Izglītības likuma 17. pantā ir noteiktas atbildīgās institūcijas par dažādu izglītības 
aktivitāšu realizāciju, tajā skaitā arī par pieaugušo izglītību, taču tas ir veikts ļoti 
vispārīgi „Rajona pašvaldība organizē pieaugušo izglītību”.  

Likumā „Par pašvaldībām” noteikts, ka viens no pašvaldību uzdevumiem ir 
iedzīvotāju izglītības vajadzības, nodrošinot pamatizglītību un vispārējo vidējo 
izglītību, kā arī pedagoģisko darbinieku tālākizglītību. Likumā netiek aprakstīta 
sīkāka pārvaldes un organizācijas kārtība. Netiek minētas arī pieaugušo izglītības 
procesa realizācijas norise un finansējums, kas lielā mērā atstāj šī procesa realizāciju 
pašvaldību interpretācijai, līdz ar to, lai arī formāli iespējas ir paredzētas, daudz kas 
vēl joprojām ir atkarīgs no pašvaldību iniciatīvas. 

Būtu svarīgi sadalīt atbildību starp valsts, reģionu un pašvaldību līmeņiem, nosakot, 
kāda ir pieaugušo izglītības organizācijas un finansēšanas kārtība, noteikt atbildīgās 
institūcijas pasākumu un finansējuma plūsmas organizēšanā.   

Izglītības likuma 46.panta 3.punktā minētā atsauce uz Pieaugušo izglītības likumu, 
kura faktiski nav, un attiecīgā likuma trūkums ir vērtējams kā būtisks trūkums 
mūžizglītības sistēmā. Šajā dokumentā varētu ietvert politikas darbības un 
finansējuma virzienu. 

Profesionālās izglītības likums (1999) nodrošina valsts profesionālās izglītības 
politikas īstenošanu un profesionālās izglītības sistēmas darbību, vadību un attīstību. 
Likuma mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt vispārējas zināšanas un prasmes, kā arī 
profesionālo kvalifikāciju; noteikt profesionālās izglītības pakāpes un līmeņus; noteikt 
profesionālajā izglītībā un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā iesaistīto personu 
kompetenci; nodrošināt Latvijas profesionālās izglītības un profesionālās 
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kvalifikācijas salīdzināmību ar ārvalstīs iegūstamo profesionālo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju, radot iespējas izglītojamajam turpināt izglītību ārvalstīs un 
konkurēt starptautiskajā darba tirgū. 

Likumā ir minētas kvalifikācijas celšanas iespējas, taču nekas nav teikts par 
pārkvalificēšanās iespējām, kādas un kādā veidā pieejamas tās ir dažādām iedzīvotāju 
grupām. Vienīgās kvalifikācijas celšanas iespējas, kas ir pieminētas, ir profesionālās 
izglītības pedagogu tālākizglītība. Ņemot vērā to, ka daudzu specialitāšu pārstāvjiem, 
esošās zināšanas un prasmes neatbilst tirgus prasībām, ir nepieciešama 
pārkvalificēšanās un atbilstošas kvalifikācijas iegūšana. Šīs iespējas vajadzētu noteikt 
tiesību aktos, tādejādi radot iespēju tām piešķirt finansējumu.  

Profesionālās tālākizglītības un pārkvalifikācijas iespējas iedzīvotāju grupām, kas nav 
bezdarbnieki vai kuru iespējas nav noteiktas citos tiesību aktos, varētu noteikt jaunā 
likumā par Pieaugušo izglītību. 

Bezdarbnieku izglītības iespējas nosaka „Bezdarbnieku un darba meklētāju 
atbalsta likums” un tās realizē Nodarbinātības valsts aģentūra.  

Ieslodzīto personu izglītības jomā pašlaik notiek darbs pie Ieslodzīto izglītības 
politikas pamatnostādņu izstrādes 2006. - 2010.gadam, kuru ietvaros aplūkotas 
izglītības iespējas vienai no līdz šim izglītības pieejamības ziņā vissliktāk 
nodrošinātākajām grupām. Ieslodzītās personas pašlaik ir nepietiekami nodrošinātas 
ar vajadzībām un izglītības iespējām. Daļai notiesāto nav iespēju apgūt profesiju ne 
ieslodzījuma laikā, ne pēc tam, jo tiem nav nepieciešamās izglītības mācību 
uzsākšanai, līdz ar to, šo personu veiksmīga iekļaušanās darba tirgū pēc atbrīvošanas 
kļūst sarežģīta. Pamatnostādņu ietvaros paredzēts pilnveidot ieslodzīto izglītības 
ieguvei nepieciešamo tiesisko, finansiālo un institucionālo nodrošinājumu. Šajā 
dokumentā paredzētās politikas aktivitātes nepieciešams saskaņot ar Mūžizglītības 
stratēģijā paredzētajiem pasākumiem dažādām sociāli atstumto grupām. 

“Izglītības attīstības koncepcija 2006.–2010.gadam” (2005) izvirza vairākas 
prioritātes, kas ir vērstas uz pastāvošo trūkumu novēršanu politikā, kā arī uz jau 
iepriekšējos dokumentos („Izglītības attīstības koncepcija 2002.-2005.gadam” 
(2002)) definēto mērķu izglītības jomā sasniegšanu. Starp plānotajām aktivitātēm ir 
pedagogu izglītības un tālākizglītības sistēmas uzlabošana, izglītības satura reformas 
tālāka ieviešana ar mērķi par 50% samazinātu skolēnu skaitu, kuri neiegūst 
pamatizglītību; izglītības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, izglītības pieejamības 
paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā, nodrošinot izglītības un 
tālākizglītības iespēju pieejamību visām iedzīvotāju grupām ar mērķi, ka līdz 
2010.gadam vidēji ir ne vairāk kā 10% izglītojamo, kuri obligātās izglītības vecumā 
priekšlaicīgi pamet skolu. Minētie politikas uzdevumi attiecas uz jautājumiem, kas 
atzīstami par aktuālākajiem mūžizglītības stratēģijas izveides kontekstā. 

Pozitīvi vērtējama ir 2003.gadā ar Ministru kabineta noteikumiem izveidotā 
„Konsultatīvā padome „Izglītība visiem”, kuras mērķis ir veicināt ministriju un citu 
valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, sabiedrisko un starptautisko 
organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai sekmētu mūžizglītības attīstību Latvijā 
un izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas, 
dzimuma, etniskās piederības un ienākumu līmeņa; sekmētu mazaizsargāto un sociāli 
atstumto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā, piedāvājot daudzveidīgas mācīšanās 



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā”                      2006 
 

 Baltijas Sociālo zinātņu institūts,2006 
 

106

iespējas; paplašinātu mijiedarbību starp formālo un neformālo izglītību, nodrošinot 
iedzīvotājiem mūžizglītības iespējas, un sekmētu viņu iekļaušanos sabiedrībā un 
konkurētspēju darba tirgū; sekmētu iedzīvotāju pamatprasmju attīstību un spēju tās 
izmantot atbilstoši indivīda un sabiedrības vajadzībām.  

Zemāk esošajā tabulā aplūkots dažādu tiesību aktu sadalījums: vispirms minēti 
galvenie izglītības procesu reglamentējošie tiesību akti, tālāk minēti tiesību akti, kuru 
ietvaros atsevišķas institūcijas ir atbildīgas par noteiktu izglītības funkciju realizāciju, 
tad attēlota tiesību aktu grupa, kuras nosaka noteiktu nodarbināto iedzīvotāju mērķa 
grupu iespējas un pienākumus profesionālās tālākizglītības ieguvē, un visbeidzot, 
aplūkoti dažādi tiesību akti, kuri ne vienmēr tieši nosaka, bet ir vērsti uz noteiktu 
iedzīvotāju grupu iespējas izglītotie mūžizglītības kontekstā. 
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Izglītības 
tiesiskais 

regulējums 

Izglītības likums 

Vispārējās 
izglītības likums 

Profesionālās 
izglītības likums 

Augstskolu 
likums 

Likums Par 
pašvaldībām 

Izglītības ieguves mērķa grupas 

MK noteikumi Nr.592 Valsts aģentūras 
“Jaunatnes starptautisko programmu 

aģentūra” nolikums 

MK noteikumi 
Nr.1002 „Kārtība, 
kādā ieviešams 

programdokuments 
“Latvijas Lauku 
attīstības plāns 
Lauku attīstības 

programmas 
īstenošanai 2004.–

2006.gadam” 

MK noteikumi Nr.577 „Valsts 
aģentūras “Profesionālās izglītības 

attīstības aģentūra” nolikums” 

Jaunatne 

MK noteikumi Nr.529 
„Konsultatīvās padomes 

„Izglītība visiem” nolikums” 

MK noteikumi Nr.888 
„Valsts jaunatnes iniciatīvu centra 

nolikums” 

MK noteikumi Nr.773 
„Profesionālās izglītības 

pedagogu izglītības ieguves 
un profesionālās pilnveides 

kārtība„ 

Pieaugušie 

Par pieaugušo izglītību atbildīgās institūcijas 

Izglītības inovācijas fonda likums 

MK noteikumi Nr.170 “Kārtība, kādā 
akreditējamas vispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības programmas, 

izglītības iestādes un eksaminācijas centri” 

MK noteikumi Nr.570 
Valsts aģentūras “Sociālās 

integrācijas centrs” nolikums 

Personas ar funkcionāliem traucējumiem 
Profesionālā tālākizglītība 

nodarbināto iedzīvotāju grupām 

Ārstniecības likums 

MK noteikumi Nr.537 Valsts 
administrācijas skolas nolikums 

MK noteikumi Nr.347 
“Noteikumi par prasībām 
pedagogiem 
nepieciešamajai izglītībai un 
profesionālajai 
kvalifikācijai” 

Civildienesta likums 

Bezdarbnieki un darba meklētāji 

Bezdarbnieku un darba meklētāju 
atbalsta likums 

Ieslodzīto izglītības politikas 
pamatnostādnes 
2006. - 2010.gadam 

MK noteikumi Nr.425 
Nodarbinātības valsts 
aģentūras nolikums 

Ieslodzītās personas 
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Izglītības pasākumu finansējums 

Lai raksturotu mūžizglītības organizāciju un procesu norisi, būtisks ir ne tikai 
tiesiskais, bet arī finansiālais nodrošinājums. Finansējuma plūsmu analīze tika veikta 
ar mērķi izpētīt, vai ir iespējams izsekot mūžizglītības un jo īpaši neformālās 
izglītības finansējumam, un apkopot pieejamo informāciju. 

Tika analizēts likums Par valsts budžetu 2005.gadam, kā arī citi pieejamie dokumenti 
un veiktie pētījumi. Finansējuma analīze liecina, ka izsekot iespējams valsts 
piešķirtajam finansējumam atsevišķām izglītības aktivitātēm – formālajai izglītībai, 
interešu izglītībai, kā arī bezdarbnieku un darba meklētāju kvalifikācijas celšanai. 

Problemātiski ir novērtēt privātā sektora sniegto ieguldījumu darbinieku izglītības 
aktivitāšu nodrošinājumā, līdzīgas problēmas ir arī ar pašvaldību tiešo un netiešo 
ieguldījumu un tā identificēšanu, jo šāda veida informācijas apkopošanai nav tiesiska 
pamatojuma. Pašvaldību un privātā sektora ieguldījuma izpēte liecina, ka šāda veida 
informācijas sistemātiskai ieguvei nepieciešams precizēt uzskaites sistēmu un 
indikatorus. 

Likuma „Par valsts budžetu 2005.gadam” analīze 

Likumā „Par valsts budžetu 2005.gadam” redzams, ka lielākā daļa valsts finansējuma, 
kas tiek tieši novirzīts izglītībai, tiek piešķirts dažādām formālās izglītības 
aktivitātēm, kā arī interešu izglītībai un sportam.  

70. zīmējums 

FINANŠU DALĪJUMS IZGLĪTĪBAI LIKUMĀ "PAR VALSTS BUDŽETU 2005.GADAM"

Valsts valodas 
nodrošināšana

1%

Skolu 
infrastruktūras 

attīstīšana
1%

Profesionālā 
tālākizglītība

2%

Interešu izglītība
6%

Starptautiskā 
sadarbība izglītības 

projektos
3%

Formālā izglītība
87%

Neformālā izglītība
12%

42 736 665 LVL 20 131 861 LVL
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Dokumentu analīze. Mūžizglītības organizācija un finansējums 

Aplūkojot izdevumus dažādu mērķgrupu tālākizglītības aktivitātēm, redzams, ka 
ievērojami finansiālie līdzekļi tiek veltīti dažādu sociāli mazaizsargāto grupu, jo īpaši 
– bezdarbnieku un darba meklētāju izglītošanai. 

71. zīmējums 

FINANSĒJUMS NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS AKTIVITĀTĒM DAŽĀDĀS MĒRĶGRUPĀS

Neformālā izglītība 
(pedagogu algas)

44%

Jaunieši
5%

Administrēšana
1%

Nodarbinātie
64%

Nestrādājošie; 
bezdarbnieki 

30%

Pieaugušo 
profesionālā 
tālākizglītība

6%

Starptautiskā 
sadarbība izglītības 

projektos
12%Citi

2%

25 139 481 LVL40 354 790 LVL
 

 

Dažādi finansējuma avoti atsevišķos izglītības virzienos 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda piešķīruma ietvaros, kas 
paredzēti Nacionālā stratēģiskā ietvardokumenta 2007.-2013.gadiem realizēšanā, 
redzams, ka ‘Izglītībai’ ‘Cilvēku resursu attīstība un efektīva izmantošana’ tematiskās 
ass ietvaros atvēlēti 460 691 419 Eiro, kas ir 17% no Struktūrfondu finansējuma šajā 
laika posmā. ‘Zinātnē, pētniecībā un attīstībā’ tematiskās ass ‘Konkurētspējas 
palielināšana un virzība uz zināšanu ietilpīgu ekonomiku’ ietvaros atvēlēti 288 072 
000 Eiro, kas ir 11% no Struktūrfondu finansējuma. Struktūrfondu finansējums 
kopumā ir 2 641 000 000 Eiro.1  

Noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā2 noteikts valsts atbalsta 
apmērs jeb subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai 29 830 806 latu 
apmērā, no kuriem 8,3% jeb 2 495 000 latu piešķirti izglītībai, zinātnei un 
informācijas izplatīšanai (12. tabula). 

                                                 
1 Nacionālais stratēģiskais ietvardokuments (2006) Finansējuma sadalījums pa nozarēm. Pieejams: 
http://www.esfondi.lv/page.php?id=633 
2 Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005. gadā un tā piešķiršanas kārtību (2005) Pieejams: 
http://www.lad.gov.lv/images/data/subsidiju_nolikums.pdf 
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12. tabula. Valsts atbalsts lauksaimniecībai 2005. gadā  

Pasākums 
Finanšu apjoms 
pasākumā, Ls 

Finanšu apjoma 
īpatsvars pasākuma 
ietvaros, % 

Kursiem, semināriem, konferencēm, kongresiem, studijām 
ārvalstīs un konferencēm Latvijā, kā arī 2006.gada Food 
and Agricultural organization (turpmāk — FAO) Eiropas 
reģionālās konferences sagatavošanai Rīgā 122 000 4.9
Informācijas sagatavošanai un izplatīšanai, lauku 
konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas izveidei 
(speciālisti lauku attīstības veicināšanā) 1 048 000 42.0
Demonstrējumu saimniecībām un lauksaimniecības 
izstādei 75 000 3.0
Lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem 800 000 32.1
Prakses saimniecībām un stipendiju programmai 250 000 10.0
Tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē 200 000 8.0
KOPĀ 2 495 000 100.0
 

Pieaugušo izglītības finansējums 
 
Pieaugušo izglītībai mūžizglītības ietvaros no 2002. gada līdz 2004. gadam pēc 
Centrālās statistikas pārvaldes speciālistu vērtējuma, piešķirti 10,6 miljoni latu3.  
Tā ietvaros 3,3 miljonus latu maksājuši paši uzņēmumi par savu darbinieku 
tālākizglītību. Valsts finansējums deleģēts šādām institūcijām - Nodarbinātības Valsts 
aģentūrai, Administrācijas skolai un Latviešu valodas apguves valsts programmai, 
kopumā 3,1 miljons latu. Savukārt 2,7 miljonus latu finansē iedzīvotāji, kuri 
iesaistījušies mācībās, citiem vārdiem sakot, pati izglītības mērķauditorija. 
Starptautiskie fondi un projekti Latvijas pieaugušo izglītībā piedalās ar 1 miljona 
finansējumu, bet pašvaldības – ar 0,5 miljonu latu finansējumu. 
 
1995.gadā Latvijā ar pieaugušo izglītību nodarbojās vismaz 136 iestādes, kuras 
apmeklēja vismaz 112000 izglītojamo. 1996.gadā pieaugušo izglītības programmās 
iesaistījās apmēram 100800 dalībnieki, 1997. – 120907, 1998. – vairāk nekā 200 
tūkstošu pieaugušo, kas ir aptuveni 19% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. 
Tā kā valstī nav likuma, kas regulē tālākizglītību, arī valsts budžetā šim nolūkam 
netiek paredzēti līdzekļi. Tā finansējums lielā mērā ir atkarīgs no katras organizācijas 
vai uzņēmuma izpratnes par tālākizglītības vajadzībām4. Liela nozīme ir arī indivīdu 
spējai maksāt par mācībām. Šie apstākļi daudzus izslēdz no darba tirgus aprites vai 
profesionālās pilnveidošanās iespējām. Papildus jau minētajām finansiālajām 
problēmām pastāv arī psiholoģiskās problēmas - daudziem cilvēkiem trūkst iniciatīvas 
uzsākt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, vēl jo vairāk, ja šim nolūkam jāmeklē arī 
finansējums5.  
 

                                                 
3 Mičāne, I. (2004) Cik maksā iedzīvotāju vēlme tālākizglītoties. Rīgas Balss, Otrdiena, 3. februāris 
4 Latvijas Nacionālā Observatorija (1999) Profesionālā izglītība Latvijā. Cilvēku resursu attīstība. 
Nacionālās Observatorijas 1999.gada ziņojums Eiropas Izglītības Fondam. Sast.: Inese Cvetkova, Vija 
Hodireva, Bruno Martuzāns, Baiba Ramiņa, Andrejs Rauhvargers  
5 Turpat 
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13. tabula. Pieaugušo izglītības finansējums (procentos)6 
 1995. gads 1996. gads 1997. gads 1998. gads 

Valsts budžets 47.5 45.5 34.4 43.2 
Klausītāju iemaksas 38.4 28.9 33.5 17.5 

Uzņēmumu iemaksas 9.6 22.2 25.6 35.2 
Pašvaldību budžets 2.2 1.2 2.7 1.9 
Citi avoti (tai sk. 

ārvalstu finansējums) 
2.3 2.2 3.8 2.2 

Kopā  100.0 100.0 100.0 100.0 
 
 
Tālākizglītība 
 
Katru gadu pieaug iestāžu skaits, kas nodarbojas ar pieaugušo izglītošanu. Ja 
1996.gadā tās bija 215, tad 1999. gadā 390. Arī dalībnieku skaits kopš 1996. gada ir 
dubultojies, 1996. – 100800 (8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita), 1999. – 
210777 (17,5%). Taču saglabājas tendence, ka tālākizglītībā iesaistās pārsvarā jauni 
cilvēki (vecumā no 19 – 40 gadiem) un tie, kam ir augstākā izglītība. Tikai 28% no 
tiem, kas 1999.gadā iesaistījušies tālākizglītībā, bija cilvēki bez profesionālās 
kvalifikācijas (ar nepabeigtu pamata, pamata vai vidējo vispārējo izglītību). Tas 
norāda uz vēl vienu problēmu, ka cilvēkiem, kam nav profesijas, ir grūti iesaistīties 
tālākizglītībā, jo viņiem nav motivācijas mācīties tālāk.7 
 
Katru gadu pieaug tālākizglītības finansējums, taču precīzu tā summu noteikt ir grūti, 
jo nevar vienmēr novērtēt darba devēju ieguldījumu. Bieži vien tālākizglītība darba 
vietā ir cieši saistīta ar pašu darba procesu. Svarīgi arī tas, kas darba devēji sniedz 
darbiniekiem pašu vērtīgāko – t.i., praktiskā darba pieredzi, kam daudzos gadījumos ir 
lielāka nozīme nekā teorētiskai apmācībai.8 
 
Pēc statistikas datiem 1999.gadā, tāpat kā 1996.gadā lielāko daļu no tālākizglītības 
finansējuma (48%) veidoja valsts budžeta līdzekļi, kas bija paredzēti galvenokārt 
bezdarbnieku apmācībai. 1999.gadā klausītāju un uzņēmumu iemaksas bija attiecīgi 
23% un 25% no kopējā tālākizglītības finansējuma. Saistībā ar finansējumu par 
nopietnu problēmu kļūst tālākizglītības pieejamība maznodrošinātajiem, jo tie nav 
maksātspējīgi. 
 
Profesionālā izglītība 
 
Darba devēji nav pārāk ieinteresēti piedalīties profesionālās izglītības attīstībā ar savu 
finansējumu (53% darba devēju nē vai drīzāk nē, nekā jā). Līdzīgi rezultāti bija arī 
pirms trim gadiem veiktajā aptaujā. Tas liecina, ka valsts ekonomika vēl nav tik 
stabila, lai darba devēji varētu ieguldīt līdzekļus ilgtermiņa attīstībā, kāda ir izglītība9. 

                                                 
6 Latvijas Nacionālā Observatorija (1999) Profesionālā izglītība Latvijā. Cilvēku resursu attīstība. 
Nacionālās Observatorijas 1999.gada ziņojums Eiropas Izglītības Fondam. Sast.: Inese Cvetkova, Vija 
Hodireva, Bruno Martuzāns, Baiba Ramiņa, Andrejs Rauhvargers 
7 Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas nacionālā observatorija (2001) Profesionālā izglītība un 
darba tirgus Latvijā. Sastādītāji: B.Ramiņa, V.Hodireva, B.Martuzāns, I.Cvetkova, S.Siliņa. Rīga. 
Pieejams: http://www.aic.lv/Obs_2002/pi_dt_lv/default.htm 
8 Turpat 
9 Turpat 
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Skatot profesionālās izglītības iestāžu skolotāju izglītības finansējumu, jāņem vērā, ka   
profesionālās izglītības pedagogu izglītības programmas nav nošķirtas no citām 
pedagogu izglītības programmām, tāpēc praktiski ir neiespējami sniegt jebkādus 
statistikas datus, kas attiecas tieši uz profesionālās izglītības iestāžu skolotāju 
izglītību. 
 
 
Bezdarbnieku apmācība 
 
Valsts piešķirtais finansējums bezdarbnieku profesionālai apmācībai un 
pārkvalificēšanai 1999.gadā bija par 12% lielāks nekā 1998.gadā, bet 2000.gadā – 
nedaudz zemāks nekā 1999.gadā (3. tabula) 
 
3. tabula10. Bezdarbnieku apmācības vai pārkvalifikācijas vidējās izmaksas (Ls)11  

1995. gads 1996. gads 1997. gads 1998. gads 1999. gads 2000. gads 

2 117 226 2 017 116 2 324 508 3 918 072 4 700 000 3 989 000
 

Katru gadu palielinās vidējās izmaksas viena bezdarbnieka apmācībai, kas saistīts 
galvenokārt ar apmācības procesa kvalitātes nodrošināšanu. Turpretī izmaksas uz 
vienu DMK (Darba meklētāju klubs) grupu darbā iesaistīto bezdarbnieku samazinās – 
no 36,59 LVL 1997.gadā līdz 29,05 LVL 1999.gadā, kas tiek saistīts ar kursa ‘’Kā 
atrast darbu?’’ nodarbību organizēšanu, katrai mērķgrupai paredzot tikai tās 
nodarbības, kas tām nepieciešamas12. 

                                                 
10 Tabula sastādīta, izmantojot pētījuma “Profesionālā izglītība Latvijā” datus un pētījuma 
“Profesionālā izglītība un darba tirgus Latvijā” datus: 
Nacionālā Observatorija (1999) Profesionālā izglītība Latvijā. Nacionālās Observatorijas 1999.gada 
ziņojums Eiropas Izglītības Fondam. Sastādītāji: I.Cvetkova, V.Hodireva, B.Martuzāns, B.Ramiņa, A. 
Rauhvargers. 
Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas nacionālā observatorija (2001) Profesionālā izglītība un 
darba tirgus Latvijā. Sastādītāji: B.Ramiņa, V.Hodireva, B.Martuzāns, I.Cvetkova, S.Siliņa. Rīga. 
Pieejams: http://www.aic.lv/Obs_2002/pi_dt_lv/default.htm 
11 Ņemot vērā mācīties vai pārkvalificēties nosūtīto bezdarbnieku skaitu un viena bezdarbnieka 
apmācības vai pārkvalifikācijas vidējās izmaksas. 
12 Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas nacionālā observatorija (2001) Profesionālā izglītība un 
darba tirgus Latvijā. Sastādītāji: B.Ramiņa, V.Hodireva, B.Martuzāns, I.Cvetkova, S.Siliņa. Rīga. 
Pieejams: http://www.aic.lv/Obs_2002/pi_dt_lv/default.htm 
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EKSPERTU INTERVIJU REZULTĀTI 
 

Ekspertu interviju norise un ekspertu pārstāvēto institūciju apraksts 
Par dažādiem ar mūžizglītības organizāciju un finansējumu, izglītības vajadzībām, 

pieejamību un kvalitāti saistītiem jautājumiem tika veiktas 30 daļēji strukturētas 
ekspertu intervijas. Par ekspertiem šajā gadījumā tiek uzskatīti cilvēki, kuri savā 
profesionālajā darbībā ir dažādos veidos cieši saistīti ar mūžizglītības problemātiku.  

Ekspertu vidū bija dažādu valsts, pašvaldību institūciju, kā arī privātā un nevalstiskā 
sektora pārstāvji, kas ikdienas darbā saskaras ar dažādu iedzīvotāju grupu izglītības 
vajadzībām, izglītības pakalpojumu nodrošināšanu, mūžizglītības pasākumu plānošanu 
un politikas veidošanu mūžizglītības jomā. Eksperti pārstāvēja dažādus reģionus, 
dažādas tautsaimniecības nozares, interešu grupas, kā arī dažādas izglītības jomas. 

Ekspertu saraksts 

 Vārds, uzvārds Institūcija 

1. Tatjana Koķe Izglītības un zinātnes ministrija 

2. Inta Vadone 
Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un 
tālākizglītības departaments  

3. Daina Sproģe 
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra  

4. Ilze Skrodele 
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības departaments 

5. Laura Strikmane Labklājības ministrijas Darba departaments 

6. Anita Jākobsone 
Labklājības ministrijas Nodarbinātības Valsts aģentūra 
(NVA) 

7. Natālija Rogoļeva 
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes lietu 
departaments 

8. Kristians Godiņš Kurzemes reģiona attīstības aģentūra 

9. Inese Didže Zemgales reģiona attīstības aģentūra 

10. Liene Ivulāne Vidzemes reģiona attīstības aģentūra 

11. Sarmīte Teivāne 
Latgales reģiona attīstības aģentūra, Latgales pašvaldību 
mācību centrs  

12. Vita Pūķe  Ogres pilsētas Dome 

13. Vija Jablonska Priekules pilsētas Dome 

14. Marina Paņkova Latvijas Darba devēju konfederācija 

15. Ivita Peipiņa Latvijas Pašvaldību savienība 

16. Andris Grafs Latvijas Jaunatnes padome 

17. Lija Vērzemniece Izglītības iniciatīvu centrs 

18. Ilze Trapenciere 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 
(LIZDA) 

19. Ņina Petrauska 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Pieaugušo izglītības 
nodaļa 
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20. Agris Vārna Vidzemes profesionālās izglītības centrs  

21. Ināra Krūtkrāmele Daugavpils Pieaugušo izglītības centrs  

22. Baiba Krišjāne Cēsu pilsētas vakara vidusskola  

23. Valda Liekne Iecavas Tautas augstskola 

24. Nadežda Semjonova SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” 

25. Inese Rusele Latvijas Ārstu biedrība 

26. Līga Saleniece Mācību centrs "BUTS" 

27. Brigita Ruško 
Valsts Akciju Sabiedrības „Latvijas Dzelzceļš” Mācību 
Centrs  

28. Agita Melnalksne 
SIA „Latvijas Mobilais Telefons” Pakalpojumu un 
informācijas daļa 

29. Evija Caune Resursu centrs sievietēm "Marta" 

30. Nora Pīterāne Rīgas 14. vakarskola 

Atbilstoši kvalitatīvo pētījumu metodoloģijai interviju plāns ietver galvenos 
noskaidrojamos jautājumus, bet pati saruna notiek brīvā formā. Intervijas laikā 
intervētājs atbilstoši sarunas gaitai uzdod precizējošus jautājumus. Iegūtās informācijas 
analīzē pielietotas kvalitatīvās datu analīzes metodes, izmantojot tekstu kodēšanu, 
kategoriju veidošanu un konceptualizāciju. 

Ekspertu interviju rezultāti sniedz informāciju par mūžizglītības jomā strādājošo 
ekspertu novērojumiem un ļauj izdarīt secinājumus par mūžizglītības normatīvo un 
institucionālo bāzi, kā arī par dažādu izglītības ieguves formu pieejamību iedzīvotājiem 
Latvijas rajonos un valstī kopumā.  
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Mūžizglītības organizācija un finansējums 
Mūžizglītības izpratne, atspoguļojums un regulējums politikas dokumentos 

Mūžizglītības jēdziens gan politikā, gan sadzīvē tiek lietots samērā neilgu laiku.  
- Daudziem nav zināms, kas tas ir. [..] Mūžizglītība ir jauns jēdziens Latvijas politikā un 

arī cilvēku apziņā. (Liene Ivulāne, Vidzemes reģiona attīstības aģentūra) 

Politikas dokumentos nav skaidri noteikts, kādas aktivitātes ietver mūžizglītība, 
tāpēc vēl joprojām dažādas iesaistītās institūcijas ar mūžizglītību saprot ļoti 
daudzveidīgas un atšķirīgas parādības un aktivitātes.  

- Nav tās sapratnes - viens saprot mūžizglītību kā brīvā laika pavadīšanu: tie ir tautas 
deju pulciņi, klūdziņu pīšana; cits saprot mūžizglītību ar tālākizglītību un kvalifikācijas 
pilnveidi. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

Savstarpējas viedokļu apmaiņas rezultātā veidojas kopējs redzējums par to, ko ietver 
mūžizglītība Latvijā. 

- Katrs ar mūžizglītību saprot kaut ko savu, un, strādājot pie Mūžizglītības stratēģijas, 
mēs sastopamies ar to, ka katram par mūžizglītību ir sava izpratne, jo katrs to redz no 
sava skatupunkta, no tā, ko šobrīd dara. Saliekot tās visas „puzzles” daļiņas kopā, 
veidojas kopīgā bilde. (Marina Paņkova, Latvijas Darba devēju konfederācija) 

Tomēr likumdošana mūžizglītības jomā, jo īpaši neformālajā izglītībā saistībā ar 
pieaugušo izglītību un profesionālo tālākizglītību ekspertu vērtējumā nav sakārtota. 

- Likumdošana, manuprāt, šobrīd ir absolūti nesakārtota. Ir tas, kas ir ierakstīts 
Izglītības likumā, tajā vienā pantā pieminot un uzliekot it kā pienākumu pašvaldībai. 
Ļoti daudz kur šis vārds „mūžizglītība” tiek lietots, tiek stratēģija rakstīta, bet valsts 
nav uzņēmusies atbildību un nav pateikusi skaidru redzējumu par to, kā viņa redz 
mūžizglītību. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību savienība) 

Likumdošanas problēmas ievērojami ietekmē arī finansējuma pieejamību – tā kā 
likumdošana mūžizglītības jomā nav sakārtota, nav skaidri arī finansējuma jautājumi un 
līdz ar to ir grūti runāt par mūžizglītības sistēmu. 

- Nav absolūti nekādas politikas. Likums nav pieņemts, finansējums līdz ar to neseko. Šeit 
nav ko vērtēt. Nav tādas pieaugušo izglītības sistēmas, mūžizglītības sistēmas kā tādas 
Latvijā nav. (Ināra Krūtkrāmele, Daugavpils Pieaugušo izglītības centrs) 

- Tāpat esmu saskārusies ar to, ka nav likuma, nav finansējuma. Tāpēc, manuprāt, 
mūžizglītības jautājumi valstī nav sakārtoti gan politikas ziņā, gan finansējuma ziņā un 
notiek drīzāk kampaņveidīgi. (Ņina Petrauska, Liepājas Pedagoģijas akadēmijas) 

Politikas veidotāju vidū likumdošanas vērtējums ir atšķirīgs – sākot no pozitīva 
vērtējuma un nepieciešamības veikt atsevišķas pārmaiņas līdz pat ļoti skarbam 
vērtējumam salīdzinājumā ar citām valstīm. Tas, iespējams, saistīts, ar atšķirīgu 
mūžizglītības redzējumu. 

- Lielos vilcienos ar likumdošanu viss ir kārtībā. Izglītībā kā tādā. Bet, strādājot tagad 
pie mūžizglītības stratēģijas, parādās, ka, teiksim, ir likumi jāpapildina, jo, padarot 
izglītības pieejamību elastīgāku pieaugušajiem, tas ir attiecināms uz vidējo izglītību – 
kā otrās iespējas, arī uz augstāko - vai mums ir pietiekami labi funkcionējoša 
kredītpunktu sistēma – lai cilvēks varētu krāt tos savus dokumentus. Tā kā pamatā bāze 
ir sakārtota, bet tā varētu būt papildināma un varbūt nav īsti efektīva šobrīd. (Inta 
Vadone, Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Izglītības likumdošanu Latvijā es kopumā vērtēju kā ļoti atpalikušu, kas attiecas uz 
mūžizglītības jautājumiem un pieaugušo izglītību.[..] Es gribētu vēl atzīmēt, ka 
atsevišķās valstīs ir vesela likumu pakete, kas regulē tieši pieaugušo izglītības attīstību. 
Un tur katram izglītības tipam, kuru ir diezgan daudz pieaugušo izglītībā, kas finansēti 
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no valsts budžeta, ir pat atsevišķi likumdošanas akti, nav runa par to, ka ir viens 
likumdošanas akts, bet vesela pakete. (Anita Jākobsone, Labklājības ministrijas 
Nodarbinātības valsts aģentūra) 

Eksperti uzskata, ka likumdošanas un finansējuma plūsmas nesakārtotības dēļ 
aktivitātes neformālās izglītības sfērā līdz šim lielā mērā bijušas atkarīgas no cilvēku 
aktivitātes un uzņēmības, kā arī no iesaistīto institūciju ieinteresētības. 

- Tas ir lielā mērā atkarīgs no pašvaldību attieksmes. Varu runāt par Liepājas rajonu, 
kur tiek organizēti projekti un pašvaldība piešķir līdzekļus projektiem un tālāk cilvēki 
izglītojas šo projektu ietvaros. (Ņina Petrauska, Liepājas Pedagoģijas akadēmija)  

- Bija pasmagi strādāt Bauskas rajonā, jo tur bija nemitīgi jāpierāda, ka šis atbalsts 
tomēr ir vajadzīgs. [..] Tās pašvaldības, kas to saprata, tās kaut minimāli finansiāli 
atbalstīja. Bet šie cilvēki pārsvarā bija entuziasti un šo darbu pagastā organizēja, bet 
tas viss bija uz entuziasma pamatiem. (Valda Liekne, Iecavas Tautas augstskola)  

- Pagaidām viss turas uz atsevišķiem cilvēkiem, uz atsevišķām iniciatīvām, uz atsevišķiem 
uzņēmumiem, nozarēm un atsevišķiem projektiem. (Marina Paņkova, Latvijas Darba 
devēju konfederācija) 

Pašlaik notiek darbs pie Mūžizglītības stratēģijas izstrādes, kura rezultātā veidojas 
kopējs priekšstats par mūžizglītību un iespējamo tās regulējumu likumdošanā un ar kuru 
eksperti saista cerības par situācijas uzlabošanos likumdošanas jomā, jo līdz šim nekas 
būtisks nav mainījies. 

- Pašlaik mūžizglītības stratēģija tikai top. Un ir pagājuši apmēram 10-12 gadi, kopš 
sāka attīstīties pieaugušo izglītības sistēma. Izmaiņas gandrīz nav nekādas, izņemot to, 
ka 2001. vai 2002. gadā Izglītības likumā pieņēma dažus labojumus, kuros vispār pirmo 
reizi bija pieminēta tāda neformālā pieaugušo izglītība. (Valda Liekne, Iecavas Tautas 
augstskola) 

Stratēģijas izstrādi koordinē Izglītības un zinātnes ministrija, bet projektu realizē 
Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība. 

- Izglītības un zinātnes ministrija koordinē Nacionālo programmu „Mūžizglītības 
stratēģija un ieviešana”. Nacionālā programma sastāv no septiņiem projektiem, kurā 
viens ir stratēģijas izstrādes projekts, ko īsteno Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 
bet pārējie visi ir reģionālie projekti, kurus koordinē reģionālās attīstības aģentūras un 
Rīgas Domes Attīstības departaments. (Inta Vadone, Izglītības un zinātnes ministrija) 

Mūžizglītības nodrošināšanā iesaistītās institūcijas un izglītības pasākumu organizācija 

Mūžizglītība ietver visdažādākā veida izglītības iespējas cilvēkam visa mūža 
garumā. Lai arī likumdošanā šīs izglītības aktivitātes netiek raksturotas kā vienotas 
mūžizglītības sistēmas daļa, dažādas apmācības iespējas ir nodrošinātas tiesiski un ar 
izglītības iespēju nodrošinājumu pieaugušajiem iedzīvotājiem nodarbojas ļoti atšķirīgas 
valsts un pašvaldību organizācijas, kā arī privātas un nevalstiskās organizācijas. 

Par izglītības iespēju nodrošinājumu formālās izglītības ietvaros – par pamata, 
vidējo un augstāko vispārējo un profesionālo izglītību - ir atbildīga Izglītības un 
zinātnes ministrija. Izglītības un zinātnes ministrija ir uzņēmusies atbildību arī par 
Nacionālo programmu „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana”. 

Par atsevišķām citām izglītības iespējām un noteiktu iedzīvotāju grupu izglītošanu 
atbildību ir uzņēmušās citas institūcijas, piemēram, Labklājības ministrijas pakļautībā 
esošā Nodarbinātības Valsts aģentūra nodrošina bezdarbnieku un darba meklētāju 
apmācību, lai veicinātu šo iedzīvotāju grupu konkurētspēju un atgriešanos darba tirgū.  

- Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) nodarbojas pamatā ar bezdarbnieku un darba 
meklētāju izglītību jau vismaz 10 gadus. NVA pamata aktivitātes varētu sadalīt pamatā 
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pēc izglītības programmu garuma. [..] Īsās izglītības programmas pamatā ir vērstas uz 
to, lai bezdarbnieki adaptētos situācijai darba tirgū, ja viņiem nav pietiekoša 
informācija par attiecībām ar darba devēju un tā reālo iespēju tā vai citādi atrast 
darbu. [..] Tās daļēji tiek realizētas NVA, daļēji šajā darbībā iesaistās Profesionālās 
Karjeras izvēles valsts aģentūra, kura veic sava veida bezdarbnieku testēšanu un 
profesionālās piemērotības novērtēšanu.  

Bezdarbniekiem tiek piedāvātas arī pārkvalifikācijas iespējas, piemēram, ja viņi savā 
profesijā nav atraduši darbu, vai arī attiecīgajā vietā, kur viņi dzīvo, šajā profesijā 
vairs nav darba vietu piedāvājums. Šīs programmas pamatā ir garās programmas, tās 
tiek īstenotas kopā ar mācību iestādēm. Tad ir programmas, kas ir domātas 
bezdarbnieku kvalifikācijas pilnveidošanai, ja viņiem ir kāda profesija, viņi tajā ir 
strādājuši, viņi grib darbību turpināt, bet jūt, ka viņiem nav pietiekošu zināšanu. 

Un tās saucamās īsās programmas, tās ir domātas cilvēkiem, lielā mērā tie varētu būt 
cilvēki ar labu izglītības līmeni, no otras puses, tie varētu būt cilvēki, kam trūkst pamata 
prasmes, kuriem trūkst arī izglītības, lai viņi pēc iespējas ātrāk ir tādā situācijā, ka viņi 
var iekārtoties darbā. (Anita Jākobsone, Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

Latvijas Darba devēju konfederācija darbojas kā starpnieks starp valsts politikas 
veidotājiem gan izglītības, gan nodarbinātības politikas jomās.  

- Visi jautājumi, kas saistīti ar darba devēja kā sociāla partnera kapacitātes stiprināšanu 
visādās jomās. [..] lai stiprinātu darba devēju, darba devēju organizāciju, pirmkārt, 
pārstāvju zināšanas un viņu pieredzes un kompetenci tieši pārvaldes jautājumos, lai 
viņi būtu adekvāts partneris sarunām, lai viņi varētu runāt tai pašā valodā un zināt tās 
pašas lietas, ko zina pārsvarā ministriju un valdību darbinieki. (Marina Paņkova. 
Latvijas Darba devēju konfederācija) 

Atsevišķas jauniešiem domātas izglītības iespējas atrodas Bērnu un ģimenes lietu 
ministrijas darbības laukā. 

- Mūžizglītības jomā Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Jaunatnes lietu departaments 
nodarbojas ar neformālo izglītību [..] Pārsvarā Jaunatnes departamenta darbinieki 
strādā ar jaunatnes lietu koordinatoriem, kuri, savukārt, strādā ar jaunatni un ar 
jaunatnes organizāciju pārstāvjiem, kuri vai nu organizē dažādas nometnes, dažādus 
pasākumus. To mēs arī varam uztvert kā neformālo izglītību, jo par neformālo izglītību 
mēs uzskatām arī, piemēram, iespēju uzstāties konferencē, organizēt kaut kādu 
pasākumu, prezentāciju, kaut kādas neformālas spējas un iemaņas, kuras parasti nav 
apgūstamas skolā formālas izglītības gaitā. (Natālija Rogoļeva, Bērnu un ģimenes lietu 
ministrija) 

Līdzīgas neformālās mācīšanās iespējas jauniešiem dažādu projektu, semināru 
formā piedāvā Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes Starptautisko programmu 
aģentūra, kas nodarbojas ar Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas 
„Jaunatne” īstenošanu. 

Nodarbināto iedzīvotāju profesionālās tālākizglītības nodrošināšanā iesaistās arī 
profesionālās organizācijas. Tālākizglītības nodrošinājums ir vairāk attīstīts tajās 
profesijās, kuras reglamentētas ar likumu un kurās likumdošanā noteikta nepieciešamība 
turpināt izglītību – tādas jomas ir, piemēram, pedagoģija un ārstniecība. 

- Mūsu darbība mūžizglītības jomā ir pieaugušo izglītība, precīzāk runājot, pedagogu 
apmācība par dažādiem ar izglītības politiku un arodbiedrības darbu saistītiem 
jautājumiem...tagad notiek ne tik regulāri, varbūt reizi divās, varbūt trijās nedēļās, bet 
ir izstrādāta stingra programma un lektori arī pie tās pieturas. [..] Mēs izsniedzam 
dokumentu, bet tā nav akreditēta programma [..] Kursus organizē arodbiedrība un 
mums ir 4 līdz 6 lektori, kas regulāri piedalās šajā apmācībā. Apmācības mērķa grupa 
ir pedagogi, sākot no pirmsskolas izglītības līdz vidējai izglītībai un profesionālās 
izglītības iestādēm. Finansējuma avoti ir LIZDA līdzekļi un dažkārt arī Eiropas 
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struktūrfondu līdzekļi. (Ilze Trapenciere, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība) 

- Viss, kas saistās ar ārstu sertifikāciju, jo Latvijas Republikas ārsta diploms pēc 
studijām universitātes tipa augstākajā mācību iestādē vēl neko nedod. Kad iegūts ārsta 
grāds, tad sākas mūžizglītība pēcdiploma specializācijā – vai rezidentūra un pēc 
rezidentūras beigšanas ir šī te pirmā sertifikācija. [..] Mūžizglītība, protams, 
Ārstniecības likums to nosaka, vēl ir likums par reglamentētām profesijām. (Inese 
Rusele, Latvijas Ārstu biedrība) 

Lielākos uzņēmumos darbinieku apmācība tiek veikta paša uzņēmuma ietvaros. 
Atsevišķi uzņēmumi piedāvā izglītības iespējas arī sadarbības partneriem, klientiem. 

- Atšķirībā no, teiksim, rajona pieaugušo izglītības centra, mūsu uzdevums ir organizēt 
mācības, kuras ir nepieciešamas mūsu darbiniekiem, viņu kompetencēm tam, kas ir 
veicams darbā. Ja viņiem, teiksim trūkst kompetences darba veikšanai, tad viņiem tas 
jāiegūst, tālāk mācoties. [..] Ir vēl arī tādi kursi, kas ir, teiksim, saistīti ar kaut kādu 
periodiskumu. [..] Tātad, kā jau es teicu, tas periodiskums ir divreiz gadā. Tad mēs 
sastādām šo te programmu piedāvājumu, tā ir tāda grāmata, te ir parasti ap 100 un 
vairāk programmas. (Brigita Ruško, Valsts Akciju Sabiedrības „Latvijas Dzelzceļš” 
Mācību centrs) 

- Vieni ir tieši profesionālie kursi, kas nepieciešami tiešo darbu veikšanai, un otrs ir 
tādas stratēģiskās lietas. Reizēm ir prakses. [..] Piedāvājam izglītības iespējas visiem 
mūsu dīleriem, par mūsu pakalpojumiem, bet es nedomāju, vai vārds „izglītība” te būtu 
vietā. Tie ir produkti, ko mēs piedāvājam, mums ir sistēma, kā mēs šos dīlerus 
apmācām, lai viņi būtu kvalitatīvāk, spējīgāk apkalpot mūsu klientus. (Agita 
Melnalksne, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”) 

Pašvaldībās neformālās izglītības piedāvājums tiek organizēts dažādi. Ir reģioni, 
kuros atbildību uzņemas rajonu padomes, bet citās pašvaldībās mūžizglītības pasākumi 
tiek organizēti mazāku administratīvo vienību ietvaros.  

- Konkrēti mūsu pašvaldība ar šiem jautājumiem nenodarbojas. Ar tiem nodarbojas 
Ogres rajons. Tur ir nodaļa un arī sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, tā kā 
mūžizglītības aktivitātes tiek organizētas, koordinētas caur rajonu. (Vita Pūķe, Ogres 
Dome) 

- Pašvaldība piedāvā iespējas visa mūža garumā izglītoties kursu veidā, modulārās 
apmācības veidā, neklātienes vidusskolā un arī parastajā skolā dažādos kursos. (Vija 
Jablonska, Priekules pilsētas Dome) 

Pašvaldībās dažādas izglītības iespējas nodrošina pieaugušo izglītības centri, 
tautskolas vai cita veida pašvaldību mācību iestādes. Izglītības nodrošinājumā, 
organizācijā svarīga ir iedzīvotāju interese un maksātspēja, uzņēmumu interese par 
darbinieku izglītošanu, kā arī iespējas piedalīties dažādos starptautiskos sadarbības 
projektos. 

- Galvenie uzdevumi mums ir organizēt piedāvājumu pieaugušo izglītībā, jo pirms 
Iecavas Tautas augstskolas nodibināšanas nebija nevienas iestādes, ka nodrošinātu 
jebkādu pieaugušo izglītību mūsu novadā. [..] Pirmais, ar ko mēs sākām, ir maksas 
kursi. Bet palikām pie pieprasītākajiem. Tie ir informāciju tehnoloģijas - datorkursi un 
angļu valoda. Tie ir pieprasītākie - tā kā pašvaldība nevar sponsorēt šos kursus, tad 
mēs esam atkarīgi no cilvēku skaita, kas mācās. [..] Bet es sapratu arī to, ka jāpiesaista 
arī tie, kas pilnīgi nav maksātspējīgi. Tad es iesaistījos projektos. (Valda Liekne, 
Iecavas Tautas augstskola) 

- Ir vismaz trīs nopietnas nozares, kas darbojas – celtniecība, elektronika un informācijas 
tehnoloģijas. Mērķgrupas ir ļoti dažādas. Mēs pašreiz beidzam vienu projektu, kas 
saistīts ar invalīdu apmācību un integrāciju sabiedrībā. Šis projekts ir ES un Latvijas 
valsts finansēts. [..] Tad bija NVA pasūtījums, kas saistās ar bezdarbniekiem, tur ir ļoti 
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dažādas nozares – informācijas tehnoloģijas, elektronika, elektromontieri, arī 
celtniecības darbi. [..] Konkrēti uzņēmumi, ja uzņēmumam ir interese paaugstināt 
kvalifikāciju grāmatvedības, datorzinību jomā, tie paši stikla šķiedras rūpnīca – stikla 
audumu aušana un tā tālāk. (Agris Vārna, Vidzemes profesionālās izglītības centrs) 

- Biedrība “Latgales pašvaldību mācību centrs” (PMC) [..] mēs nodarbojamies 
galvenokārt ar pašvaldību darbinieku tālākizglītību un profesionālās kvalifikācijas 
celšanu. Bet mēs jau 5 gadus esam oficiāli atzīta. Veicam dažādus izglītības 
pakalpojumus par dalības maksu, kā arī iesaistāmies dažādos projektos, kuru mērķis ir 
izglītošana. (Sarmīte Teivāne, Latgales pašvaldību mācību centrs) 

Dažādas izglītības ieguves iespējas cilvēkiem, kas jau ir aktīvi darba tirgū vai 
noteiktu iemeslu dēļ nav pabeiguši pamata vai vidējās izglītības ieguvi, piedāvā arī 
vakarskolas.  

- Cēsu pilsētas vakarskola šobrīd piedāvā iespējas mācīties piecās dažādās programmās 
– tās ir parastā vidusskolas izglītības programma, komercizglītības programma, kad 
saņem vidējo izglītību, neklātienes programma. Vidusskolas izglītību var iegūt, arī 
mācoties vakara maiņā – rīta un vakara maiņas. Un tad mums ir 9. izlīdzinošā klase, 
kur mācās tie, kas beiguši ar liecībām, lai tagad pabeigtu pamatskolu, tie, kuri izkrituši 
iepriekšējās izglītības iestādēs. Mums skolnieki ir vecumā no 15 līdz 40 un vairāk gadus 
veci. (Baiba Krišjāne, Cēsu pilsētas vakara vidusskola) 

Dažādas izglītības iespējas projektu ietvaros savām mērķa grupām piedāvā arī 
nevalstiskās organizācijas.  

- Tie būtu atbalsta pasākumi mūsu mērķauditorijai – sievietēm bezdarbniecēm, sievietēm 
ar zemiem ienākumiem. Šie atbalsta pasākumi ir konsultācijas, dažādu speciālistu – 
ekonomistu, juristu, sociālā darbinieka konsultācijas. Konsultācija ir bez maksas. Ir arī 
dažādi izglītības pasākumi dažādu projektu ietvaros. Tā, piemēram, ir latviešu valoda, 
latviešu sarunvalodas aplis, angļu sarunvalodas aplis, dažādi citi studiju apļi. Tā ir 
tāda jauna, no Ziemeļvalstīm pārmantota metode, kas principā arī lielā mērā saistīta 
tieši ar mūžizglītības koncepciju. Un dažādi arī periodiskāki mācību pasākumi. Teiksim, 
mums ik pa laikam ir datorprasmju mācības mūsu mērķa auditorijai. (Evija Caune, 
Resursu centrs sievietēm „Marta”) 

Dažādas izglītības nodrošināšanā iesaistītās institūcijas nereti sadarbojas, lai 
piedāvātu izglītības pakalpojumus, optimāli izmantojot resursus, kā arī meklējot 
cilvēkam piemērotākos mācīšanās veidus. Piemēram, Nodarbinātības valsts aģentūra 
pakalpojumu sniegšanā savām mērķa grupām sadarbojas ar privātajiem mācību 
centriem un pašvaldību pieaugušo izglītības centriem.  

- Sadarbojamies ar Labklājības ministrijas Nodarbinātības Valsts aģentūru, kuras 
projektu ietvaros mēs pagājušā gada laikā esam apmācījuši kādus 6000 cilvēkus. Un 
tagad esam iesaistījušies atkal Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldes 
projektā, kur piedāvājam programmas tieši invalīdiem [..] darbība šī projekta ietvaros 
notiek četrās vietās, tās ir Cēsis, Talsi, Rēzekne un Rīga, tur, kur mums ir filiāles. (Līga 
Saleniece, Mācību centrs „BUTS”) 

Uzņēmumi, kas nodarbojas ar izglītības pakalpojumu nodrošināšanu, sadarbojas ne 
tikai ar uzņēmējiem vai piedāvā maksas pakalpojumus individuāliem mācīties 
gribētājiem, bet arī piedalās dažādos projektos, piedāvājot izglītības iespējas noteiktām 
grupām. 

- Mums ir arī programmas, kuras palīdz pārkvalificēties, tātad, ja cilvēks ir ieguvis kādu 
specialitāti ne informāciju tehnoloģiju jomā, mēs varam sastādīt kursa plānu, kurš 
palīdzēs iegūt jaunu kvalifikāciju. [..] Mēs tagad esam iesaistīti vienā projektā, bet tas ir 
vairāk orientēts uz bezdarbniekiem – tagad arī sākas projekts, kur mēs mācam, kā 
izmantot Internet valodu, vai kā izmantot pieņemsim meklēšanas rīkus: e-riga, kā 
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izmantot i-centru, LMT pakalpojumus. (Nadežda Semjonova, SIA „Baltijas Datoru 
akadēmija”) 

Mūžizglītības nodrošinājumā svarīga ir sadarbība. Izglītības pakalpojumus 
nodrošinošās institūcijas reģionos sadarbojas gan ar pašvaldību, ņemot vērā pašvaldības 
attīstības plānus, gan arī savā starpā. Šāda prakse ir ļoti noderīga, veicinot vajadzībām 
un prasmēm atbilstošu izglītības iespēju pieejamību cilvēkiem pēc iespējas tuvāk dzīves 
vietai. 

- Priekules pilsētā uz Priekules vidusskolas bāzes ir izveidotas divas pieaugušo izglītības 
programmas modulārajā apmācībā – svešvaloda un datora lietošanas apmācība. 
Grobiņas autoskola uz Priekules vidusskolas bāzes bezdarbniekiem organizē bezmaksas 
autovadītāju apmācību. Bez tam NVA Priekules filiāle piedāvā dažādus kursus un 
apmācību caur savu organizāciju. Vēl ir dažādi projekti – gan mazie, gan Eiropas 
Savienības finansēti. (Vija Jablonska, Priekules pilsētas Dome) 

- Tad aktuāli kļuva uzņēmējdarbības jautājumi. Un tā kā Liepājā un tās rajonā tika 
veikta analīze, kādi speciālisti būs nepieciešami. Tad arī atbilstoši tam dokumentam, 
LPA izstrādāja jaunas programmas. [..] Paralēli visām studijām svarīgi bijuši arī 
dažādi kursi. Skolotājiem– par dažādām metodēm. Tad sabiedrībai, katram cilvēkam 
aktuālas bijušas valodas – svešvalodas; mēs piedāvājām zviedru valodas kursus, franču 
valodas kursi, angļu valodas kursi mums notika. Pirms kādiem 8 gadiem bija pieprasīti 
floristikas kursi, bet šobrīd mēs redzam, ka floristikas iemaņas ir apgūtas un veidotas 
studijas, viss notiek. Vēl aktuāli vienmēr bijuši datorkursi – katram cilvēkam kā interešu 
izglītība. (Ņina Petrauska, Liepājas Pedagoģijas akadēmija) 

Īpaši svarīga dažādu institūciju sadarbība ir, organizējot izglītības iespējas tiem 
jauniešiem, kuri kādu iemeslu dēļ neturpina mācības, lai iegūtu pamatizglītību vai 
neturpina izglītību pēc pamatizglītības ieguves.  

- ..īpaši nepilngadīgajiem, mēģinu viņus dabūt uz skolu, sadarbojos ar iestādēm, kas ir 
Cēsu pilsētā – ar bāriņtiesu, ar Policiju, ar Sociālo dienestu, ar Cēsu pilsētas 
Pieaugušo izglītības centru sadarbojos, iesaistot jauniešus neformālās izglītības 
programmās, lai izbrauktu uz ārzemēm, varētu kaut ko citu redzēt. (Baiba Krišjāne, 
Cēsu pilsētas vakarskola ) 

Mūžizglītības aktivitāšu finansējums 

Formālās izglītības finansējumu Latvijā, galvenokārt, veido valsts un pašvaldību 
līdzekļi. Finansējuma avoti neformālajā izglītībā dažādām izglītības formām un 
iedzīvotāju mērķgrupām ir ļoti dažādi. Finansējumu veido gan valsts un pašvaldību 
līdzekļi, gan Eiropas Savienības projektu un citu starptautisku sadarbības projektu 
finansējums, gan darba devēju, gan arī iedzīvotāju maksājumi.  

- Attiecībā uz bezdarbnieku apmācību – tas ir valsts finansējums; ierēdņi pilnībā, 
skolotāji – daļēji ir valsts finansējums, visi pārējie – ir dažādi avoti, pašvaldības, 
privātais, personīgais [..] ļoti nozīmīgu daļu, es nepateikšu procentos, sastāda dažādu 
Eiropas projektu finansējuma piesaiste, ESF dod diezgan nopietnu daļu. (Inta Vadone, 
Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Pieaugušo izglītībā pastāv nenoliedzami ļoti dažādi finansējuma avoti. Pirmkārt, tie ir 
valsts līdzekļi, otrkārt, tie ir pašvaldību līdzekļi, treškārt, tie ir cilvēku personīgie 
līdzekļi, un nenoliedzami arī darba devēju līdzekļi. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību 
savienība) 

Nozīmīgs finansējuma avots pieaugušo izglītībā ir finansējums dažādu ES finansētu 
un citu starptautisku projektu ietvaros: 

- Pieaugušo izglītībā diemžēl tas ir projektu finansējums. Tas ir Eiropas finansējums, tas 
ir Skandināvijas valstu finansējums, ir arī kaut kādas iespējas valsts finansējumu dabūt, 
bet tas ir minimāli. Mēs domājam arī par strukturālo fondu iespējām motivācijas 
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programmās. Tā arī ir Eiropas nauda, tikai 20 vai 25% ir valsts budžeta līdzekļi. Valsts 
maz atbalsta. (Valda Liekne, Iecavas Tautas augstskola) 

- Tiek piesaistīti ES līdzekļi projektu veidā. [..] Tālāk ir liela daļa NVA pasūtījumi un ir 
arī pašu darba devēju finansējums. (Agris Vārna, Vidzemes profesionālās izglītības 
centrs) 

Eksperti norāda, ka gan dažādās pašvaldības pieaugušo izglītības iestādēs, gan 
privātajos mācību centros būtisks izglītības finansējuma avots ir arī cilvēku pašu 
līdzekļi un darba devēju ieguldījums.  

- Finansējuma avoti galvenokārt ir pašu cilvēku līdzekļi. (Ināra Krūtkrāmele, Daugavpils 
Pieaugušo izglītības centrs) 

- Ja runājam par Pašvaldību mācību centru, tad galvenie finansējuma avoti ir dalībnieku 
iemaksas. Zinot, ka dalībnieki ir pašvaldības darbinieki, tad tās ir pašvaldības 
iemaksas. Bet tā kā mēs strādājam arī ar iedzīvotāju grupām – piedāvājam 
iedzīvotājiem seminārus, tad pārsvarā maksātājs ir nevis iedzīvotājs pats, bet iestāde, 
ko viņš pārstāv. (Sarmīte Teivāne, Latgales pašvaldību mācību centrs) 

- Skumji, bet diemžēl cilvēki maksā vieni paši. Vienu laiku IZM finansēja skolotāju kursus 
profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un jaunas kvalifikācijas iegūšanai. Tāds periods 
bija, tas bija ļoti labs. Bet tagad pārsvarā maksā cilvēki paši. Vēl ir situācijas, ka darba 
devēji apmaksā. [..] Vēl tagad pēdējo 2 gadu laikā darba devēji finansē savu darbinieku 
mācīšanos, un tās ir dažādas organizācijas, piemēram, Ieņēmumu dienests, Pašvaldības 
policija, Latvenergo pie mums ir pasūtījuši kursus profesionālās kvalifikācijas celšanai, 
un viņi šo mācīšanos finansē. Dažas izglītības pārvaldes finansē skolotāju kursus – 
profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un vismaz daļēji apmaksā šīs mācīšanās. 
Tātad finansējums ir dažāds, bet pamatā tas ir pašu cilvēku maksājums. (Ņina 
Petrauska, Liepājas Pedagoģijas akadēmija) 

Līdztekus iedzīvotāju maksājumiem un projektu līdzekļiem, būtiska ir pašvaldības 
attieksme un finansiālais atbalsts dažādām izglītības aktivitātēm, jo īpaši situācijā, kad 
likumdošanā nav noteikts pastāvīgs finansējums. 

- Tas ir lielā mērā atkarīgs no pašvaldību attieksmes. Varu runāt par Liepājas rajonu, 
kur tiek organizēti projekti un pašvaldība piešķir līdzekļus projektiem, un tālāk cilvēki 
izglītojas šo projektu ietvaros. (Ņina Petrauska, Liepājas Pedagoģijas akadēmija) 

- Zinu vairāk par Jelgavu tieši, un tur man jāsaka, ka izglītības iespējas ir ļoti plašas, -  
‘cepuri nost’. (Evija Caune, Resursu centrs sievietēm „Marta”) 

Apkopojot ekspertu teikto par finansējumu izglītības pasākumiem dažādu 
organizāciju tipiem, jānorāda, ka nevalstiskās organizācijas finansējumu iegūst pārsvarā 
dažādu projektu veidā, savukārt, profesionālās organizācijas norāda, ka apmācības 
aktivitātēs galvenais finansējuma avots ir iedzīvotāju maksājumi. 

- Tagad dakteru domas dalās, vai vienmēr mums vajadzētu izglītību segt no savas 
kabatas. Jo šaurāka specialitāte, jo pašam ārstam ir dārgāk. [..] Finansējums ir ļoti 
bēdīgs, un es šo darbu (jo man pašai ir sava ārsta prakse) uzskatu par savu sabiedrisko 
darbu. (Inese Rusele, Latvijas Ārstu biedrība) 

- Mūsu organizācijā mums ir tikai mūsu biedru naudas līdzekļi, par kuriem mēs 
organizējam savu apmācību. Cik mēs varam, tik mēs ieguldām. (Ilze Trapenciere, 
Latvijas Izglītības darbinieku arodbiedrība) 

Privāto izglītības pakalpojumu sniedzēji finansējumu iegūst, galvenokārt, 
sadarbojoties ar darba devējiem, kā arī starptautisku projektu ietvaros.  

- Visa mūsu darbība balstās uz projektiem vai kursu organizēšanām, par kuriem maksā 
pasūtītājs. Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar klientiem, pārsvarā mēs mācam 
organizāciju vai firmu, vai kaut kādu citu struktūru darbiniekus. [..] Mēs vērtējam pa 
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gadiem, cik maksā paši cilvēki individuāli par savu izglītību, tas rādītājs arvien paliek 
mazāks un mazāks, man liekas, ka mēs tagad esam tuvu vienam procentam, kad cilvēki 
maksā paši. [..] Mums ir vēl vairāki tādi projekti, kad, piemēram, finansē 
bezdarbniekus. Tas finansējums nāk no Eiropas fonda EQUAL. Dažreiz tas ir valsts 
finansējums, dažreiz tas ir uzņēmumu finansējums, dažreiz tas ir Eiropas Sociālā fonda 
finansējums. Bet mums ir arī projekti, kurus finansē ES no Socrates, Leonardo 
programmām. (Nadežda Semjonova, SIA „Baltijas Datoru akadēmija”) 

- Tātad, ir valsts finansējums, dažādie pašvaldību projekti, kur ir valsts līdzekļi. Ir 
Eiropas Savienības līdzekļi [..] un ir kaut kāds neliels procents arī cilvēku pašu 
finansējums, kas nāk. ( Līga Saleniece, Mācību centrs "BUTS") 

Lielie uzņēmumi, kas paši veic darbinieku apmācību, par darbinieku un partneru 
izglītību maksā no uzņēmuma līdzekļiem. 

- Tos apmaksā LMT, dīleriem par to nekas speciāli nav jāmaksā, jo tas ir mūsu produkts, 
un mēs vēlāmies, lai tas tiktu kvalitatīvi pārdots. (SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 
Pakalpojumu un informācijas daļa) 

- Finansējuma avots ir tikai viens, tas ir uzņēmums, pamatā. Principā, ir daži kursi, par 
kuriem maksā darbinieki arī. Viņi maksā 30% no valodu maksas, teiksim, par latviešu 
valodas kursiem. 7 gadus viņi mācījās. Aptuveni 5 - 6 bez maksas, tagad viņi 30% 
piemaksā, tāpēc, ka ļoti ilgs ir bijis tas periods, ka viņi varēja pilnīgi bez maksas 
mācīties. (Brigita Ruško VAS „Latvijas Dzelzceļš” Mācību Centrs) 

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve norāda, ka, lai arī ir bijušas iespējas 
izmantot dažādu projektu līdzekļus darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, dažādu 
administratīvu prasību dēļ darba devējam izdevīgāk bija nepieciešamības gadījumā par 
darbinieku izglītības vajadzībām tiešo darba pienākumu veikšanai maksāt pašam. 

- Mēs pirmām kārtām uzsveram pašu uzņēmēju finansējumu savu darbinieku apmācībai. 
Līdz šim ir bijis tā, ka tās apmācības, ko varēja īstenot Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras projektā, kur uzņēmēji varēja apmācīt savus darbiniekus profesionālās 
kvalifikācijas paaugstināšanai, bija administratīvi pārāk sarežģīti projekti, lai 
uzņēmējam būtu izdevīgi – administratīvās barjeras bija tik augstas, ka viņiem bija tas 
neizdevīgi, bija vieglāk paņemt un izprast, kas ir vajadzīgs, nosūtīt vienu, divus 
darbiniekus attiecīgajos kursos vai attiecīgi pasūtīt pasniedzēju pie sevis, teiksim 15 
cilvēkiem noorganizēt semināru vai apmācību – tad ir krietni lētāk, un izdevība ir uzreiz 
skaidrāka nekā rakstīt projektu, tam arī attiecīgs cilvēks ir vajadzīgs, vajadzīgas 
administratīvās atskaites, un tas viss ir sarežģītāk. [..] Jautājums ir par to, ka tās 
mācības, ko, piemēram, darbinieks vēlas, bet tas nav saistīts tieši ar darbu, tur parādās 
tie jautājumi par finansējumu. Protams, darba devējs uz to neiet, jo tas ir kā hobijs, kā 
paša cilvēka intereses, un tas būtu viņam jāapmaksā pašam. (Marina Paņkova, Latvijas 
Darba devēju konfederācija)  

- Dažreiz, kad mēs runājam, pieņemsim, ar organizācijām, viņiem ir plāni mācīt, bet 
viņiem tas budžets ir ļoti ierobežots. Mēs viņiem stāstam, ka ir iespēja izmantot 
papildus finansējumu. Viņi ieinteresējas un aiziet uz organizāciju, kas pārvalda to 
fondu. Bet, viņi neatgriežas, jo viņi redz to milzīgo papīru kaudzi – tas ir saistīts ar tik 
daudz birokrātiskiem noteikumiem un procedūrām. Cilvēkam nolaižas rokas – it kā 
gribētos, bet es nevaru atļauties paņemt darbā vēl vienu cilvēku, kas speciāli rakstīs 
projektus vai pieteikumus vai pēc tam - atskaites. (Nadežda Semjonova, SIA „Baltijas 
Datoru Akadēmija”) 

Finansējums ir pieejams izglītības projektiem saistībā ar prioritārajām nozarēm, bet 
salīdzinoši mazāk ir pieejams izglītības aktivitātēm, kuras vairāk saistītas ar interesēm, 
vaļasprieku. 

- Mums ir vajadzīgi zinoši, konkurētspējīgi cilvēki, un tāpēc tālākizglītība, kvalifikācijas 
celšana jāatbalsta un jāfinansē. Es domāju, proporcionāli tā ir visfinansētākā joma, 
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pārējās – brīvā laika pavadīšana un tādas, ir vairāk uz pašu līdzekļiem un dažādām 
fondu aktivitātēm. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Mūsu nozarē diez vai var sūdzēties par atbalstu, kurš ir no valsts puses. Tas ir 
nacionālā plāna attīstības ietvaros ierakstīts, ka informāciju tehnoloģijas ir svarīgas. 
(Nadežda Semjonova, SIA „Baltijas Datoru Akadēmija”) 

Raksturojot atsevišķu mērķa grupu izglītības vajadzību finansējumu, jauniešu 
neformālās izglītības vidē galvenie finansējuma avoti ir no Eiropas Savienības 
programmām, kuru ietvaros paredzēti līdzekļi dažādiem projektiem. 

- Ir projekti, parasti viens ceļš – Eiropas Integrācijas fonds, Eiropas Komisija, kur šie 
semināri un neformālās izglītības aktivitātes ir līdzeklis vai šī projekta mērķis. Otrs ir 
līderu izaugsmes skolas vai līderu skolas, kas ir brīvprātīga bez-budžeta aktivitātes, ko 
mums organizē. (Andris Grafs, Latvijas Jaunatnes padome) 

- No vienas puses, jauniešiem ir arī jācīnās par savu naudu, jo arī šai ceļā viņi iemācās 
rakstīt projektus, domāt par tiem, sarunāties un saskarties ar cilvēkiem, kuriem tā 
nauda ir, un pārliecināt viņus ieguldīt savu naudu jaunatnē. Tā ir ļoti laba un svēta 
pieredze, ko grūti dabūt. (Natālija Rogoļeva, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 
Jaunatnes lietu departaments) 

Salīdzinoši finansiāli nodrošinātā situācijā atrodas bezdarbnieki un darba meklētāji, 
kas reģistrējušies Nodarbinātības Valsts aģentūrā - šai iedzīvotāju grupai par izglītības 
iespējām nav jāmaksā un izglītība tiek nodrošināta par valsts un ES fondu finansējumu. 
Finansiālā nodrošinājuma nav (vai tas ir nepietiekams) citām iedzīvotāju riska grupām – 
nenodarbinātajiem iedzīvotājiem, kuri neiekļūst NVA uzskaitē. 

- Bezdarbniekiem, darba meklētājiem finansējums ir pietiekošs. Bet mums jāņem vērā, ka 
daļa no cilvēkiem, kuri faktiski ir darba meklētāji un bezdarbnieki, nav reģistrējušies 
Nodarbinātības Valsts aģentūrā uzskaitē. Te ir runa par cilvēkiem, kas atrodas kādā 
sociālā riska situācijā, vai vienkārši viņiem ir tāds dzīves konteksts. Piemēram, jaunās 
māmiņas sēž ar bērniem mājās, vai jaunieši vecāku slimības dēļ nevar atrauties no 
mājsaimniecības, tad tie nav visi cilvēki, kurus mēs sasniedzam. (Anita Jākobsone, 
Labklājības ministrija, Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

Raksturojot finansējuma sadalījumu, atšķirības reģionos, eksperti norāda, ka, lai arī 
iespējas ir, finansējums ir sadalīts nevienmērīgi un reģionālajai situācijai neatbilstoši. 

- Lielākie finanšu līdzekļi, viennozīmīgi, koncentrējas Rīgā. Lai kā mēs runājam par 
Latgales atbalstu, lai kā mēs runājam par pierobežu atbalstu, nekas jau tamlīdzīgs 
nenotiek. Varbūt kādu projektu kāds dabū, bet būtībā visas lielās finanses koncentrējas 
Rīgā. Diemžēl. (Līga Saleniece, Mācību centrs “BUTS”) 

- Pieņemsim, Latgales reģions vai Kurzemes reģions. [..] Es domāju, ja runa ir par 
Eiropas naudas izmantošanu, tad tur vēl vairāk pieejami nekā Rīgai, no vienas puses. 
No otras puses, tie reģioni nav tik bagāti kā Rīga, tāpēc, ka viņiem nav to uzņēmumu, 
kuri ir Rīgā, banku un telekomunikāciju. Nav plašu iespēju. Redziet, lai to naudu 
piesaistītu konkrētam reģionam, ir vajadzīgi cilvēki, kas uzraksta projektus, kuri kādu 
tur pārliecinās, ka tas ir vajadzīgs. (Nadežda Semjonova, SIA „Baltijas Datoru 
Akadēmija) 

- Domāju, ka visur darbojas viens un tas pats princips. Vienkārši Rīgas reģionā cilvēki ir 
maksātspējīgāki. Latgalē nav tik daudz līdzekļu cilvēkiem, lai varētu atļauties maksāt 
par kursiem. Tur tā atšķirība. (Ināra Krūtkrāmele, Daugavpils Pieaugušo izglītības 
centrs) 

Raksturojot finansējuma apjomu mūžizglītībā, ekspertu vērtējumā finansējums 
pašlaik nav pārskatāms un netiek izlietots mērķtiecīgi.  

- Jau kādu laiku atpakaļ ir figurējuši 20 miljoni, kas Latvijā kopumā caur dažādiem 
resoriem, dažādām aktivitātēm, izmantoti pieaugušo izglītībai. Tas nav mazs skaitlis, 
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patiesību sakot. Tā kā es domāju, ka šobrīd ir mazāk jābaidās no tā, ka nepietiks 
resursu, ir vairāk jādomā par to, kā viņus efektīvi un ar maksimālu rezultātu cilvēkam 
izmantot. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Finansējums ir nepietiekošs. Un tas, kas ir, netiek pietiekami labā līmenī pārvaldīts 
starp institūcijām. (Laura Strikmane, Labklājības ministrijas Darba departaments) 

Eksperti likumdošanu cieši saista ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem piesaistītu 
finansējumu. Pašlaik valsts finansējuma apjoms ir neliels, finansējumu pārsvarā veido 
līdzekļi, kuru nav iespējams plānot, ar tiem rēķināties. Līdz ar to vērojama zināma 
nestabilitāte, ar ko jārēķinās pakalpojumu sniedzējiem, plānojot savu darbu. 
Pakalpojumu sniedzēju ekspertu vidū kopumā vērojama neapmierinātība ar 
pieejamajiem finansu līdzekļiem, to apjomu un jo īpaši – valsts finansējumu. 

- Formāli varētu domāt, ka Latvijā ar mūžizglītību viss ir kārtībā – tie pareizie teikumi 
jau ir ierakstīti izglītības likumā. Bet, nav jau nodrošināts finansējums. (Nora Pīterāne, 
Rīgas 14. vakarskola) 

- Valstiskā līmenī netiek atbalstīts pilnīgi nekas. (Līga Saleniece, Mācību centrs "BUTS") 

- Mūsu iestādei finansējums nav pietiekošs. Finansējums ir atkarīgs no uzņēmumu, 
iestāžu, pašvaldību maksātspējas un no tā, vai šis uzņēmums vai iestāde domā par 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, vai viņiem ir personāla politika vai nav. 
(Sarmīte Teivāne, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Latgales pašvaldību mācību 
centrs) 

Valsts finansējuma trūkums ir īpaši jūtams, runājot par tām iedzīvotāju grupām, 
kuru izglītības vajadzības nenosedz bezdarbnieku un invalīdu profesionālās apmācības 
aktivitātēm paredzētais finansējums, kā arī tiem, kuru izglītības finansēšanā līdzekļus 
ieguldīt nav gatavs darba devējs. 

- Es uzskatu, ka tie ir nepietiekami, un uzskatu, ka ir vajadzīgs lielāks finansējums no 
valsts puses pieaugušo izglītībā. Es pieņemu, ka ir tajās institūcijās, kas ir pelnošas, ka 
tur arī daļa no peļņas tiek ieguldīta darbinieku tālākizglītībā. Es pieņemu, ka tas ir ļoti 
labi, bet tā kā cilvēkiem, kuriem tik tiešām ir nepieciešama izglītība – kvalifikācija vai 
pārkvalifikācija, kam līdzekļi ir ierobežoti, viņiem tiešām būtu vajadzīga šī apmācība 
par simbolisku samaksu, kā tas ir citās valstīs. (Ilze Trapenciere, Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrība) 

- Tā ir tā lielā problēma, varētu uzskatīt, ka faktiski finansējuma nav, ja mēs runājam par 
valsts finansējumu. Jo NVA risina savas specifiskās problēmas, to varam uzskatīt par 
pieaugušo izglītību, tas arī iekļaujas mūžizglītības kontekstā, bet tās ir specifiskas 
problēmas, kas saistās ar darba meklētājiem. Malā paliek visi, kas gribētu savu 
kvalifikāciju paaugstināt, kas gribētu mainīt arodu, bet kuri nav NVA uzskaitē un tādu 
cilvēku ir ļoti daudz. (Agris Vārna, Vidzemes profesionālās izglītības centrs) 

- Bezdarbniekam valsts ir sagādājusi iespējas un - paldies par to. Bet par tiem, kas valstij 
varētu dod efektīvāku labumu, valsts padomājusi vismazāk pašlaik. Šeit ir problēma – 
cilvēki pēc 30 gadiem. (Inese Didže, Zemgales reģiona attīstības aģentūra) 

Izglītības pakalpojumu sniedzēji izmanto visdažādākos iespējamos finansējuma 
avotus, neņemot vērā, cik lielā mērā tas sekmēs mērķa grupas, izglītības saņēmēju 
vajadzības un saskan ar pašvaldības attīstības plāniem. Eksperti reģionos Eiropas 
Savienības līdzekļu apgūšanu vērtē kā haotisku un nevērstu ilgtermiņā, plānojot 
izglītības vajadzību nodrošināšanu noteiktām mērķgrupām. 

- Finansējuma avoti ir dažādi, bet ļoti nepietiekoši. Lielākā daļa finansējuma iegūti 
projektos. Nevarētu teikt, ka notiek mērķtiecīga izglītošana. Tas notiek tā, ka raksta 
uzsaukumu, tad dabū naudu projektam. Nav tā, ka to ļoti vajadzētu. Šeit nav ilgtermiņa 
plānošana. (Inese Didže, Zemgales reģiona attīstības aģentūra) 



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā”                         2006 
 

 Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2006 125

- Finansējums noteikti nav pietiekams. Jo mēs dabūjam finansējumu uz vienu gadu, 
diviem, trijiem kaut kādai atsevišķai grupai, atsevišķām aktivitātēm, bet tas nav 
ilgtermiņa ieguldījums. Bet tagad mēs vienu gadu piesaistām finansējumu vienai 
grupai, citu gadu citai, bet cilvēki, kas vienreiz iesaistās, ir gatavi atkal turpināt un 
turpināt. Nevis, ka mēs viņus uz 10 gadiem atlaižam un sakām, lai nāk uz pieaugušo 
izglītību. Viņi teiks: “Paldies, mums vairs nevajag”. (Valda Liekne, Iecavas Tautas 
augstskola) 

- Mūžizglītības jautājumi valstī nav sakārtoti gan politikas ziņā, gan finansējuma ziņā, un 
notiek drīzāk kampaņveidīgi. Tad, kad ir iespējas piedalīties projektos, tad cilvēki gūst 
no tā labumu. (Ņina Petrauska, Liepājas Pedagoģijas akadēmija) 

Finansējuma problēmu dēļ piedāvājums dažādos mācību centros vairāk tiek veidots 
atbilstoši cilvēku pieprasījumam un maksātspējai, bet mazāk darba tirgus vajadzībām.  

- Izvērtējot situāciju, finansējums ir nepietiekams, lai varētu attīstīt un pilnveidot 
materiāli tehnisko bāzi. Bieži centri ir spiesti nevis skatīties, kāds būtu pieprasījums un 
interese no darba devējiem, bet skatīties, kuri kursi vairāk patīk un par kuriem cilvēki ir 
gatavi vairāk maksāt. (Kristians Godiņš, Kurzemes reģiona attīstības aģentūra) 

 

Iedzīvotāju izglītības vajadzības, mūžizglītības iespēju daudzveidība un kvalitāte 
Raksturojot iedzīvotāju izglītības vajadzības, pieejamās izglītības daudzveidību un 

kvalitāti, eksperti runā par dažādām prasmēm, kuru iedzīvotājiem trūkst, izglītības 
piedāvājuma daudzveidību un nodrošinājumu dažādām grupām, to ietekmējošos 
faktorus, kā arī izglītības kvalitātes aspektiem – noderīgumu darba tirgū un kvalitātes 
kritērijiem. 

Iedzīvotāju izglītības vajadzības 

Ekspertu vērtējumā iedzīvotājiem šobrīd visvairāk trūkst un būtu nepieciešamas 
svešvalodu un datora lietošanas prasmes, kā ‘dzīves prasmes’ vai ‘pamatprasmes’ - 
spēja pielietot prasmes un zināšanas dažādās dzīves situācijās. Nozīmīgas ikdienā ir 
saskarsmes prasmes. Šīs prasmes kā būtiskas raksturo eksperti dažādos reģionos. 
Eksperti uzskata, ka šīs prasmes ir īpaši būtiskas gados vecākiem cilvēkiem, kas pēdējo 
izglītību ieguvuši salīdzinoši sen. 

- Nenoliedzami tās ir svešvalodu prasmes, tās ir datorprasmes un varbūt arī 
pamatprasmes, kas ienāk. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību savienība) 

- Cilvēkiem, ar kuriem strādājam – cilvēki virs 30 gadiem līdz 50-60 gadiem, viņiem 
trūkst šo te pašu informācijas tehnoloģiju zināšanu, viņiem trūkst saskarsmes zināšanu, 
viņiem trūkst ekonomikas pamatu un projektu vadības zināšanu. Tās ir galvenās jomas. 
(Agris Vārna, Vidzemes profesionālās izglītības centrs) 

- Mūsdienās nozīmīga, ņemot vērā tehnoloģijas, ir strādāšana ar datoriem, ar 
datorveidīgām ierīcēm. Daudziem ir šķērslis – vai mākat vadīt auto, vai jums ir 
datorprasmes, vai jūs protat valodas. (Vija Jablonska, Priekules pilsētas Dome) 

- Lielākajai daļai cilvēku, kas nav neko mācījušies pēdējos 10, 15 gados, un tādu diemžēl 
ir ļoti daudz, vienkārši pietrūkst izglītības pamatprasmju. Pamatparsmes Eiropas 
kontekstā šobrīd tiek saprastas nevis kā vienkārši lasītprasme vai rēķinātprasme vai 
valodu prasme, bet tas nozīmē to, ka cilvēkiem jāprot funkcionāli šīs prasmes pielietot. 
[..] Vēl svarīgākas ir cilvēku komunikācijas prasmes, cilvēku informācijas izmantošanas 
prasmes, cilvēku prasmes mācīties, iemācīties. (Anita Jākobsone, Labklājības ministrija, 
Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

Dažos reģionos ir nepieciešamas specifiskas prasmes – piemēram, Latgales reģionā, 
Daugavpilī, iedzīvotājiem trūkst latviešu valodas zināšanu. 
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- Trūkst svešvalodu prasmes, vienai daļai arī komunikācijas prasmes. Starp citu, 
Daugavpilī daudziem vajadzīgas ir valsts valodas prasmes. (Ināra Krūtkrāmele, 
Daugavpils Pieaugušo izglītības centrs) 

Lai gan datorprasmes un svešvalodu zināšanas ekspertu vērtējumā nenoliedzami ir 
svarīgas, izglītības piedāvājumam ir jābūt saistītam tieši ar iespējamo pielietojumu 
cilvēka vidē un darba tirgus situācijā. Ir svarīgi, lai iegūtās prasmes būtu pielietojamas 
un cilvēks tās tiešām varētu izmantot darba tirgus situācijas uzlabošanā. 

- Laiki, kad cilvēki gribēja vispār jebko zināt, ir pagājuši. Tagad ir specifiskākas 
prasības. No sākuma bijām iedomājušās, ka sievietēm laukos trūkst svešvalodu 
zināšanas un datorprasmes. Tāpēc it kā visu laiku to tikai kladzina – cilvēki nemāk ar 
datoriem, cilvēki nemāk angļu valodu, tāpēc viņi nevar tajā darba tirgū tikt. Bet tad, 
kad mēs tikām tajos laukos pie konkrētām sievietēm, tad mēs sapratām, ka viņām tagad 
vajag ne jau to datora prasmi mācēt, jo viņām tas neko nedod. Kāpēc? Ja viņām nav 
pieejams informācijas kanāls, tad nav nekādas jēgas šīm prasmēm, piemēram, 
elektroniskā veidā noformēt CV. Mēs arī redzējām uz vietas: kur viņām tur laukos, lai 
sameklētu darbu, vajadzīga angļu valoda? Sapratām, ka tā ideja jāpārdomā un 
vajadzības bija savādākas. Viņu izglītības vajadzības, manuprāt, vispirms ir sociālās 
prasmes, it sevišķi laukos dzīvojošām sievietēm. Viņas nedzīvo pagasta centrā, bet 
lauku saimniecībās, un cilvēku loks, ar ko viņas kontaktējas, ir ļoti ierobežots, resursi, 
lai viņas aizbrauktu uz kaut kādiem pasākumiem vai uz pagasta centru, vai piedalītos 
kaut kur sabiedriskajā dzīvē, ir ārkārtīgi ierobežoti. (Evija Caune, Resursu centrs 
sievietēm „Marta”) 

Būtiskas ir ne tikai svešvalodu zināšanas un datora lietošanas prasmes, bet arī 
profesionālo prasmju pilnveide. 

- Latvijā trūkst svešvalodu zināšanu, ņemot vērā to, ka mēs mācāmies svešvalodas no 
kaut kādas pirmās vai trešās klasītes, bet vienalga pēc tam rezultātā ir tas, ka cilvēki 
nerunā. [..]. Arī datorzinībās man liekas, ka vismaz lietotāja līmenī tām vajadzētu būt, 
[..] liela daļa cilvēku, kuri pabeiguši izglītības iestādes padomju laikā, tad viņiem 
varbūt trūkst tādas pieredzes, saskaroties ar realitāti [..] inženieri, kas aizgājuši no 
savas profesijas kāda iemesla dēļ - mēs zinām, ka slēdza rūpnīcas un liela daļa 
inženieru bija aizgājuši - tagad, lai viņi atgrieztos, viņiem vajag kaut kādu kvalifikāciju, 
pamācīties klāt kaut ko. Tas arī varētu būt ļoti liels segments. (Marina Paņkova, 
Latvijas Darba devēju konfederācija) 

Raksturojot cilvēku ikdienas dzīves prasmes, eksperti norāda, ka cilvēkiem trūkst 
spēju uzņemties atbildību un risināt problēmsituācijas.  

- Mūsu cilvēkiem pietrūkst uzdrīkstēšanās un tas pats ‘entrepreneurship’ - uzņēmība (Inta 
Vadone, Izglītības un zinātnes ministrija. Profesionālās izglītības un tālākizglītības 
departaments) 

- Uzņēmības prasmes [..] lai cilvēks spēj sakoncentrēties, kas ir viņa scenārijs šajā te 
viņam ne pārāk labvēlīgajā situācijā. Tātad, lai viņš ir spējīgs gan šo situāciju 
izanalizēt, gan arī nospraust to, ko viņš vēlas darīt. (Anita Jākobsone, Labklājības 
ministrija, Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

- Protams, vispirms tā ir valoda un datorzināšanas un tādas jomas, bet tas ir tikai viens. 
Ja mēs saskaramies ar pedagogiem, ar vecākiem, ar sociālajiem darbiniekiem, tur 
depresija ir saistīta ar negatīvu nostāju, ka kāds ir vainīgs un “es neko nevaru darīt”. 
Tajā pašā laikā ir ļoti grūti šim cilvēkam palīdzēt, jo nav pozitīvā vēlme kaut ko darīt, 
nav radošuma. Mēs bieži semināros, diskusijās, neformālās tikšanās strādājam ar to, ka 
cilvēkiem jāsaprot, ka tikai no viņa paša uzdrīkstēšanās, vēlmes, intereses un 
cīkstēšanās var kaut kas mainīties, nevis no tā kareivīguma un citu vainošanas. (Lija 
Vērzemniece, Izglītības iniciatīvu centrs) 
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Eksperti, kas ikdienā saskaras ar dažādām sociālās atstumtības riska grupām – 
bezdarbniekiem, jauniešiem bez izglītības, kā būtiskas min arī tādas prasmes vai 
īpašības kā atbildīga attieksme pret darbu, saskarsmes prasmes un spējas iejusties darba 
kolektīvā. 

- Jaunāka gadagājuma cilvēkiem būtu jābūt tādām prasmēm kā vienkārši strādāt 
gribēšanai. Jo tas ir vēl viens, kas parādās - cilvēks nav pieradis strādāt, viņam nav šīs 
pienākuma apziņas. [..] Arī saskarsme ļoti daudz klibo. Būtībā, tieši strādāšana 
kolektīvā. Nodarbinātības aģentūrai ir trīs projekti un viens ir tieši ar tā saucamajām 
riska grupām. [..] Kad mēs sākumā salikām ļoti daudz saskarsmes un psiholoģijas, tad 
[..] cilvēki paši uzskatīja, ka viņiem nevajag. Bet, tajā pašā laikā tās grupas, kas mums 
beidza ar šīm daudzajām saskarsmes stundām, tad reāli viņi pēc tam atrada labāku 
darbu, nekā tie cilvēki. [..] Beigās izrādās, ka cilvēks vienkārši baidās no prakses. No 
tā, ka viņam jāiet uz uzņēmumu, jārunā ar cilvēkiem, jāstrādā. (Līga Saleniece, Mācību 
centrs "BUTS") 

- Problēma, ar ko es esmu saskārusies šajā darbā, ir, ka viena daļa jauniešu vispār 
neprot uzņemties atbildību – viņi vienu dienu strādā, otru nestrādā: “Ai, aizgulējos, 
nesanāca”. Viņš nav spējīgs uzņemties atbildību un izvērtēt sekas, līdz ar to jautājums 
rodas par to, kurš viņu ņems darbā. Labi, mēs viņu apmācīsim profesionāli. Pirmkārt, 
bailes ir par to, ja viņš aiziet uz NVA, vai viņš vispār izies šos kursus, jo tur ir katru 
dienu jābūt un jāstrādā. Pēc tam, kad viņš iegūst profesiju, ir problemātiski, kur viņš 
strādās – vai tas garantēs to, ka viņu kaut kur ņems darbā. Līdz ar to šobrīd primārais 
būtu dzīves prasmju attīstīšana – ka viņš māk uzņemties atbildību – par sevi, par savu 
dzīvi, uzņemties iniciatīvu, ka viņš māk iet pie cilvēkiem un runāt ar cilvēkiem, un 
aizstāvēt savu viedokli. Tādas dzīves prasmes, kas ir vajadzīgas. Pārzināt, kādas ir 
manas tiesības kā darba ņēmējam, tādas lietas viņi nezina. Viņi daudz ko nezina, arī 
par sociālajiem atbalstiem, par programmām. (Baiba Krišjāne, Cēsu pilsētas vakara 
vidusskola) 

Izglītības piedāvājuma daudzveidība 

Runājot par izglītības piedāvājuma daudzveidību, būtiskas ir cilvēka iespējas iegūt 
kvalitatīvu, vajadzībām un iepriekš iegūtajām prasmēm atbilstošu izglītību. Raksturojot 
izglītības piedāvājuma klāstu un kvalitāti, eksperti norāda uz reģionālām atšķirībām.  

Rīgā un arī lielajās pilsētās pieejamās izglītības iespējas ir daudzveidīgākas, kas 
izskaidrojums ar lielāku darba tirgus daudzveidību un sekojoši arī ar lielāku 
pieprasījumu pēc dažādām izglītības iespējām. 

- Reģionu griezumā izglītības iespējas Latvijā samazinās no Rīgas uz Latvijas robežas 
pusi, ja mēs iedomājamies, ka Rīga ir vidū, tad, radiāli virzoties uz Latvijas robežu, 
izglītības iespējas visu laiku sarūk. [..]Pašvaldībās ļoti tuvu Latvijas robežai vai uz 
Latvijas robežas, protams, izglītības kvalitāte stipri sarūk, jo nav vairs pasniedzēju 
resursu, nav arī tehnisko līdzekļu resursu. (Anita Jākobsone, Labklājības ministrija, 
Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

- Noteikti atšķiras. Mēs nevaram konkurēt vienādā līmenī ar Liepāju. Jo tur ir 
uzņēmējdarbība – gan zivju rūpniecība, gan „Metalurgs”, gan pakalpojumi, gan citas 
ražošanas sfēras, kur vajadzīgi strādnieki. Tāpēc piedāvājums ir lielāks, un tā ir pilsēta. 
Mums nav jēgas sagatavot metalurģijas speciālistus, ja viņi uz turieni neies strādāt. 
(Vija Jablonska, Priekules pilsētas Dome) 

Izglītības iespēju piedāvājums reģionos kopumā ekspertu vērtējumā ir atbilstošs, bet 
cieši saistīts ar cilvēkiem pieejamajiem resursiem, spēju un interesi iesaistīties izglītības 
aktivitātēs.  

- Pārklājums ir pietiekošs, bet ne visur tas ir aktīvi izmantots un ne visur pietiekoši daudz 
nāk. (Kristians Godiņš, Kurzemes reģiona attīstības aģentūra) 
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- Skatoties Latgales reģionā, piedāvājums ir diezgan plašs. Zināms, ka visu piedāvājumu 
iedzīvotāji nemaz nespēj nosegt un paņemt. Apmācības grupas nav arī tik skaitliski 
lielas, kā gribētu piedāvātājs. Līdz ar to var teikt, ka piedāvājums ir daudzveidīgs.. 
(Sarmīte Teivāne, Latgales reģiona attīstības aģentūra) 

- Liepājā noteikti ļoti daudz iespēju. Ļoti daudz dažādu centru. Tikai bieži vaina ir tā, ka 
mēs bieži nezinām, kas tas ir par centru, ar ko tas nodarbojas. Pilsētā pietrūkst 
savstarpējās sadarbības. (Ņina Petrauska, Liepājas Pedagoģijas akadēmija) 

Ekspertu vērtējumā pilsētu un lauku salīdzinājumā pastāv atšķirības attiecībā uz 
iedzīvotāju iespējām izmantot izglītības piedāvājumu. Lauku rajonos nav arī lielu 
apmācības centru, kas piedāvātu daudzveidīgus līdzīgas kvalitātes profesionālās 
izglītības pakalpojumus pieaugušajiem dažādās apdzīvotās vietās. 

- Rīgā un lielajās pilsētās pakalpojumu iespējas un pieejamība ir daudz plašāka nekā 
tādos attālākos lauku rajonos. Līdz ar to arī viņiem ir ierobežotākas iespējas iegūt 
izglītību, kas viņiem nepieciešama, lai iegūtu darbu. (Ilze Skrodele, Labklājības 
ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departaments) 

- Intuitīvi jūtu, ka piedāvājums atšķiras. Iespējas ir ierobežotas kaut vai cilvēkiem laukos. 
Mēs esam braukuši prom aiz Valmieras, Rūjienas, dziļos laukos, uz Auci. Šiem 
cilvēkiem ir ierobežotas pārvietošanās iespējas rudenī, ziemā, pavasarī. Tad vēl arī 
finansējums. (Lija Vērzemniece, Izglītības iniciatīvu centrs) 

- Vispār valstī kā tādā nav šādu lielu mācību centru vai skolu. Ir jau vēl viena lieta tai 
pieaugušo izglītībai. It kā skolas katrā reģionā ir, bet uz skolu pieaudzis cilvēks neies 
mācīties. Viņi nerealizē tālākizglītības programmas. Un šeit atkal ir šis te absurdais 
loks. Mācību centri ar attīstītām bāzēm darba profesijām principā ir ļoti maz, tātad 
šaurs šis profesiju loks. Nu, tad rezultātā tā paliek, un izbraukāt uz Rīgu visiem tiem 
cilvēkiem - tas arī vienkārši nav iespējams. (Līga Saleniece, Mācību centrs „BUTS”) 

Izglītības piedāvājums ir samērā neliels mazizglītotajiem iedzīvotājiem ar 
nepabeigtu pamata un vidējo izglītību, līdz ar to ir apgrūtinātas otrās izglītības iespējas. 

- Mums ir diezgan neelastīga vakarskolu sistēma. [..] Formāli tās ir nodrošinātas, bet vai 
tas, kas ir iespējams formāli, vienmēr iespējams praktiski? Formāli ir iespējams sākt 
mācīties no jebkuras klases, kur cilvēks ir izkritis. (Inta Vadone, Izglītības un zinātnes 
ministrijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības departaments) 

- Otrās iespējas izglītības tīkls ar korekcijas klasēm un vakarskolām ir stipri vien par 
mazu. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Ja izkriti no vakarskolas, tad vidējo izglītību citur nevar iegūt. [..] Ir skolēni, kas 
padodas 10. klasē un aiziet uz NVA. Es esmu prasījusi, kas ir tas, ko piedāvā NVA, jo 
redzu, ka ir pietiekoši daudz jauniešu, kas netiek līdz. [..] Pieaugušo izglītības centri 
šobrīd tieši jauniešiem īsti neko nepiedāvā. Piedāvā vidēja vecuma cilvēkiem, un vairāk 
piedāvā tādas programmas, kas ir savu prasmju pilnveidošanai. Tās programmas 
vairāk ir cilvēkam, kam ir augstākā izglītība, piemēram, astroloģija vai dārzkopība vai 
floristika vai angļu valodas kursi, kur vairāk piesakās cilvēki, kas saprot, ka angļu 
valodu vajag, eju un mācos. (Baiba Krišjāne, Cēsu pilsētas vakarskola) 

Atsevišķa grupa, kurai ekspertu vērtējumā nav piedāvājuma, bet kam tas būtu 
nepieciešams, ir cilvēki ieslodzījumā un bijušie ieslodzītie. 

- Un, ja mēs runājam vēl par to pašu tēmu - par ieslodzīto izglītību, tad tur programmas 
tiek piedāvātas maz, nepietiekami un, es pieņemu, ka diezgan sliktā kvalitātē. Bet es 
nevaru pateikt to simtprocentīgi. (Ilze Trapenciere, Latvijas Izglītības darbinieku 
asociācija) 

Izglītības piedāvājuma kontekstā vēl viens problemātisks aspekts ir izglītības iespēju 
piedāvājums tikai latviešu valodā, kas apgrūtina tā izmantošanas iespējas iedzīvotāju 
vidū, kam dzimtā vai biežāk lietotā valoda ir krievu valoda. 
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- Viena no problēmām varbūt, ka liela daļa pieaugušo izglītības ir orientēta tikai uz 
latviski runājošo auditoriju un, ja mēs dalāmies darba tirgū, kurā būtu integrēti dažādu 
tautību cilvēki, es pieņemu, ka būtu vairāk vajadzīgas pieaugušo izglītības programmas 
ne tikai latviešu valodā. (Ilze Trapenciere, Latvijas Izglītības darbinieku asociācija) 

Izglītības piedāvājuma kvalitāte un atbilstība darba tirgum 

Raksturojot izglītības kvalitāti, eksperti pievērš uzmanību izglītības atbilstībai darba 
tirgus prasībām, dažādām ar izglītības kvalitāti un to apliecinošiem dokumentiem 
saistītām problēmām. 

Ekspertu vērtējumā izglītības iespēju kvalitāte starp reģioniem ir salīdzināma un 
kopumā vērtējama kā laba. 

- Bet nedomāju, ka kvalitāte ir slikta. Tā ir laba. Pati esmu apmeklējusi Rīgas 
komercfirmu kursus un arī vienkāršākus seminārus dažādu projektu ietvaros. (Sarmīte 
Teivāne, Latgales reģiona attīstības aģentūra) 

Raksturojot problēmas saistībā ar izglītības kvalitāti, eksperti akcentē neatbilstību 
starp profesionālās izglītības piedāvājuma kvalitāti un darba tirgus prasībām. Viens no 
iemesliem varētu būt darba tirgus dinamiskās izmaiņas un sadarbības trūkums dažādu 
izglītības pakalpojumu sniedzēju un darba devēju vidū. Ekspertu vērtējumā gan privātie 
izglītības pakalpojumu sniedzēji, gan valsts iestādes, plānojot izglītības saturu, neņem 
vērā tās izglītības vajadzības, kuras saredz uzņēmēji. 

- Nav sadarbības starp darba devēju un iestādēm, kas piedāvā šos kursus. Jautājums ir – 
kāpēc nav interese biznesa cilvēkiem sadarboties ar iestādēm. (Daina Sproģe, Izglītības 
un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) 

- Apmācību organizētāji nav painteresējušies pie darba tirgus pārstāvjiem – ko viņi 
sagaida. (Inta Vadone, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un 
tālākizglītības departaments) 

- Vienota problēma, ka iztrūkst savstarpējā sadarbība valsts sektoram ar pašvaldībām un 
ar darba devējiem. Nav aktīvas darba devēju līdzdarbības. Ja izglītības jomai ir 
sadarbība ar tiem, kas nodrošina, un tiem, kas ir gatavi tālāk mācīt tieši šajā 
profesionālajā jomā, tad būtu vienošanās, būtu vienoti mērķi. (Ilze Skrodele, 
Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departaments) 

- NVA veido piedāvājumu, bet tas nav īsti loģiski, jo būtu jāveido darba devējam, nevis 
NVA. Kaut gan viņi sadarbojas, bet tur īsti precīzi tas arī nav. Vajadzētu pēc reālās 
situācijas. (Inese Didže, Zemgales reģiona attīstības aģentūra) 

- Lai veicinātu atbilstību un izpratni, nepieciešams pieaicināt arī darba devējus un 
pašvaldību. Te profesionālās izglītības iestādes varētu skatīties mazliet tālāk, kas notiks 
tālāk, ja apmācīsim skolēnu. Svarīgs ir dialogs ar uzņēmējiem, ko viņi sagaida pretī, 
kādu kvalitāti, līmeni, kādas iekārtas pārzinošus speciālistus. Arī pašvaldībām svarīgi 
zināt, kādas tendences varētu veidoties uz vietas, ko viņi varēs piedāvāt un laicīgi 
informēt mācību iestādi, lai tā varētu pielāgoties. (Kristians Godiņš, Kurzemes reģiona 
attīstības aģentūra) 

Profesiju standarts kā kvalitātes atbilstības kritērijs profesionālajā izglītībā, ko 
varētu izmantot kā objektīvu atskaites līdzekli attiecībās starp izglītības pakalpojumu 
sniedzējiem un darba devējiem, ekspertu vērtējumā nav piemērots. 

- Vāji strādā labi domātā forma – profesiju standarti. Ja profesiju standartos patiešām 
būtu ieinteresēti uzņēmēji un darba devēji, tad tas padarītu ciešāku sadarbību starp 
augstskolu un darba devēju, uzņēmēju. Pagaidām tajā ieinteresēts tikai augstskolas 
programmas direktors, lai varētu akreditēt programmu. (Tatjana Koķe, Izglītības un 
zinātnes ministrija) 
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- Profesionālā tālākizglītība, manuprāt, te ir problēma. [..] sistēma nav sakārtota, līdz ar 
to katrs mācījās un piemācījās klāt pa savam. Tālākizglītība īstenojama uz noteiktas 
bāzes, noteiktiem standartiem. (Marina Paņkova, Latvijas Darba devēju konfederācija) 

Eksperti kritiski vērtē profesionālās izglītības iestāžu un audzēkņu sagatavotību 
darba tirgum. Viens no iemesliem ir šo izglītības iestāžu audzēkņu attieksme un zemā 
izglītības motivācija. Tāpat šajās izglītības iestādēs vēl joprojām tiek izmantota 
neatbilstoša tehnika un novecojušas iekārtas, un trūkst pasniedzēju, kas varētu veikt 
mūsdienīgu apmācību. 

- Runājām ar saviem līdzcilvēkiem, biznesa cilvēkiem, kas aktīvā biznesā darbojas, ka 
profesionālā izglītība ir ārkārtīgi zemā līmenī. Tas nenozīmē, ka tās izglītības 
programmas ir nekvalitatīvas, bet diemžēl tas kontingents, kas dodas mācīties uz šīm 
proftehniskajām skolām, tās nav tādā līmenī kā tehnikumi un augstskolas nostādītas. 
(Daina Sproģe, Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra) 

- Mums ir ļoti zems vidējās profesionālās izglītības līmenis. Profesionālās skolas, kas 
šobrīd ir 105, ir par daudz, skaits ir jāsamazina, jāprofilē, un tām jābūt daudz 
mazskaitlīgākām, bet daudz kvalitatīvākām. Otra lieta, ka mums profesionālā izglītība 
ir ļoti vāji sasaistīta ar darba devējiem. Piemēram, prakse augstskolu studentiem, 
vidējo profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem iztrūkst vai ir nepietiekama. (Anita 
Jākobsone, Labklājības ministrija, Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

- Liela problēma ir profesionālo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes 
nodrošinājums un zems kvalifikācijas līmenis pasniedzējiem. Algas zemas, pasniedzēji 
gados, jaunās tehnoloģijas ir reti kur un pasniedzēji maz prot un darba tirgum 
nesagatavots jaunietis ir rezultāts. (Inese Didže, Zemgales reģiona attīstības aģentūra) 

Profesionālās izglītības kvalitāti darba tirgū raksturo izglītības ieguvēji, kas strādā 
profesijā, un ekspertu vērtējumā šīs situācija nav pietiekami pētīta un novērtēta. 

- Šobrīd NVA veic uzskaiti – cik cilvēku pēc katras programmas iekārtojas darbā. Bet šis 
uzskaitījums neparāda to, ka cilvēks ir iesaistījies darbā nozarē, kurā viņš apguvis 
izglītību. Varbūt viņš par valsts un Eiropas naudu izmācās datorkursus, bet īstenībā 
viņš iekārtojas darbā par pavāru. (Sarmīte Teivāne, Latgales pašvaldību mācību centrs) 

- Situācija ir tāda, ka cilvēks pabeidz specialitāti, dabū dokumentus, profesionālās 
izglītības iestādes atskaitās, ka viņiem 80-90% cilvēku strādā. Bet, ja paskatās patiešām 
godīgi, cik strādā savā profesijā, tas procents būtu daudz mazāks nekā 90%. (Inese 
Didže, Zemgales reģiona attīstības aģentūra) 

Eksperti atzīst, ka privātie profesionālās izglītības piedāvātāji nodrošina elastīgākās 
izglītības iespējas, nekā profesionālās izglītības iestādes, tomēr šie izglītības 
pakalpojumiem vidējā profesionālā izglītība un profesionālā tālākizglītība viens otru 
papildina.  

- Žēl, ka profesionālās izglītības iestādes tik smagnēji iegāja šajā piedāvājuma tirgū. Viņi 
varēja daudz elastīgāk un daudz vairāk ienākt šai piedāvājumā, ko tagad ir aizņēmuši 
privātie uzņēmēji. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību savienība) 

- Šāda tipa [profesionālās izglītības] programmas, arī vispārējā izglītība nevar būt tik 
fleksibla, kāda ir pieaugušo izglītība vai kvalifikācijas celšanas kursi. Tas ir loģiski, jo 
mācību tur ir vairākiem gadiem. Tur nevar tā – šodien ir pieprasījums, bet pēc 2 
nedēļām vai pēc 5 mēnešiem vairs nav pieprasījuma, un viss tiek pārtraukts. (Kristians 
Godiņš, Kurzemes reģiona attīstības aģentūra) 

Eksperti atzīst, ka izglītības piedāvājuma kvalitāte profesionālās tālākizglītības jomā 
vērtējama atšķirīgi.  

- Latvijā pieaugušo izglītībā ir spoži kvalitātes paraugi ļoti labā līmenī, un tajā pat laikā 
blakus ir pelēcība un pavisam vājš sniegums. Būtu jāpanāk, lai pakalpojumu kvalitāte 
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kopumā pilnveidojas un kļūst par masveidīgu parādību. Lai katrs, kas, teiksim, ir 
maksājis savu naudu, lai viņš saņem kvalitatīvu produktu. (Anita Jākobsone, 
Labklājības ministrija, Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

- Daudzveidība ir ļoti liela, bet par kvalitāti mēs varētu strīdēties. (Ivita Peipiņa, Latvijas 
Pašvaldību savienība) 

- Ja runā par kvalitāti, tad tā ir diezgan apšaubāma vienā daļā, spriežot kaut vai pēc 
pieteikumiem uz licencēm, kas jāizsniedz, ja veic kādas izglītojošas darbības. 
Pieteikumi uz licencēm ir diezgan apšaubāmi, kaut vai skatoties pasniedzējus, kas 
pasniedz. (Ināra Krūtkrāmele, Daugavpils Pieaugušo izglītības centrs) 

Viens no izglītības piedāvājuma kvalitātes kontroles mehānismiem ir programmu 
licenzēšana. Privātie izglītības pakalpojumu sniedzēji, kuru piedāvātās mācību 
programmas ir licenzētas, kritiski vērtē citu uzņēmumu izglītības piedāvājuma kvalitāti, 
kā arī atbildīgo institūciju vēlmi cīnīties ar nekvalitatīvas izglītības pakalpojumu 
sniedzējiem. 

- „Kaktu kantoru” ir tik daudz, ka vienkārši viņiem būtu ļoti liela uzmanība jāpievērš. 
Mūsu valstī uzmanība tiek pievērsta tiem, kas strādā legāli, kas strādā ar visu to, kā 
tam ir jābūt, tiem tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Un kontroles nāk no visurienes. Bet 
savukārt ir n-tās firmiņas, kas nodarbojas ar to pašu, tikai izdod kaut kādas nederīgas 
apliecības un viņiem nav nekas par to. Pilnas avīzes ir. (Līga Saleniece, Mācību centrs 
"BUTS") 

- Ļoti daudz saradušies centri, kas ir nolēmuši, ka izglītība ir bizness. Bet izglītība 
nevienā attīstītā valstī nav nekāds bizness. (Brigita Ruško VAS „Latvijas Dzelzceļš” 
Mācību Centrs) 

Zināmas problēmas rada nesakārtotība, birokrātiski šķēršļi neformālās izglītības 
programmu licenzēšanas regulējumā, kas ir nepārdomāti un nerada priekšstatu par 
vienotiem kvalitātes standartiem. Nepieciešamība vienu un to pašu izglītības 
programmu atkārtoti licenzēt katrā pašvaldībā, kurā notiek apmācība, kā arī pašvaldību 
licenzēto programmu neatbilstība Izglītības ministrijas standartiem ir nepilnības, kas 
rada problēmas izglītības kvalitātes kritēriju nodrošināšanai. 

- Ir noteikts, ka programmas līdz 160 stundām licenzē pašvaldības. Mēs esam saskārušies 
ar to, ka mums viena un tā pati programma, piemēram, datorapmācības 120 stundu 
programma, ir jālicenzē katrā pašvaldībā. Katrā pašvaldībā mums ir jāmaksā valsts 
nodeva 50Ls par vienu licenci uz vienu vai diviem gadiem. Piemēram, ja Rīgas rajonā 
es esmu nolicenzējusi licenci un gribēšu mācīt šo programmu Siguldā, tad man ir 
jāizņem Siguldas licence. Tas ir pilnīgs absurds. Otrs, pašvaldības izsniedz arī licences, 
teiksim, ar ko mēs esam saskārušies, piemēram, tam pašam autoiekrāvēja vadītajam. 
Viņi arī izsniedz licenci, kas ir šī programma - „Autoiekrāvēja vadītājs”, kas ir 100 vai 
80 stundas, t.i., mēs mācām licenzētu programmu. Bet tas tā nemaz nevar būt, jo 
Izglītības ministrija noteikusi, ka, lai dabūtu šo autoiekrāvēja vadītāja izglītību, vajag 
480 stundas. Nu, tātad, arī šeit mums kaut kā valstiski pietrūkst. (Līga Saleniece, 
Mācību centrs "BUTS") 
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Mūžizglītības pieejamība, mērķgrupas un galvenie attīstības virzieni 
Izvērtējot izglītības pieejamību dažādām mērķa grupām, eksperti vērtēja dažādu 

grupu aktivitāti un motivāciju iesaistīties izglītības ieguvē, kā arī šīm grupām pieejamās 
izglītības iespējas un to ierobežojumus. 

Dažādu izglītības iespēju izmantošanā labāk nodrošinātās un aktīvās grupas 

Likumdošanas un finansiālā nodrošinājuma ziņā ekspertu vērtējumā izglītības 
iespējas ir noteiktas tikai nedaudzām iedzīvotāju mērķa grupām. Raksturojot izglītības 
ieguvē aktīvās iedzīvotāju grupas, eksperti norāda, ka tiesiskais nodrošinājums, 
finansiālais nodrošinājums, izglītības un informatīvie resursi, kā arī motivācija 
iesaistīties dažādās izglītības aktivitātēs ir faktori, kas nosaka iedzīvotāju iesaistīšanos 
izglītības aktivitātēs.  

Izglītības iespējas aktīvi izmanto noteiktas nodarbināto iedzīvotāju grupas. Eksperti 
īpaši akcentē valsts ierēdņiem, pašvaldību darbiniekiem, kā arī iedzīvotājiem, kas ir 
augstākos amatos uzņēmumos, pieejamās iespējas.  

- Mūžizglītībā priviliģētie ir cilvēki, kas strādā civildienestā. (Ivita Peipiņa, Latvijas 
Pašvaldību savienība) 

- Katrā nozarē, vienalga, vai tā būtu tirdzniecība vai celtniecība, ir cilvēki, kam ir vairāk 
pieejama izglītība, piemēram, ‘top’ līmeņa vadītāji, vidējā posma vadītāji lielās 
kompānijās vai speciālisti, kuru zināšanu un prasmju attīstībā praktiski ir ieinteresēti 
darba devēji. [..] Ir atšķirība, vai cilvēks strādā pie liela darba devēja, kuram ir lieli 
resursi, līdz ar to arī lieli resursi personāla attīstībai, vai cilvēks strādā mazā vai vidējā 
uzņēmumā. [..] Neatpaliek īpaši izglītības iespējās ierēdniecībā, tātad ministriju 
darbinieki, un es gribētu teikt, ka diezgan liela izglītības iespēju dažādība ir pašvaldību 
vadītājiem. (Anita Jākobsone, Labklājības ministrija, Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

- Šobrīd ir tā, ka pie izglītošanās iespējām piekļūst lielo uzņēmumu darbinieki, jo tur 
rūpējas par darbinieku apmācību. Tad ir grupas, kurām noteikts ar likumu izglītošanās 
– mediķi, pedagogi, ierēdņi un tagad sociālajā darbā. (Ņina Petrauska, Liepājas 
Pedagoģijas akadēmija) 

Izglītības iespēju izmantošanā aktīvāk iesaistās sociālajā dzīvē un darba tirgū aktīvi 
cilvēki ar augstāku izglītību, kas zina, ko vēlas apgūt un kas viņiem nepieciešams, un 
kas ir motivēti mācīties, jo saredz ar papildu izglītības ieguvi saistītās iespējas.  

- Tie, kam ir augstākā izglītība. Neapšaubāmi tie, kas ir darbā, kam ir augstākā izglītība, 
kas saskata tās attīstības perspektīvas. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Nodarbinātie, sākot ar 27 – 30 gadiem līdz 50 gadiem, ir visaktīvākie, jo viņi ir 
nodarbinātie, viņi redz savas attīstības iespējas, viņi ir darba tirgū un ir pietiekami 
informēti par to, kas būtu vēl nepieciešams. Viņi spēj savas karjeras attīstību pārredzēt. 
(Marina Paņkova. Latvijas Darba devēju konfederācija) 

- Tie, kuri ir ar izglītību, kam ir kāda profesija. Tā sabiedrības daļa, kas ir apjautuši, cik 
ļoti viņi var sev palīdzēt, izglītot, attīstīt sevi un pilnveidot. (Lija Vērzemniece, 
Izglītības iniciatīvu centrs) 

- Arvien tie, kas ir labi izglītoti, tie, kuriem ir viena augstākā, divas un trīs, un tad viņi 
arī izmanto, jo viņi arī zina dažādas iespējas, prot atrast informāciju, un informācija 
pie viņiem nonāk. (Nora Pīterāne, Rīgas 14. vakarskola) 

Raksturojot neformālās izglītības pieejamību dažādām jauniešu grupām, vērojamas 
līdzīgas tendences – dažādas izglītības iespējas ir pieejamas jauniešiem, kas ir aktīvi un 
gatavi iesaistīties. 

- Neformālā izglītība ir pieejama tiem jauniešiem, kas jau tāpat ir pietiekoši aktīvi – iet 
dažādos pulciņos, iestājas NVO, uzņemas iniciatīvu, grib kaut ko mainīt, brauc uz 
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semināriem, rīko pārgājienus, iet nometnēs, brauc uz ārzemēm apmaiņas braucienos – 
tādiem jauniešiem ir iespējas arī neformālās izglītības ziņā. (Baiba Krišjāne, Cēsu 
pilsētas vakara vidusskola) 

- Tas piedāvājums ir, bet to piedāvājumu izmanto tikai aktīvākie, līdz ar to tas risks, ka 
nesasniegs tās mērķauditorijas, ja nebūs kaut kādi speciāli pasākumi vai šīs 
organizācijas. Tur var daudz domāt, kā aizsniegt šīs riska grupas pamatizglītību. 
(Andris Grafs, Latvijas Jaunatnes padome) 

Izglītības iespēju izmantošanā mazāk aktīvās iedzīvotāju grupas 
Raksturojot iedzīvotājus, kuru piekļuve izglītības iespējām ir ierobežota, eksperti 

pievērš uzmanību pieejamo izglītības iespēju atbilstībai cilvēka prasmēm un 
vajadzībām, iespējām iegūto izglītību pielietot darba tirgū, kā arī cilvēka vispārīgajai 
motivācijai papildināt zināšanas. Būtiski ir arī cilvēku rīcībā esošie resursi – finanšu 
resursi, pieeja informācijai, transporta pieejamība un citi. Cilvēkiem ar ierobežotiem 
resursiem – bez darba, ar zemu izglītības līmeni un ienākumiem, pieeja izglītības 
resursiem ir ierobežota. Bieži vien dažādi ierobežojoši faktori ir savstarpēji cieši saistīti. 

Bezdarbnieki un darba meklētāji 

Bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā, 
ir iedzīvotāju grupa, kuru tiesiskais un finansiālais nodrošinājums izglītības jomā 
ekspertu vērtējumā ir ļoti labs. 

- Un arī, priviliģētie, nu, savā ziņā priviliģēti, ir bezdarbnieki. Jo viņiem šobrīd ir lielas 
iespējas mācīties un pārstrukturēt savi dzīvi. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību 
savienība) 

Tomēr eksperti vērtē, ka ir bezdarbnieki, kuri apmeklē kursus vairākas reizes, bet 
tam nav produktīva rezultāta - cilvēks nevar atrast darbu vai arī nevar atrast darbu 
iegūtajā profesijā, kvalifikācijā. Ir jāņem vērā darba tirgus atšķirības laukos un pilsētā, 
kas, neatkarīgi no iegūtās izglītības faktiskās kvalitātes, ierobežo iespējas atrast 
piemērotu darbu, līdz ar to kursi ne vienmēr sasniedz mērķi – veicināt nodarbinātības 
statusa maiņu.  

- Tās, kuras ir ‘nosegtas’ vairāk, arī no NVA, ir bezdarbnieki, viņiem ir vairāk 
apmācības, bet vienalga viņi pēc tam paliek bez darba. (Liene Ivulāne, Vidzemes 
reģiona attīstības aģentūra) 

- Ja mēs ņemam par pamatu lielas pilsētas, tā būtu Rīga vai Jelgava, vai Ventspils, tur 
jau jā, tur tu vari samācīties tādas lietas, kas tev tajā darba tirgū uz vietas varētu arī 
noderēt un kur tu vari atrast darbu. Bet kas attiecas uz maziem pagastiem, tad viņiem ir 
daudz grūtāk. Jo, piemēram, viņi varētu, teiksim, no kāda pagasta braukt uz Liepāju vai 
uz Ventspili un samācīties nez ko, bet, ja viņš, piemēram, grib turpināt dzīvot savā 
pašvaldībā, viņam gan būs grūtāk tur atrast darbu. Un tā, no vienas puses, ir tie  
mācību piedāvājumi saistībā ar darbu, ir diezgan plaši, bet, no otras puses, mūsu 
mērķauditorija, mūsu sievietes, sevišķi no laukiem, sūdzas par to, ka „man jau var 
samācīt nez par ko, un ja es izeju no vieniem bezdarbnieku kursiem uz otriem, un mani 
tur samāca par lietvedi un par grāmatvedi, un tad par konditoru, bet tāpat es to darbu 
nedabūju, jo nav tādas darbavietas, kur kaut kas tāds ir vajadzīgs”. Tā kā es domāju, 
ka pilsētā ir noteikti labāk. (Evija Caune, Resursu centrs sievietēm „Marta”) 

Lai arī pieejamība tiek nodrošināta, eksperti norāda, ka ne vienmēr bezdarbnieki ir 
motivēti izmantot šīs izglītības iespējas. 

- Paradoksāli, bet bezdarbnieki un darba meklētāji ir diezgan labā situācijā, ka viņi var 
daudz ko bez maksas dabūt. Tas nenozīmē, ka viņi vairāk izmanto, bet, viņiem 
reģistrējoties, šī pieejamība ir nodrošināta. (Anita Jākobsone, Labklājības ministrija, 
Nodarbinātības Valsts aģentūra) 
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Šīs bezdarbnieku grupas, kuras kursus apmeklē vairākkārt un dažādu iemeslu dēļ 
pēc kursu apmeklēšanas, kvalifikācijas ieguves nav spējīgi iesaistīties darba tirgū vai 
kuras noteiktu iemeslu dēļ neiesaistās izglītības ieguvē motivācijas trūkuma dēļ, 
uzskatāmas par vienu no mūžizglītības mērķa grupām, kam jāveido tieši viņu 
vajadzībām atbilstošs piedāvājums. 

Nodarbinātie iedzīvotāji  

Salīdzinoši mazāk aktīvas izglītības ieguvē ir atsevišķas nodarbināto iedzīvotāju 
grupas. Ekspertu vērtējumā tie ir nodarbinātie iedzīvotāji pirmspensijas vecumā, kuri 
pēdējo izglītību ieguvuši pirms salīdzinoši ilga laika, iedzīvotāji, kuri strādā nelielos 
privātos uzņēmumos, ir ar zemu ieņemamo amatu, zemu atalgoti un neredz motivāciju 
izglītības ieguvei. 

- Arī ir pirmspensijas cilvēki, viņi arī nezina, kur iet, viņiem nav tādu iespēju iet mācīties. 
(Liene Ivulāne, Vidzemes reģiona attīstības aģentūra) 

Izglītības piedāvājumā dažādām iedzīvotāju grupām, pēc ekspertu domām, īpaša 
uzmanība ir jāpievērš cilvēkiem, kas pēdējo izglītību ieguvuši salīdzinoši sen - pirms 
10-20 gadiem. Tas saistīts ar nepieciešamību pilnveidot profesionālo kvalifikāciju vai 
pārkvalificēties atbilstoši prasībām darba tirgū. 

- Vislielākās problēmas šajā ziņā ir ar cilvēkiem, kuri izglītību beiguši salīdzinoši sen, un 
tieši mūžizglītības kontekstā viņi nepapildina savas zināšanas, un attiecīgi tās ir 
novecojušas. Atnāk pie darba devēja ar diplomu, kas ir jau diezgan novecojis, un šīs 
prasmes jau ir aizmirsušās, bet viņam uzreiz prasa datorprasmes, prasa valodu 
prasmes. (Laura Strikmane, Labklājības ministrijas Darba departaments) 

- Jāpadara pieejamāks mazizglītotiem cilvēkiem, padomju laika, gan vidusskolas, gan 
augstskolas, jo vēl dažiem vismaz 20-15 gadi jāstrādā līdz pensijai. (Ivita Peipiņa, 
Latvijas Pašvaldību savienība) 

- Sievietes pirmspensijas vecumā [..], kurām padomju laikos kaut kādas inženiertehniskās 
izglītības. (Evija Caune, Resursu centrs sievietēm „Marta”) 

Eksperti atzīst, ka dažādu iemeslu dēļ izglītības iespējas samērā grūti pieejamas ir 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem laukos, kuri strādā fizisku darbu, saņemot zemu algu un 
ir bez izglītības vai ar zemu izglītības līmeni.  

- Nav pieejama privātā sektorā strādājošiem, kas veic zemāku kvalificētu darbu – gaterī 
strādājošie, celtnieki un tamlīdzīgi. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību savienība) 

Profesionālās tālākizglītības iespējas ir ierobežotas arī mazajos un vidējos 
uzņēmumos nodarbinātajiem. Eksperti vērtē, ka mazo uzņēmumu resursi un kapacitāte 
ir nepietiekama, lai nodrošinātu un finansētu darbiniekiem izglītošanās iespējas. 

- Bet maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas īstenībā ir 99.9% Latvijas uzņēmumu, pēc 
Eiropas mērogiem, tad viņiem, kur strādā līdz 50 cilvēku, desmit vai viens, divi – 
viņiem, protams, ir sarežģītāk īstenot tādas apmācības. (Marina Paņkova. Latvijas 
Darba devēju konfederācija) 

- Aktīvi cilvēki, kas pašlaik strādā, kam patīk strādāt savā darbā un labprāt paaugstinātu 
savu kvalifikāciju, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Mēs esam arī ar darba devējiem 
runājuši – “Es nevaru viņu uz kursiem aizsūtīt”. (Inese Didže, Zemgales reģiona 
attīstības aģentūra) 

Cilvēkiem ar nelieliem ienākumiem izglītības iespējas ir grūti pieejamas, jo tās bieži 
ir par samaksu. Šie cilvēki arī nevēlas zaudēt ienākumus un, iespējams, arī pastāvīgu 
darbu, iesaistoties izglītības ieguves pasākumos.  

- Izglītības iespējas noteikti nav pieejamas maznodrošinātajiem, mazizglītotajiem, un ļoti 
būtu jādomā arī par lauku cilvēkiem [..] Cilvēks, kas piemēram uz saviem 110 Ls velk 
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savu dzīvi un baidās pazaudēt darbu, sperot tik radikālu soli, viņam nav iespējas par 
Eiropas līdzekļiem iet un kaut ko piemācīties klāt, lai darba tirgū varbūt atgrieztos 
trīsreiz spēcīgāks. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību savienība) 

Nozīme ir arī darba devēja attieksmei – lai gan situācija uzlabojas, vēl joprojām 
ekspertu vērtējumā ir darba devēji, kuru darbību ietekmē 90tajos gados raksturīgā 
attieksme, ka darba ņēmējs pats ir atbildīgs par izglītības ieguvi, kvalifikācijas 
paaugstināšanu. 

- Mēs savu darbu sākām 1994. gadā, un toreiz firmām un uzņēmumiem, pat valsts 
organizācijām, nebija pieņemts maksāt par darbinieku apmācību, jo reāli tika uzskatīts, 
ja es kā darba devējs maksāju darbiniekam algu – tātad tas ir viņa uzdevums rūpēties 
par savu kvalifikāciju un mācīties. Tagad tā situācija nevar mainīties vienā dienā – ja 
man ir tāds uzskats, tad man jāstrādā diezgan ilgi, kamēr es saprotu, ka to darbinieku 
nav pārāk daudz, tātad no tā, cik efektīvi viņi strādā, mans uzņēmums vai mana 
organizācija vispār var kvalitatīvi vai vispār konkurētspējīgi uzturēt un piegādāt savus 
[..] pakalpojumus, tāpēc, tāpat kā mēs rūpējamies par telpām, par tehniku, par 
cilvēkiem, kuri strādā pie mums, ir jārūpējas par to, lai tā kvalifikācija atbilstu tiem 
modernajiem un dārgajiem rīkiem, ko izmanto. (Nadežda Semjonova, SIA „Baltijas 
Datoru akadēmija”) 

Mazizglītotie iedzīvotāji 

Vēl viena iedzīvotāju grupa, kura ekspertu vērtējumā līdz šim nav bijusi pietiekami 
aktīva izglītības pakalpojumu izmantošanā, bet kuriem tas būtu nepieciešams, ir 
iedzīvotāji ar nepabeigtu pamata un vidējo izglītību.  

- Kas attiecas uz mūsu maznodrošinātajiem un ar zemu izglītību, ja viņš ir beidzis 
pamatskolu un kādus 10 gadus darījis kādu tehnisku darbu, kaut vai tās mašīnas 
remontējis, tad viņam iespēju nav nekādu atgriezties darba tirgū. Arī formālajā 
izglītībā. Jo viņš ir zaudējis jebko. Ir vakarskolas, bet domāju, ka tās ir ļoti vājas. 
Nezinu, kādēļ cilvēki nav motivēti iet [..] visdrīzāk tās ir bailes no formālās izglītības 
sistēmas. (Valda Liekne, Iecavas Tautas augstskola) 

Raksturojot izglītības iespējas mazizglītotajiem iedzīvotājiem, eksperti norāda, ka 
vissarežģītāk ir turpināt pamatizglītību, jo cilvēkiem, kas pārtraukuši mācības 6.-7. 
klasē, nav nodrošināta iespēja iegūt pamatskolas izglītību, pārsniedzot noteikto vecumu. 

- Diezgan daudz jauniešiem pēc 18 gadu sasniegšanas pazuda motivācija mācīties, viņi 
tika atskaitīti un palika 7.,8. klasē. Šobrīd vakarskolā netiek nodrošināta 7.,8. klase. 
Tagad man viens puisis zvana un prasa: “Es gribētu turpināt, vai es varu?”. Es teicu: 
“Es nezinu, nāc runāt ar direktori, es nezinu!” Jo tas viss ir atkarīgs no tā, vai 
pedagogi, kas ir pietiekoši noslogoti, vēl pēc individuālām programmām mācīs puisi, 
kurš ir 8. klasē. [..] Problemātiski ir ar tiem, kuriem ir 20 un vairāk gadu, bet viņiem 
nav pamatskolas izglītības. It kā jau otro gadu vakarskola nodrošina 9. klases vakara 
maiņu, bet īsti veiksmīgi tā nedarbojas. It kā iespējas ir, bet ierobežotas iespējas ir 
tiem, kam nav pamatskolas izglītība. Ja viņš ir apstājies 7. klasē, tad būtu labi, ja 
vakarskola piedāvātu integratīvo programmu gada laikā – pat, ja viņš ir apstājies 6. vai 
7. klasē, tad gada laikā viņš var dabūt to pamatskolas izglītību. (Baiba Krišjāne, Cēsu 
pilsētas vakarskola) 

Citas izglītības iespējas jauniešiem ar nepabeigtu pamatskolas izglītību ekspertu 
vērtējumā arī nav pietiekami izvērstas. 

- Esmu prasījusi: “Sakiet, ja man ir klasē tādi, kas nepabeigs, pat otro reizi to 9. klasi, ko 
darīt tādiem jauniešiem, kur viņi var iet?” Viņiem piedāvā vienu vai divas 
kvalifikācijas, ja viņam tā kvalifikācija neinteresē, nav pietiekoši motivēts, tad čiks vien 
sanāk. (Baiba Krišjāne, Cēsu pilsētas vakarskola) 
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Salīdzinoši vienkāršāk ekspertu vērtējumā ir iegūt vidējo izglītību, taču šajā 
gadījumā eksperti kritiski vērtē vakarskolu pieejamību, pārklājumu, kā arī pieejamās 
izglītības programmas, kas nav atbilstošas pieaugušo iedzīvotāju ar nepabeigtu izglītību 
specifiskajām vajadzībām.  

- Iespējas ir. Bet tās programmas arvien ir neatbilstošas. Cilvēki varbūt pat atnāk, bet 
viņam tur liek mācīties kaut ko tādu... (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrijas 
parlamentārā sekretāre) 

- Tiem, kas grib iegūt vidējo izglītību, tiem iespējas ir pietiekoši nodrošinātas. 
Vakarskola ir ļoti pretimnākoša – mums ir neklātiene, kas ir 2 reizes nedēļā [..] Tajā 
pašā laikā ir vakara maiņa, kas pa dienu strādā un vakarā mācās. Un arī tie, kas šobrīd 
nestrādā un nav tikuši nevienā citā izglītības iestādē, viņi nāk mācās rīta maiņā. (Baiba 
Krišjāne, Cēsu pilsētas vakarskola) 

Ja cilvēks nevar mācīties vakarskolā pēc piedāvātās programmas, tad izglītības 
piedāvājums šiem jauniešiem ir samērā neliels, prasa aktīvu un motivētu iesaistīšanos, 
uz ko šie jaunieši ne vienmēr ir gatavi. 

- Ar tālākizglītības programmām jauniešiem ir švaki – vienīgais, ko piedāvā NVA, bet tas 
ir saistīts ar sertifikātu, ka ir jābūt pietiekoši spējīgam uzņemties atbildību. Ja jaunietis 
ir tāds, ka viņam vajag atbalstu – ar viņu tur neviens neauklējas; ja neatnāci, neatnāci 
– sertifikātu nedabūji, un viņam nav, kur likties. (Baiba Krišjāne, Cēsu pilsētas 
vakarskola) 

Sociāli atstumto iedzīvotāju grupas 

Ekspertu vērtējumā sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir riska 
mērķa grupas arī mūžizglītības kontekstā. Maznodrošinātie iedzīvotāji, lauku iedzīvotāji 
un citas iedzīvotāju grupas ar ierobežotām iespējām piekļūt dažādiem resursiem ir 
atstumtas arī no izglītības ieguves – naudas trūkuma, attāluma un transporta problēmu 
dēļ. 

- No piedāvājuma daudzveidības tie noteikti ir lauku jaunieši, par kuriem būtu jādomā. 
Arī maznodrošinātie, nenodrošinātās ģimenes, kuras nevar aizsūtīt savu bērnu uz skolu. 
(Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Sociālās atstumtības riskam pakļautās grupas, kur būtu ļoti liels finansējums 
nepieciešams. (Ilze Skrodele, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības departaments) 

Šajās iedzīvotāju grupās parasti raksturīgas vairākas izglītības ieguvi kavējošas, 
ierobežojošas problēmas, kurām nepieciešams komplekss risinājums. 

- Un vēl viena lieta ir lauku iedzīvotāji, kuriem vienkārši nav šī materiālā 
nodrošinājuma. Jo, ja piedāvā par velti, tad cilvēki nāk un mācās. Bet, ja ir semināri, 
vai kursi, kas par naudiņu, tad viņam vienkārši nav šis materiālais nodrošinājums, lai 
varētu ieguldīt izglītībā. Jo visiem ir vajadzīgs - bērni ir jāizglīto, bērniem ir jāiet skolā, 
un tur aiziet praktiski visa naudiņa. (Līga Saleniece, Mācību centrs „BUTS”) 

- Materiāli slikti situētiem. Noteikti māmiņām ar maziem bērniem, jo viņas ir aizņemtas – 
psiholoģiski un arī darbā. Pirmspensijas vecuma cilvēki ļoti bieži un pensionāri tāpēc, 
ka vienai daļai no viņiem tam nepietiek līdzekļi, un, otrkārt, ir mazs programmu 
piedāvājums. Pašlaik vairāk programmu ir orientētas uz pārkvalificēšanos vai uz 
profesionalitātes celšanu. (Inta Vadone, IZM. Profesionālās izglītības un tālākizglītības 
departaments) 

Izglītības pieejamību ierobežo spēja mācīties – izglītības, prasmju līmenis, kas 
nepieciešams, lai varētu mācīties, kā arī iegūstamās izglītības pielietojamības vērtējums. 
Mazizglītotu iedzīvotāju vidū, kuru profesionālās mobilitātes iespējas ir ierobežotas, ir 
visai zema motivācija turpināt izglītoties, ieguldīt izglītībā papildus līdzekļus. 
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- Pie šī jautājuma vēl krietni jāpiestrādā, jo piedāvājums darba tirgum ir diezgan 
nosacīts. Šeit ir sasaiste ar finansēm. Ja cilvēkam piedāvāts darbs un viņam par to 
maksā minimālo algu, tad viņš uz to nestartē. Viņš tad labāk nedara neko. Tāpēc arī 
profesionālās izglītības piedāvājums ir tik atbilstošs, kāds tas ir. Tāpēc daudzi izvēlas 
aizbraukt un strādāt šajā pašā profesijā Īrijā vai Anglijā un tur saņemt pienācīgu 
atalgojumu. (Vija Jablonska, Priekules pilsētas Dome) 

- Cilvēkiem, kuri jau ir ienākuši darba tirgū, kuriem nav pietiekoša kvalifikācija, viņiem 
pašreiz nav stimulu turpināt izglītību. Viņš bija kādreiz traktorists, pašlaik viņš ir spēka 
gados, bet viņam tur nav pielietojuma. Tur es neredzu īpaši kādu perspektīvu, ko viņš 
var izdarīt. Viņš var atnākt šeit uz metinātāju kursiem, viņš var atnākt uz apdarnieku 
kursiem, ja viņš tiek bezdarbnieku grupās. Bet ko tālāk – cik tos apdarniekus vajag un 
ko viņš tur apdarinās savā ciematā? Tur katrs pats par sevi mēģina tikt uz priekšu. 
Varbūt ar laiku tas mainīsies, kad sāks pieprasīt šos izglītību apliecinošos un prasmes 
apliecinošos dokumentus. (Agris Vārna, Vidzemes Profesionālās izglītības centrs) 

Motivācijas trūkums, sociālās un finansiālās problēmas ir savstarpēji cieši saistītas, 
veidojot ierobežojumus izglītības pieejamībā. 

- Sava sociālā stāvokļa dēļ, ka gandrīz nekad nav skaidrā, tad kāda apmācība var būt. 
Tur droši vien vajadzīga sociālā palīdzība. (Vija Jablonska, Priekules pilsētas Dome) 

- Pirmais ir pašu cilvēku motivācija, jo tie cilvēki, kas ir šie riska grupu cilvēki, viņiem ir 
vēl paralēli citas problēmas, izņemot izglītības deficītu. [..] Otra lieta ir, ka cilvēkiem 
nav naudas izglītībai, pat ja viņi saprot tās nozīmīgumu. Un trešais, tieši šīm 
sociālajam grupām nav radīts attiecīgs izglītības piedāvājums, jo Latvijas izglītības 
sistēmai ir raksturīga jūsmošana par izcilību, un tā ir atrāvusies no realitātes. (Anita 
Jākobsone, Labklājības ministrija, Nodarbinātības Valsts aģentūra) 



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā”                         2006 
 

 Baltijas Sociālo zinātņu institūts, 2006 138

Ekspertu ieteikumi mūžizglītības pieejamības, kvalitātes un organizācijas uzlabošanā 
Eksperti sniedza dažādus ieteikumus ar mērķi identificēt un precizēt dažādas 

izglītības riska mērķa grupas un to izglītības vajadzības, iespējamos risinājumus, lai 
veicinātu izglītības pieejamību un motivētu šos iedzīvotājus izmantot dažādas izglītības 
iespējas, kā arī ieteikumus likumdošanas, finansējuma un mūžizglītības organizācijas 
uzlabošanai. 

Ekspertu ieteikumi izglītības pieejamības veicināšanā 

Izglītības pieejamība iedzīvotāju grupām 

Eksperti par izglītības turpināšanai svarīgiem faktoriem atzīst gan finansiālos 
aspektus, gan arī iedzīvotāju motivāciju, tāpēc mazaktīvajām iedzīvotāju grupām, kurām 
šī izglītība ir nepieciešama, jānodrošina motivējoša atbalsta sistēma. 

- Kamēr nebūs kaut kāda atbalsta sistēma tiem cilvēkiem, kas ir mazizglītoti, un kamēr 
viņi netiks kaut kā motivēti, un ar viņiem strādāts, runāts, - tikmēr nekas nebūs. (Ivita 
Peipiņa, Latvijas Pašvaldību savienība) 

Ekspertu pieredze liecina, ka finansiālā nodrošinājuma piešķiršana bezmaksas kursu 
nodrošinājumam, darbojas, motivējot cilvēkus iesaistīties. 

- Mums bija docētāji, kas piekrita vienu nodarbību vadīt, neprasot samaksu. Tad mēs 
pārliecinājāmies, ka cilvēkiem ir interese mācīties. Mums pirmajā nodarbībā par stresa 
menedžmentu – psiholoģija, mums atnāca vairāk par 100 dalībniekiem. Mēs veicām 
aptauju par to, ka kursu varētu izvērst plašāku, tad gan būtu par samaksu. Tad jau 
mums tik labi neveicās, mēs gandrīz nevarējām vienu grupu nokomplektēt, kas maksātu 
par 36 stundām. (Ņina Petrauska, Liepājas Pedagoģijas akadēmija) 

Mazizglītoto jauniešu izglītības problēmas varētu risināt, piemērojot alternatīvas 
mācību metodes vai izmantojot neformālo mācīšanos formālās izglītības ietvaros, 
akcentējot praktiskas, šiem jauniešiem un pieaugušajiem piemērotas zināšanas – 
sadarbības prasmes, aroda prasmes, ikdienas dzīves prasmes. 

- Neformālo izglītību vajadzētu tuvināt formālajai izglītībai, tas nenozīmē, ka formālo 
izglītību aizstāt ar neformālo, bet, mācot formāli, ļoti bieži var izmantot neformālās 
izglītības metodes. [..] Formālajā izglītībā vairāk vajadzētu neformālās metodes, tad 
mēs dabūsim to rezultātu. (Daina Sproģe, Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūra) 

- Nāk vēstures skolotāja ar lekciju 40 minūšu garumā, un viņam tas ir pilnīgi garām, 
viņam tas neder. Ja būtu alternatīvās mācību programmas, tad būtu jādomā arī par 
alternatīvu metožu pielietošanu stundās. Daudz svarīgāk ir sadarbošanās. Biju uz 
tikšanos ar darba devējiem, un viņi teica, ka viņiem svarīga ir, protams, arī izglītība, lai 
būtu profesionālās izaugsmes iespējas, bet tajā pašā laikā viņiem ir svarīgāk, ka atnāk 
cilvēks, kurš māk normāli strādāt komandā un sadarboties. (Baiba Krišjāne, Cēsu 
pilsētas vakara vidusskola Sociālā pedagoģe) 

- Vajadzīgas kādas tālākizglītības iespējas, izmantojot internetu, tā, lai nebūtu katru 
dienu jānāk uz skolu. Apmācības formas nav elastīgas un traucē skolēniem. (Nora 
Pīterāne, Rīgas 14. vakarskola) 

- Jauniešiem, kas nevar pabeigt pamatskolu, ir jādod iespēja vairāk mācīties vai nu 
korekcijas klasēs vai arodpamatizglītībā, kas varētu dot pamatizglītību, tās deviņas 
klasītes, kam būtu galvenā orientācija uz profesijas iegūšanu. Tas būtu labāk, nekā 
mocīt to bērnu 3 gadus, lai viņš pabeidz devīto klasi. Tad, kad viņam, paldies Dievam, 
ir 18 gadi, mēs viņu drīkstam no skolas izslēgt. Es kā nodokļu maksātājs negribu 
maksāt par viņu savus nodokļus. Es labāk maksāju par to, lai viņš iemācās kādu amatu, 
viņš man var galdiņu un skapīti uztaisīt, nevis par to, lai viņš man nozog somiņu uz 
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ielas kādā tumšā vakarā vai izsit man mājai logu. (Ilze Trapenciere, Latvijas izglītības 
un zinātnes darbinieku arodbiedrība) 

Problēmas, iespējams, varētu radīt alternatīvo pieeju ieviešana praksē, jo pašlaik 
pamata un vidējās izglītības standarti nav pietiekami elastīgi un atvērti šādām iespējām, 
līdz ar to formālās izglītības sistēmā būtu sarežģīti integrēt minētās alternatīvās 
programmas.  

Izglītības pieejamības uzlabošanā atsevišķām, grūti sasniedzamām iedzīvotāju riska 
grupām reģionos ļoti būtisks ir finansējums.  

- Viss sākās ar finansējumu, ja būs finansējums, tad var meklēt iespējas piesaistīt 
cilvēkus. (Agris Vārna, Vidzemes profesionālās izglītības centrs) 

- Cilvēki ar īpašām vajadzībām prasa daudz lielāku naudas ieguldījumu, nekā parastie. 
Tas ir tāpat kā skolotāju vai juristu apmācīt ir daudz vienkāršāk nekā apmācīt inženieri 
vai arhitektu. (Marina Paņkova, Latvijas Darba devēju konfederācija) 

- Daudz varētu dot finansiālās pieejamības līdzsvarošana. Kursi bieži vien ir dārgi 
salīdzinājumā ar algu, un bieži pat nevar atļauties 20-30 latus mēnesī. Nemaz nerunājot 
par kursiem, kas maksā simtiem latu – datordizains, kas arī laukos būtu vajadzīgs. 
(Inese Didže, Zemgales reģiona attīstības aģentūra) 

Eksperti iesaka sadarboties NVA un vietējām pašvaldībām tādu izglītības procedūru 
izveidē, kurā tiktu ietvertas sociālā riska iedzīvotāju grupas, kas nenonāk NVA uzskaitē. 

- Vajadzētu paralēli NVA piedāvājumam radīt piedāvājumus katrā pašvaldībā, lai tie 
cilvēki, kas ir pasīvāki un nav sapratuši līdz galam savu motivāciju mācīties, iesaistītos 
un pieteiktos pašvaldībās un izmantotu šīs iespējas. (Anita Jākobsone, Labklājības 
ministrija, Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

Ņemot vērā to, ka pieaugušo izglītības centri un Nodarbinātības valsts aģentūra 
iedzīvotājiem ar zemu izglītības līmeni pašlaik nepiedāvā īpaši lielas mācību iespējas, 
šāda piedāvājuma izveide pašvaldību mācību centros varētu būt viens no risinājumiem. 

Lai veicinātu dažādu nodarbināto iedzīvotāju grupu vēl aktīvāku pieeju izglītības, 
profesionālās kvalifikācijas pilnveides iespējām, nepieciešams veicināt gan valsts, gan 
darba devēju iesaistīšanos darbinieku izglītošanā.  

- Nevajadzētu būt valstī situācijai, ka tad, kad cilvēks kļūst par bezdarbnieku, tad viņš 
var sākt mācīties, jo tad ir finansējums. Iespējām mācīties būtu jābūt, kamēr viņš vēl 
nav bezdarbnieka statusā. (Ņina Petrauska, Liepājas Pedagoģijas akadēmija) 

- Te ir jautājums, kā mēs strādāsim ar darba devējiem, lai viņi saprastu, kāpēc ir 
nepieciešamas apmācības, tajā pašā laikā viņi baidās zaudēt darbiniekus, ja tas 
atalgojums nav pietiekoši augsts, ja celsi savu kvalitāti un kapacitāti un cits varēs 
piedāvāt lielāku atalgojumu, darbinieks aizies pie cita. (Kristians Godiņš, Kurzemes 
reģiona attīstības aģentūra) 

Praktisks risinājums izglītības pieejamībā iedzīvotājiem ikdienas dzīvē būtu 
transporta izdevumu apmaksāšana, ja mācības notiktu lielākos centros, kur jau pastāv 
daudzveidīgas izglītības iespējas.  

- Gan pašvaldības, gan valsts atbalstam būtu jābūt tādā pakāpē, ka pat varbūt varētu 
segt visus vai daļu transporta izdevumu – lai izglītība ir arī fiziski pieejama. (Inta 
Vadone, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības 
departaments) 

- Transporta, attāluma pieejamība, ko daļēji varētu atspēkot ar ceļa izdevumu segšanu. 
(Inese Didže, Zemgales reģiona attīstības aģentūra) 

- Ja bezdarbnieku apmācība notiek Liepājā, nevis Priekulē, tad vēl ir vajadzīgs 
finansējums, lai bezdarbnieks varētu aizkļūt līdz Liepājai. Tas arī tik maz nemaksā. Ja 
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viņš ir bezdarbnieks, tad tas bieži ir iemesls, kāpēc viņš nemācās. Tātad ceļa 
finansēšana un stipendija. (Vija Jablonska, Priekules pilsētas Domes priekšsēdētāja) 

Izglītības iespēju attīstīšana, nepieciešamās izglītības pieejamības nodrošināšana 
tuvāk dzīvesvietai ekspertu vērtējumā ir otrs risinājums. Reģionu attīstības institūciju 
pārstāvji atzīmē reģionu kapacitāti izglītības piedāvājuma un darba tirgus pieprasījuma 
koordinēšanā. 

- Virzīt, lai šī attīstība notiktu tieši attālākajos reģionos, tur diezgan daudzi faktori 
ietekmē dzīvi – gan valstiski, gan mazo, vidējo uzņēmumu attīstība, gan atbalsts 
nodokļu jomā, gan atbalsts infrastruktūrai, gan konkrēti izglītība, gan dažādu 
pakalpojumu attīstība tuvāk dzīvesvietai. (Ilze Skrodele, Labklājības ministrijas Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības departaments) 

Specifiska iedzīvotāju grupa, kurai būtu jānodrošina īpašas izglītības iespējas un 
pieejamība, ir personas ieslodzījumā un personas pēc ieslodzījuma. 

- Ieslodzītajiem, kuri iznākuši ārā un kuri vēl ir ieslodzījumā, viņiem švaki tieši šīs 
mācību vajadzības tiek nodrošinātas un, kad viņi iznāk ārā, vēl švakāk ir. Un, 
piemēram, ja viņus tagad nenosauc vārdā, tieši šai mērķgrupai arī, ir skaidrs, ka viņi 
var vienkārši pazust un par viņiem nedomās. (Evija Caune, Resursu centrs sievietēm 
„Marta”) 

 

Reģionālā reforma un mūžizglītības pieejamība 

Reģionālo reformu eksperti vērtē pretrunīgi. Tās vērtējums atkarīgs no 
nosacījumiem, kādi būs reformas gaitā, jo pašlaik reformas attīstība ir neskaidra. 
Eksperti reģionālās reformas pozitīvos efektus izglītības pieejamībā uzsver saistībā ar 
nosacījumiem par kompleksu reģionu infrastruktūras, vides attīstīšanu. 

- Ja reģionālā reforma kādreiz saistīsies ar infrastruktūras uzlabošanu reģionā, ar jaunu 
darbavietu finansēšanu vai stimulēšanu, jo uzņēmējiem arī kaut kāds atbalsts ir 
vajadzīgs. (Agris Vārna, Vidzemes profesionālās izglītības centrs) 

- Ja es skatos uz reģionālo reformu, tad es to mūžizglītību sajūtu kā profesionālo izglītību 
un augstāko izglītību – redzu kā reģionu funkciju, pilnīgi organiska aktivitāte – kopā ar 
darba devējiem. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību Savienība) 

- Šobrīd negribētu uzminēt, kas un kā varētu ietekmēt. Bet apvienojoties, veidojot 
novadus, veidotos centri, kur nodrošinātu izglītības iespējas, tajā pašā laikā pastāv 
slēgšanas un likvidēšanas risks. (Kristians Godiņš, Kurzemes reģiona attīstības 
aģentūra) 

Ja reģionu reformā dominētu administratīvo institūciju centralizācijas princips, tad 
šis nosacījums liecinātu par negatīvu ietekmi arī uz izglītības pieejamību iedzīvotājiem, 
kas atrodas tālāk no reģionu centriem.  

- Piemērs pašvaldībās. Mūsu rajonā ir izveidojies novads, kurā ir apvienojušies 3 vietējā 
līmeņa pašvaldības ar pagasta pārvaldēm. Ja līdz šim no katras pagasta pārvaldes kāds 
apmeklēja seminārus, piemēram, kultūras menedžments. Brauca no katra pagasta viens 
cilvēks no katras kultūras iestādes. Tagad ir tā, ka brauc nevis no katras pagasta 
pārvaldes, bet no novada – viens! Tas ir piemērs, ka cilvēki mazāk apmeklē šos kursus 
un seminārus. (Sarmīte Teivāne, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Latgales 
pašvaldību mācību centrs) 

- Tas varētu ietekmēt negatīvi. Jebkura attālināšanās no iedzīvotāja, no cilvēka rada 
lielākas problēmas. Ja pieņemam, ka katrā no rajoniem tiek likvidēta pieaugušo 
izglītības struktūra un tā būtu reģiona privilēģija, mēs redzētu, ka būtu grūti atbraukt – 
no Iecavas apdzīvotajām vietām ir grūti atbraukt uz pagasta centru – Iecavu, tad no 
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Iecavas uz rajona centru, kur nu vēl no rajoniem braukt uz reģioniem. (Valda Liekne, 
Iecavas Tautas augstskola) 

- Ja mēs koncentrējamies atsevišķās apdzīvotajās vietās, kas ir izvēlētas par reģionu 
centriem, tad automātiski tās, kas nav reģionu centri, atkritīs vēl tālāk, nekā pašlaik. 
(Agris Vārna, Vidzemes profesionālās izglītības centrs) 

Prioritārie mūžizglītības virzieni, to attīstība 

Valsts un pašvaldību institūciju eksperti  kā prioritārās mūžizglītības sfēras akcentē 
profesionālo kvalifikāciju un kvalifikācijas pilnveidošanu, kā arī otrās iespējas izglītību 
kā iespēju mainīt līdzšinējo, senāk apgūto profesiju. 

- Mums ir vajadzīgi zinoši, konkurētspējīgi cilvēki, un tāpēc tālākizglītība, kvalifikācijas 
celšana jāatbalsta un jāfinansē. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Profesionālai izglītībai jābūt jebkura līmeņa bāzei. Un turpat līdzās ir 
pārkvalificēšanās, ja tas ir nepieciešams. Otrās iespējas izglītība ir tūlīt līdzās, 
kvalifikācijas paaugstināšana arī turpat. (Inta Vadone, Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Otrās iespējas izglītība varētu būt kā prioritāte, bet es jau domāju, ka kvalifikācijas 
celšanas izglītība ir būtiskāka. Lai gan domāju, ka viņas abas ir vienlīdz svarīgas. (Lija 
Vērzemniece, Izglītības iniciatīvu centrs) 

- Noteikti runātu par otrās iespējas izglītību. Cilvēkam jāsaprot, ka viņam ir šis 
piedāvājums. Manuprāt, šobrīd tās visas – profesionālā izglītība, otrās iespējas 
izglītība, profesionālās kvalifikācijas celšana – ir piedāvātas. Cik cilvēks uzskata to par 
vajadzīgu, tik iet. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību savienība) 

Profesionālās kvalifikācijas celšanu kā būtiskāko mūžizglītības virzienu norāda 
eksperti, kas saistīti ar nodarbinātību un darba tirgus jautājumiem.  

- Vissvarīgākā ir profesionālā kvalifikācija, profesionālā izglītība. Profesionālā 
kvalifikācija tieši saistībā ar nodarbinātību. Ja man ir profesija, ar ko es varu iegūt 
ienākumus, man ir jāceļ sava kvalifikācija, tas ir normāli, tas ir jebkura profesionāļa 
uzdevums. Otrās iespējas izglītība varētu būt kā nākamais, ja man noteikta izglītība jau 
ir iegūta, bet šobrīd tā Latvijā nav darba tirgū pieprasīta, tad ir svarīgi iet un iegūt otro 
izglītību, kas man dotu iespējas būt nodarbinātam. Kvalifikācijas paaugstināšana 
jebkurā gadījumā ir svarīga. Ja es reāli strādāju savā profesijā un neceļu kvalifikāciju, 
mana atdeve vienkārši arvien samazinās. (Ilze Skrodele, Labklājības ministrija,) 

- Ņemot vērā institūciju, ko es pārstāvu, mūžizglītībā vairāk vajadzētu būtu iekļautai 
nemitīga profesionālās kvalifikācijas celšana. (Marina Paņkova. Latvijas Darba devēju 
konfederācija) 

Eksperti reģionos dažādus mūžizglītības virzienus – profesionālo tālākizglītību, 
otrās iespējas izglītību – vērtē kā vienlīdz svarīgus, jo tie atbilst dažādu mērķa grupu 
izglītības vajadzībām. 

- Neizdalīšu prioritāros, jo domāju, ka katrs no virzieniem ir svarīgs, katram virzienam ir 
sava specifika. (Kristians Godiņš, Kurzemes reģiona attīstības aģentūra) 

- Neuzdrošinātos vienu ielikt pirmajā vietā un citu pēdējā, jo tas ir specifiski katrai 
organizācijai. Otrās iespējas izglītība ir tikai kādai konkrētai mērķgrupai vajadzīga. 
Mēs to esam šobrīd deklarējuši kā skaļu un būtisku. Bet ja paskatās, cik cilvēkiem 
šobrīd nav pabeigtā pamatizglītība vai vidējā izglītība, tas nebūs liels cipars. (Inese 
Didže, Zemgales reģiona attīstības aģentūra) 

- Tie ir vienlīdz svarīgi. Tāpēc, ka katrā šajā virzienā ir dažādas mērķgrupas, uz ko tas 
vairāk vērsts. Pateikt, ka kaut kāda mērķgrupa vai kaut kāds virziens ir svarīgāks nekā 
citi, tas nozīmē marginalizēt citus, kuriem nav palaimējies būt pietiekami svarīgiem, lai 
par viņiem rūpētos. (Evija Caune, Resursu centrs sievietēm „Marta”) 
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Lai uzlabotu izglītības pieejamību iedzīvotājiem un organizāciju, eksperti piedāvā 
pilnveidot informācijas par pakalpojumiem nodrošinājumu dzīvesvietā un izveidot 
kopēju datu bāzi par izglītības iespējām Internetā un koordinatoru tīklu, kas to izmanto, 
jo koordinatoru tīkls ir būtisks instruments informācijas izplatīšanā un izglītības 
pieejamības veicināšanā pašvaldībās. 

- Mums ir vajadzīga datu bāze – labi funkcionējoša datu bāze. (Inta Vadone, Izglītības un 
zinātnes ministrija, Profesionālās izglītības un tālākizglītības departaments) 

- Katrā rajonā būtu pieaugušo izglītības koordinators. [..] Tad cilvēki varētu pie 
koordinatoriem pieteikties par viņu vajadzībām un vēlmēm pieaugušo izglītībā. Sistēma 
būtu tāda, ka cilvēks skatītos, ka viņš var apgūt datorprasmes, un tad šim 
koordinatoram ir viss piedāvājums. Viņš teiktu, ka datorprasmes bezdarbniekiem var 
iekārtot tur, par daļēju finansējumu var iekārtot citā vietā, par lielu maksu – iekārtot 
tur. Atbilstoši tam vai cilvēks ir vai nav bezdarbnieks utt, skatoties individuāli, viņu 
aizsūtītu tur vai citur. (Sarmīte Teivāne, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Latgales 
pašvaldību mācību centrs) 

- Jāstiprina koordinatoru tīkls. Un katrā pagastā ir jābūt iniciatoram, kas to 
mūžizglītības ideju uztur, meklē sadarbības partnerus, uztur dialogus utt. Protams, 
tālāk no šiem pagastu koordinatoriem jāskatās reģionu un nacionālā līmenī. Mums ir 
NVO Pieaugušo Izglītības Apvienība un mums ir IZM Profesionālās un Tālākizglītības 
departamentā viens cilvēks, kas ar to nodarbojas. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes 
ministrija) 

Ekspertu ieteikumi mūžizglītības piedāvājuma un kvalitātes uzlabošanai 

Eksperti rosina pilnveidot izglītības kvalitātes kritērijus un izglītības rezultātu 
vērtēšanas sistēmu. 

Būtisks solis pretī izglītība kvalitātes uzlabošanai būtu neformāli apgūto zināšanu un 
prasmju atzīšana vienotā sistēmā - līdzīgi kā augstskolās, taču īsākā laika posmā un 
dažādās izglītības iestādēs saņemt kredītpunktus par iegūto izglītību, atbilstoši 
apmācības apjomam. 

- Problēmas ir, piemēram, neformālā ceļā iegūtas izglītības atzīšana. Ir moduļa 
apmācība, cilvēks iziet vairākus kursus, viņam ir attiecīgs kredītpunktu skaits, kuru 
varētu, ja būtu izveidota sistēma, ieskaitīt kā kvalifikācijas paaugstināšanu. [..] Katrā 
nozarē, katrā rajonā izveidot atšķirīgu sistēmu, man neliekas tas īpaši racionāli, ņemot 
vērā Latvijas nelielo izmēru. (Marina Paņkova. Latvijas Darba devēju konfederācija) 

- Mēs varam tikai izsniegt dokumentu par kursu apmeklēšanu. Bet šis dokuments 
neliecina par viņa kvalifikāciju. Tā ir tā lielā problēma – būtu jāatzīst šie kursi līdzās 
formālajai izglītībai. Līdz ar to mums būtu jābūt tiesībām izsniegt kvalifikācijas 
dokumentu, ja tas cilvēks ir apguvis noteiktu apjomu. Tur ir runa par eksamināciju, par 
sertifikāciju, kādā veidā pārbaudīt zināšanas, kā nokonstatēt izglītības kvalitāti, bet tie 
visi ir risināmi jautājumi. (Agris Vārna, Vidzemes profesionālās izglītības centrs) 

Eksperti norāda, ka atsevišķās profesijās – piemēram, mediķu, skolotāju 
tālākizglītība, kas reglamentēta likumdošanā - ir labāka izglītības organizācija un 
kvalitāte arī tālākizglītības posmā.  

- Reglamentētām profesijām ir skaidrāk pateiktas tālākizglītības prasības, 
nereglamentētām ir diezgan liela jaukšanās. Varbūt skolotāju izglītība un tālākizglītība 
varētu būt tāds labs paraugs, pēc viņiem varētu skatīties, kā citas profesijas sakārtot. 
(Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 
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Ekspertu ieteikumi mūžizglītības organizācijas un finansējuma uzlabošanai 

Ekspertu ieteikumi mūžizglītības likumdošanas, finansējuma un organizācijas jomā 
ir saistīti ar likumdošanas sakārtošanu, finansējuma palielināšanu mūžizglītībai, jo īpaši 
– neformālajai izglītībai, kā arī koordinējošas institūcijas izveidi mūžizglītības 
jautājumos.  

Ekspertu ieteikumi likumdošanas pilnveidošanai  

Eksperti norāda uz nepieciešamību skaidri definēt, kas ir mūžizglītība, kādus 
izglītības virzienus un izglītības veidus tā ietver.  

- Vajadzētu definēt, kur sākas mūžizglītība un kur tā beidzas. Dokumentos tas tiek 
traktēts dažādi, un nav skaidrs, kādās robežās ir mūžizglītība un kādas izglītības formas 
un pakalpojumus tā ietver. (Ilze Skrodele, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības departaments) 

- Jābūt jumta definējumam un pēc tam - sazarotiem definējumiem, lai mēs viens otram 
nepārmetam un lai mēs šo neformālās izglītības jomu attīstām pareizi, un ieguvēji būtu 
visi. (Daina Sproģe, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) 

Eksperti norāda, ka ar mūžizglītības jomu saistītas tiesību normas būtu jāiekļauj 
dažādu citu politikas jomu likumos (piemēram, likumos par reģioniem, nodarbinātību, 
noteiktas tautsaimniecības jomas regulējošos likumos). 

- Termins ir viena lieta. Otra lieta – jāsaskaņo, lai visos izglītības jomu regulējošos 
likumos parādās kādi panti attiecībā uz mūžizglītību, un ne tikai izglītību regulējošos 
likumos. Mūžizglītība nesaistās tikai ar izglītību, te ir gan reģioni, gan ekonomika, gan 
labklājība. Līdz ar to arī citos likumos nākamajā periodā, tuvākajos 2 gados jāsastrādā, 
lai visa tā normatīvo un likumu aktu bāze tiktu sakārtota. (Tatjana Koķe, Izglītības un 
zinātnes ministrija) 

Likumdošanā papildus nepieciešami atsevišķi, bet pakārtoti un saistīti likumi, kas 
regulētu dažādus mūžizglītības virzienus. Eksperti norāda, ka būtu nepieciešams 
atsevišķs Pieaugušo izglītības likums, kas projekta formā ir pastāvējis jau iepriekš, taču 
nav pieņemts.  

- Latvijā minimālā prasība būtu, lai būtu vismaz viens atsevišķs likums, kas izskatītu 
visas mijiedarbības starp pieaugušo izglītību, mūžizglītību un augstāko izglītību – 
dažādām izglītības pakāpēm, dažādiem izglītības veidiem. (Anita Jākobsone, 
Labklājības ministrija, Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

- Šobrīd ir cerība, ka stratēģiju, kuru izstrādā Pieaugušo izglītības apvienība (PIA), kaut 
kādā veidā rosinās vai nu Izglītības likuma atvēršanu, vai Pieaugušo izglītības likuma 
pieņemšanu, vai tamlīdzīgi. Lai juridiski un likumiski mēs varētu regulēt šo 
finansējumu. (Sarmīte Teivāne, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Latgales 
pašvaldību mācību centrs) 

Likumdošanas sakārtošana, attiecīgo likumu pieņemšana radītu nepieciešamos 
priekšnoteikumus pienākumu un atbildības jomu sadalei, kā arī finansējuma 
piešķiršanai. 

- Nepieciešams ir definēt, par ko valsts maksā un kādā veidā, kas ir šīs prioritātes, kā 
finansējums tiks sadalīts. Pretējā gadījumā izglītības finansējums kļūst par tādu lietu, 
kas tiek sadalīts pilnīgi haotiski, pēc nedefinētiem kritērijiem, un galu galā cietējs ir jau 
tā maznodrošinātais cilvēks. (Anita Jākobsone, Labklājības ministrija, Nodarbinātības 
Valsts aģentūra) 

- Lai beidzot būtu nodefinētas pieaugušo izglītības funkcijas, kas tā ir, kādas ir attiecības 
ar valsti, ar pārējo izglītības sistēmu kopumā, kas tad īsti ir atbildīgs, kāda 
organizācija, un definētu to funkcijas, un tam visam jābūt segtam ar 
finansējumu.(Valda Liekne, Iecavas Tautas augstskola) 
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Eksperti, kas pārstāv privātos izglītības pakalpojumu sniedzējus un darba devējus, 
atbalsta mūžizglītības sistēmu, kas balstītos sakārtotā likumdošanā, kā arī birokrātisko 
procedūru vienkāršošanu dažādos projektu konkursos, lai veicinātu izglītības sistēmas 
elastīgumu un pieejamību. 

- Valsts iestādēm ir problēma ar spēju būt elastīgiem un reaģēt, tik šausmīgi daudz 
formalizēts un noteikts, ka tas ir pārāk sarežģīti, un līdz ar to tas lielais izglītības kuģis 
nespēj kustēt ātrā tempā. (Marina Paņkova. Latvijas Darba devēju konfederācija) 

- Ja mēs izstrādājam tādas apjomīgas prasības, pēc tam mums jāuztur fantastiska 
struktūra, kura kontrolē, kā darbojas to vadlīniju ieviešana. Varbūt mēs varam izdomāt 
tādus kritērijus, kuri vienkāršotu kontroles procesus. (Nadežda Semjonova, 
SIA „Baltijas Datoru akadēmija”) 

- Ceļš no pieteikuma izsniegšanas līdz lēmuma pieņemšanai ir garš. Mēs tagad gaidām 
vairākus projektu rezultātus. Zinām, ka projektam jau ir jāsākas, bet nekādas 
skaidrības nav. Tas ir mokoši. (Lija Vērzemniece, Izglītības iniciatīvu centrs) 

Ekspertu ieteikumi mūžizglītības koordinācijas un sadarbības jomā 

Mūžizglītības organizācijā ir iesaistītas daudzas institūcijas, taču nav skaidri sadalīta 
atbildība starp tām. Arī sadarbība starp iesaistītajām institūcijām ne vienmēr notiek 
koordinēti un veiksmīgi, tāpēc būtu nepieciešams mūžizglītības norisēs iesaistīto aģentu 
sadarbību uzlabot, skaidri nosakot atbildības sfēras. 

- Vajag sadarbību starp institūcijām uzlabot; dažkārt sadarbība starp dažādām 
institūcijām pieklibo, līdz ar to ir tā, ka viens nezina, ko otrs dara. (Laura Strikmane, 
Labklājības ministrijas Darba departaments) 

- Jābūt skaidri aprakstītam, kā tiek sadalīta atbildība starp valsti, pašvaldību, privāto 
sektoru un indivīdu – līdz ar to kļūst skaidri finansējuma avoti. Jāapraksta, kā tālāk tiks 
uzraudzīta mūžizglītība, kā tiks veidota politika un jābūt skaidriem rīcības virzieniem, 
kā tas viss būs ieviests. (Inta Vadone, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās 
izglītības un tālākizglītības departaments) 

Lai nodrošinātu mūžizglītības principu ievērošanu un mūžizglītības jomas 
koordināciju, šī pienākuma veikšanai nepieciešams izveidot atsevišķu institūciju vai 
struktūrvienību, vai arī deleģēt šos pienākumus jau kādai no esošajām institūcijām. 
Ekspertu vidū pastāv dažādi viedokļi par institūciju, kura varētu uzņemties atbildību par 
mūžizglītības koordināciju.  

Politikas veidotāji pārsvarā uzskata, ka atbildība būtu jāuzņemas Izglītības un 
zinātnes ministrijas struktūrvienībai vai ar to saistītai aģentūrai, sekretariātam. 

- Mūžizglītību koordinējošā iestādē, lai tā būtu aģentūra, ir speciālisti, pie kuriem atnāk 
uzņēmējs un nodefinē savas vajadzības. Šie cilvēki pārvērstu to izglītības vajadzībās un 
nodotu to izglītības iestādei. Un vesela virkne tādu funkciju būtu, kuras nevar bez 
starpnieka īstenot. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Jāvienojas par to, kam tad valstī tiks deleģēta mūžizglītības politikas attīstība, vai tā ir 
institūcija vai tās ir kādas starpinstitūciju formas. Droši vien vairāk otrais variants, bet 
tomēr kaut kādam birojam, sekretariātam, kas to visu koordinē – būtu jābūt. (Inta 
Vadone, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības 
departaments)  

- Varētu šo lietu koordinēt IZM kāds departaments vai LM kāds departaments, vai EM 
departaments. Bet šobrīd aktivitāte nenāk ne no vienas puses. (Inese Didže, Zemgales 
reģiona attīstības aģentūra) 

- Jābūt tā, kā tas ir – Izglītības un zinātnes ministrijā veido atsevišķu departamentu, ar 
lielāku cilvēku skaitu. Tie ir politikas veidotāji, un tad var veidot konsultatīvās 
padomes, kur piedalās visi aktieri: interešu izglītība, formālā, neformālā izglītība, visi 
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sanāk kopā, un šie cilvēki ir gatavi uzklausīt šo viedokli, veidot politiku. (Daina Sproģe, 
Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra) 

- Minimums, ar ko lietas varētu sākties, būtu nepieciešams Izglītības un zinātnes 
ministrijā valsts sekretāra vietnieks pieaugušo izglītības jautājumos, un liels 
departaments, kurš varētu saukties tieši tā: Pieaugušo izglītības departaments. (Anita 
Jākobsone, Labklājības ministrija, Nodarbinātības Valsts aģentūra) 

- Bija kādreiz atsevišķi Izglītības un zinātnes ministrijā departaments, kurš tika likvidēts 
un šobrīd nav. Tad viņi uzņēmās koordināciju. Pateicoties tam, tajā laikā tika izveidoti 
Pieaugušo izglītības centri (PIC) ar rīkojumu, ka katrā rajonā, katrā pilsētā, līdz ar to 
finansējums kaut kādā mērā tika nozīmēts. (Ināra Krūtkrāmele, Daugavpils Pieaugušo 
izglītības centrs) 

Reģionu pārstāvji un dažādu pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzēju pārstāvji, 
kas sadarbojušies ar Latvijas pieaugušo izglītības apvienību, norāda, ka darbu 
mūžizglītības koordinēšanā varētu uzņemties Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība, 
saņemot Izglītības un zinātnes ministrijas deleģējumu neformālās izglītības jomā un 
sadarbojoties ar reģioniem. 

- Šobrīd PIA to mierīgi varētu darīt, jo tai ir pietiekami normāla atpazīstamība reģionos. 
Tas būtu tikai loģiski, ja šī institūcija varētu pilnveidoties un audzēt savu kapacitāti un 
ietekmi. (Kristians Godiņš, Kurzemes reģiona attīstības aģentūra) 

- Domāju, ka PIA uz to iziet. Viņi ir tie, kas izstrādā Mūžizglītības stratēģiju, ar viņiem 
mēs arī sadarbojamies stratēģijas izstrādē, ko ņemam par plānu reģionu attīstībā. 
(Liene Ivulāne, Vidzemes reģiona attīstības aģentūra) 

- Iestādi veidot no jauna nevajadzētu, jo ir labas iestrādes. Arī PIA, pieaugušo izglītības 
centri, reģionu attīstības aģentūras varētu iesaistīties šajā jomā. (Sarmīte Teivāne, 
Latgales reģiona attīstības aģentūra, Latgales pašvaldību mācību centrs) 

- Mēs esam ļoti apmierināti ar Pieaugušo izglītības apvienības darbu, bet jābūt arī 
kādam IZM atbalstam, līgumam par to, kā tiek sadalītas funkcijas, kas par ko atbild. 
Lai PIA arī zinātu, ka par to darbu, ko viņi dara sabiedrības labā, viņiem ir kāds 
finansējums, un ka tas tiek valstiski nodrošināts un ar to var rēķināties. (Valda Liekne, 
Iecavas Tautas augstskola) 

Tomēr nav skaidri noteikts, kāda ir Pieaugušo izglītības apvienības sadarbība ar 
valsts institūcijām un kādas varētu būt šīs attiecības, ja atbildība par mūžizglītības 
politikas realizāciju tiktu uzticēta nevalstiskai organizācijai. 

- No malas skatoties, nav sajūta, ka PIA būtu tā centrālā institūcija, kas šos jautājumus 
„kūrētu”. Šeit ir nevis PIA vaina, jo viņiem gribēšana un varēšana ir, bet drīzāk 
ministrijas dialogs un uzticēšanās no viņu puses, funkciju deleģēšana un finansējuma 
piešķiršana. (Kristians Godiņš, Kurzemes reģiona attīstības aģentūra) 

Citi eksperti ierosina mūžizglītības koordināciju veikt reģionālā līmenī. 
- Es to tomēr redzētu kā vienu no reģionu funkcijām. Latgale varētu nokārtot savas lietas, 

tā apskatās, kā Latgales cilvēkam to pasniegt, kā pievilkt, Rīga savādāk paskatās, 
Kurzeme – savādāk. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību savienība) 

Vēl citu ekspertu vērtējumā mūžizglītības realizācijai nav nepieciešama papildus 
institūcija, bet gan mērķtiecīga visu iesaistīto institūciju rīcība, integrējot mūžizglītības 
principus darbībā atbilstoši stratēģijā noteiktajam, līdzīgi kā dzimumu līdztiesības 
jautājumu risināšanā. 

- Tā varētu būt starpinstitucionālā sadarbība, protams, atkal mēs nevaram pateikt, ka 
Izglītības un zinātnes ministrijai tagad par to visu būtu jāatbild. [..] Es to saskatu kā 
tādu intergratīvu jautājumu [..] Tāpat kā ar dzimumu līdztiesību. Ideālā gadījumā visām 
valsts institūcijām būtu jāatbild par to, ka viņu jomā, viņu nozarē, viņu pārraudzībā 
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esošajās lietās tiktu integrēts dzimumu līdztiesības princips. Es domāju, ka mūža 
izglītība tāpat. Būtu jāraugās katrai valsts institūcijai, lai viņu pārraudzībā esošajā 
jomā tiktu integrēts šis mūžizglītības princips. (Evija Caune, Resursu centrs 
sievietēm „Marta”) 

- Es domāju, ka šo institūciju mums ir pietiekoši, vienkārši viņiem jādod varbūt savādāks 
darba uzdevums. Vēl kaut ko veidot – es neredzu tam jēgu. (Līga Saleniece, mācību 
centrs „BUTS”) 

Tomēr jāpiebilst, ka dzimumu līdztiesības nodrošināšanā ir iesaistīta Labklājības 
ministrijas struktūrvienība, tāpat arī šajā jomā darbojas vairākas nevalstiskās 
organizācijas. 

 

72. zīmējums. Iespējamie mūžizglītības koordinācijas risinājumi 

 
Ekspertu ieteikumi mūžizglītības finansējuma sistēmas pilnveidošanai 

Eksperti norāda, ka, pirmkārt, finansējumam mūžizglītībā ir jābūt skaidram, 
pārskatāmam un atbilstošam valsts noteiktajām prioritātēm mūžizglītībā. 

- Nepieciešams ir definēt, par ko valsts maksā un kādā veidā, kas ir šīs prioritātes, kā 
finansējums tiks sadalīts. (Anita Jākobsone, Labklājības ministrija, Nodarbinātības 
Valsts aģentūra) 

Finansējumu nepieciešams palielināt, lai varētu veikt mūžizglītības pasākumus 
valstī noteiktajās mērķgrupās un prioritārajās nozarēs, to noformējot valsts pasūtījuma 
veidā. 

- Rosinām, lai valsts dotu pasūtījumu pieaugušo izglītības pasniedzējiem, lai nebūtu tā, 
ka cilvēkam ir par to pašam jāmaksā. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

Finansējuma sadales principos jāpievērš lielāka uzmanība to iedzīvotāju izglītības 
iespēju finansēšanai, kuru izglītībā resursu un kapacitātes trūkuma dēļ nav spējīgi vai 
nav ieinteresēti investēt darba devēji, kā arī to iedzīvotāju grupām, kuras nav spējīgas 
atļauties maksāt par izglītības iespējām. Nepieciešams atsevišķi paredzēt finansējumu 
infrastruktūrai un materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai. 

- Izglītības vajadzības lielā mērā Latvijā būtu jāfinansē valstij un īpaši uz tām iedzīvotāju 
grupām, kuru izglītošanā nav ieinteresēti darba devēji. Valsts finansējumam būtu 
jādalās divos līmeņos. Viens būtu nacionālā līmeņa finansējums, kas uzturētu 

2. Izglītības un zinātnes ministrija 
-Pieaugušo izglītības departaments 

-Valsts sekretāra vietnieks 
1.Mūžizglītības /Pieaugušo 
izglītības aģentūra, sekretariāts 

3. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība 

4. Reģioni 

2. Izglītības un zinātnes ministrija 
-Pieaugušo izglītības departaments 

-Valsts sekretāra vietnieks 
1.Mūžizglītības /Pieaugušo 
izglītības aģentūra, sekretariāts 

3. Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība 

5. Atsevišķa institūcija nav nepieciešama 

Sadarbības forma ? 
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pieaugušo izglītības infrastruktūru, nodrošinātu institūciju ilgtspējību, pasniedzēju 
algas. Otrs – finansējums, kam vajadzētu būt pašvaldību rīcībā. Atbilstoši iedzīvotāju 
vajadzībām varētu tālāk vai konkursa kārtībā, vai vienkārši izkontraktēt kursiem un 
programmām, pasniedzējiem, kas vajadzīgi apdzīvotajā vietā, lai cilvēki varētu uzsākt 
aktīvāku darbību. (Anita Jākobsone, Labklājības ministrija, Nodarbinātības Valsts 
aģentūra) 

- ..arī infrastruktūrai vairāk piešķirt. (Liene Ivulāne, Vidzemes reģiona attīstības 
aģentūra) 

Ekspertu ieteikumi Mūžizglītības stratēģijas izstrādei 

Mūžizglītības stratēģijā ir jānodrošina izglītības piedāvājums un pieejamība 
iedzīvotājiem, paredzot sakārtot likumdošanu, mūžizglītības organizāciju, kā arī 
noteiktu finansējuma shēmu. 

- Pieejamība, piedāvājums un resursu koordinēšana un pārvaldība uz konkrētām mērķa 
grupām. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

Mūžizglītības stratēģijai ir jābūt aptverošai, iekļaujot dažādus izglītības veidus, 
formas un mērķa grupas. Svarīgi veidot plašu un ietverošu mūžizglītības kontekstu, 
paredzot izglītības iespējas un nosakot iespējamos finansējuma avotus arī tām izglītības 
jomām, kas netiek atzītas par prioritārajām. 

- Jauniešu neformālā izglītība iekļautos pieaugušo izglītībā. [..] stratēģijā tā kā ir 
pateikts, ka neformālā izglītība palīdz attīstīties, savukārt, tas finansējums ir tikai 
pieaugušo izglītībai. Līdz ar to es varu prognozēt diezgan lielu pretestību šajā stratēģijā 
tieši no tām organizācijām vai tām institūcijām, kas strādā ar mūžizglītības 
jautājumiem, bet kas kaut kādā veidā neierakstās pieaugušo izglītības kontekstā. [..] 
visu to, kas šeit ir par pieaugušo izglītību, tas ir viennozīmīgi atstājams, bet ir 
papildināms tieši ar neformālo izglītību nedaudz plašāk, veidojot mehānismu ap 
neformālo izglītību, kas skar visas mērķauditorijas – tā kā mūžizglītībā no bērna līdz 
sirmgalvim. (Andris Grafs, Latvijas Jaunatnes padome) 

Eksperti akcentē, ka mūžizglītības stratēģijā jābūt iezīmētām noteiktām 
mērķgrupām, kurām paredzēt atbilstošus izglītības pasākumus: gan bezdarbniekiem, 
maznodrošinātajiem un citām sociāli atstumtajām grupām, gan arī strādājošiem 
iedzīvotājiem.  

- Mūžizglītības stratēģijā jābūt skaidri iezīmētām mērķgrupām, uz ko mūžizglītība ir 
vērsta. Ir jābūt marginalizētajām grupām, bet arī darba spējīgajiem un 
konkurētspējīgajiem cilvēkiem, lai viņi nepazaudē darbu. Tā mērķgrupa ir ārkārtīgi 
plaša. (Tatjana Koķe, Izglītības un zinātnes ministrija) 

- Noteikti svarīgs ir finansējums. Jābūt arī nodefinētām mērķgrupām, uz ko tas ir vērsts. 
Vai mēs tur rūpēsimies par dzīves pabērniem vai vecmāmiņām, ko tad mēs īsti darīsim. 
(Ņina Petrauska, Liepājas Pedagoģijas akadēmija) 

Svarīgi, lai stratēģijas ietvaros netiek piemirstas specifiskās, šaurās mērķgrupas un 
arī tām tiek izveidots atbilstošs piedāvājums. 

- Nedrīkst pazaudēt tās šaurās mērķgrupas. Tieši tāpēc, ka viņas ļoti bieži netiek 
akcentētas, tāpēc viņas ļoti bieži tiek pazaudētas. (Evija Caune, Resursu centrs 
sievietēm „Marta”) 

Stratēģijas ietvaros vajadzētu paredzēt atsevišķām iedzīvotāju mērķgrupām izveidot 
īpašu atbalsta sistēmu, lai veicinātu, motivētu un atvieglotu pieejamību izglītībai. 

- Gribētu, lai tiktu uzsvērts motivācijas un pieejamības princips, un lai šajā stratēģijā 
parādītos iespējas tiem cilvēkiem, kas paši nevar. Es nerunāju par cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, bet par cilvēkiem, kuriem nav naudas un nevar aizbraukt. Lai būtu kaut 
kāda atbalsta sistēma. (Ivita Peipiņa, Latvijas Pašvaldību savienība) 
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SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 
Secinājumi 

Mūžizglītības organizācija un finansējums 
Dažādu formālās un neformālās izglītības (interešu un profesionālās tālākizglītības) 
pakalpojumu nodrošināšanā ir iesaistīti daudzi un dažādi pakalpojumu sniedzēji dažādās 
sociālās dzīves jomās un formās – nodarbinātības jomā, sociālās palīdzības, nevalstiskā 
sektora jomā, kā arī citās – gan regulāru kursu, semināru, gan dažādu projektu aktivitāšu 
veidā.  

Kas attiecas uz sadarbību atsevišķu pakalpojumu sniedzēju vidū, tās vairāk ir atsevišķas 
iniciatīvas, taču trūkst koordinētas rīcības mūžizglītības jomā. Kā atsevišķi sadarbības 
piemēri minami Nodarbinātības Valsts aģentūra un privātie mācību centri, pašvaldības 
un augstskolas, vakarskolas un pieaugušo izglītības centri, kas sadarbojas  pakalpojumu 
nodrošināšanas jomā (piemēram, NVA pērk izglītības pakalpojumus no dažādiem 
privātiem apmācības nodrošinātājiem; pieaugušo izglītības centri sadarbojas ar citām 
izglītības iestādēm, meklējot vislabāko risinājumu noteiktu klientu izglītības vajadzībā 
u.tml.)  

No vienas puses, tieši šīs koordinācijas „no augšas” trūkums sekmē izglītības 
pakalpojumu daudzveidību un elastību, piemērošanos pašvaldības vajadzībām, dažādu 
specifisku mērķa grupu interesēm un vajadzībām. No otras puses, nav iespējams 
nodrošināt sistemātiskumu, pastāvīgumu, ilgtspēju bez skaidri noteiktas mērķtiecības 
politikas dokumentos. Attīstības plānu trūkums liedz plānot arī stabilu finansiālo 
atbalstu, lai panāktu mūžizglītības pasākumu pēctecību. 

Mūžizglītības organizācija, tās normatīvais regulējums ir cieši saistīta ar pieejamo 
finansējumu. Līdzšinējais finansējums ekspertu vērtējumā nav bijis pietiekams un 
dažkārt nav ticis mērķtiecīgi izlietots. Finansējuma veidi ir daudzveidīgi, taču bez 
pietiekama normatīvā regulējuma tas ne vienmēr ir prognozējams. Līdz ar to izglītības 
aktivitāšu piedāvājums ir balstīts nevis uz valsts pasūtījumu, kas varētu būt mērķtiecīgi 
orientēts uz ilgtspēju un attīstību, bet gan bieži vien uz maksātspējīgo auditoriju un 
konkrētu projektu nosacījumiem. Tas ietekmē gan izglītības pakalpojumu piedāvājumu, 
gan tā attīstības iespējas. Privāto izglītības pakalpojumu piedāvājums salīdzinoši ir 
elastīgāks, tas vērsts uz darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības nodrošināšanu. 

Politikas veidotāji valsts finansējumu vērtē kā pietiekamu, bet slikti pārvaldītu, grūti 
pārskatāmu. Savukārt, pakalpojumu sniedzēji finansējumu vērtē kā nepietiekamu, 
akcentējot ilgtermiņa attīstības problēmas, stabilitātes trūkumu darbā. 

Kvalitātes un vērtēšanas sistēma ir tikai daļēji izveidota. Funkcionējoša un sakārtota 
sistēma vairāk raksturīga profesijās, kurās ar likumdošanu noteikta attiecīgās nozares 
speciālistu tālākizglītošanās sistēma .  

Mūžizglītības jēdziens izglītības procesu regulējošo pamatlikumu ietvaros nav definēts, 
kas rada problēmas mūžizglītības politikas un tās principu konceptualizācijā. Lai 
izveidotu efektīgu mūžiglītības politiku, nepieciešams skaidri definēt mūžizglītības 
pamatnostādnes un izstrādāt rīcības programmu mūžizglītības principu realizācijai, kas 
aptver visus mūžizglītības elementus un virzienus. 

Šādam izaicinājuma kalpo Jaunā integrētā rīcības programma (2007. – 2013.), kas ietver 
un apkopo iepriekšējās programmās izvirzītos uzdevumus. Līdz ar mūžizglītības 
koncepcijas izstrādi būs nepieciešams pilnveidot likumdošanu.  
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Pašreizēja mūžizglītības kārtība nav skaidri noteikusi par to atbildīgās institūcijas. Tā 
vietā kalpo vispārējas norādes par aģentiem - rajonu pašvaldības, piemēram, ir 
atbildīgas par pieaugušo izglītību, savukārt, attiecībā uz ieslodzīto personu izglītību nav 
norādes par atbildīgo institūciju.  

Gan “Izglītības likumā”, gan tam pakārtotajos likumos par noteiktām izglītības 
programmām (vispārējā vidējā izglītība, profesionālā izglītība utt.) nepieciešams 
skaidrāk iezīmēt likuma pantus, kas attiecas uz mūžizglītību, gan nosakot atbildīgās 
institūcijas, gan izglītības procesa norisi un darbību, kā arī organizējot finansējuma 
plūsmas. Piemēram, likumdošanas un finansējuma analīze atklāj, ka tiem izglītības 
virzieniem, kuri detalizēti noteikti likumdošanā – formālajai izglītībai, profesionālajai 
tālākizglītībai atsevišķu nodarbināto profesionālo grupu pārstāvjiem (valsts, pašvaldību 
darbiniekiem), bezdarbnieku izglītībai, atsevišķām neformālās izglītības aktivitātēm 
(interešu izglītībai) valsts budžetā finansējums paredzēts un ir identificējams, savukārt, 
citiem virzieniem tāda nav. 

Ņemot vērā to, ka līdz šim izglītību regulējošie likumi vairāk ir orientēti uz formālo 
izglītību, rodas nepieciešamība pēc jauna likumu – Pieaugušo izglītības likuma1, kas 
aptvertu dažādas ar pieaugušo izglītības iespējām, pieejamību, kvalitāti saistītas normas 
un principus, tas noteiktu 15 gadus un vecāku iedzīvotāju grupu izglītības iespējas, tās 
finansējuma avotus un valsts iestāžu līdzdalību finansēšanā ārpus formālās izglītības. Ar 
šī jaunā likuma normām varētu precizēt un saskaņot mūžizglītības tiesisko regulējumu 
ar citu jomu tiesiskajiem aktiem.  

Šādas programmas izveidei un koncepciju izstrādei ir jānodrošina normatīvo aktu bāzes 
sakārtošana kā formālajā, tā neformālajā mūžizglītības jomā (vispārējā, profesionālā un 
augstākā izglītība, kā arī neformālā izglītība). Pašlaik likumdošana ir izstrādāta formālās 
izglītības jomā, taču normatīvais regulējums mūžizglītības jomā ir nepietiekams. Lai 
nodrošinātu politikas īstenošanu un finansējuma plūsmu, nepieciešams to izstrādāt 
detalizētāk, nosakot, kādas institūcijas atbildīgas par kādiem izglītības virzieniem. Ja 
kādas izglītības iespējas sniegšana ir detalizēti raksturota kādā citā tiesību aktā, 
piemēram, bezdarbnieku kā izglītības mērķa grupas izglītības iespējas ir noteiktas 
„Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, tad tiesību aktā, kas regulē 
mūžizglītības organizāciju (piemēram, „Pieaugušo izglītības likumā”), jānorāda, ka šī ir 
mērķa grupa, kuras izglītības iespēju nodrošinājums ir atrodams attiecīgajā tiesību 
dokumentā. 

Mūžizglītības piedāvājums un pieejamība  
Mūžizglītības pasākumu organizācija – izglītības institūcijas un pieejamās izglītības 
formas - ietekmē tās pieejamību dažādām mērķa grupām. Iedzīvotājiem ar zemu 
izglītību – piemēram, nepabeigtu 6., 7., 8. klasi, faktiski nav nodrošinātas iespējas 
mācīties, jo vakarskolā tādas mācību programmas nav pieejamas. Problēmas ir arī ar 
ieslodzīto personu izglītošanu – pašlaik tā normatīvajos aktos nav atspoguļota 
(izstrādāts politikas pamatnostādņu dokuments, kurš vēl nav apstiprināts).  

Izņemot atsevišķas reglamentētu profesiju grupas, piemēram, ārstus, skolotājus, 
ierēdņus, citu nodarbināto iedzīvotāju talākizglītības iespējas un tiesības tiesiski nav 
nodrošinātas.   

                                                 
1 Izglītības likuma 46.panta 3.punktā minēta atsauce uz pieaugušo izglītības likumu, kura 
faktiski nav. 
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Izglītības piedāvājums un tā izmantošanas iespējas reģionos atšķiras. Iedzīvotājiem 
laukos, nelielās apdzīvotās vietās ir grūtāk izmantot dažādas izglītības iespējas. Bez 
tam, izglītības pielietojamība nereti ir zema darba tirgus problēmu un iedzīvotāju 
faktisko vajadzību dēļ – laukos, piemēram, nereti svarīgākas ir sociālās prasmes, dažādi 
uzņēmību, uzņēmējdarbību rosinoši pasākumi nekā angļu valodas, datora lietošanas 
kursi. 

Arī atsevišķām iedzīvotāju grupām sistēmas elastības trūkuma un zemo pamatprasmju 
dēļ pieejamais piedāvājums ir neliels. Šīs iedzīvotāju grupas – neaktīvie iedzīvotāji, 
nereģistrētie bezdarbnieki, jaunieši ar zemu pamatprasmju līmeni – ir tās, kuru izglītībā 
ne darba devēji, ne citas institūcijas nav ieinteresēti ieguldīt lielus finanšu līdzekļus. 

Atsevišķās mūžizglītības riska grupās dažādi pieejamību ierobežojošie faktori – 
finansējuma, motivācijas, zināšanu un prasmju trūkums – iedarbojas kompleksi, tāpēc 
vienlaikus ar pieejamības veicināšanu – finansējumu, apmācību un informāciju dzīves 
vietā – nepieciešams izstrādāt arī atbilstošas, elastīgākas un šiem cilvēkiem pieejamākas 
izglītības programmas, kā arī motivēt viņus tajās iesaistīties. 

Mūžizglītības pieejamības pilnveidošanas mērķa grupas   
Nodarbinātie iedzīvotāji 

Daļa pirmspensijas vecuma iedzīvotāju nejūtas droši par darbu, tā ir grupa, kam jāsekmē 
izglītošanās pieejamību.  

Savā ziņā „maģisko apli” veido zemu kvalificēts darbaspēks ar zemiem ienākumiem. 
Tie ir cilvēki, kas neredz ne izglītības ieguves iespējas, ne vajadzību, tiem trūkst arī 
ienākumu to īstenot.  

Arī cilvēkiem, kas nestrādā savā profesijā un pēdējā laikā nav papildinājuši izglītību un 
prasmes, jāsekmē izglītošanās pieejamību. 

Augsti kvalificētos nodarbinātos privātajā sektorā darba devēji sūta kursos jaunu 
prasmju apgūšanai, kas tieši nepieciešamas darbā, taču kompetences celšanas vai 
pārkvalifikācijas iespējas viņiem netiek piedāvātas. (Valsts un pašvaldību darbiniekiem 
kursi ir bezmaksas, tie jāapmeklē obligāti, taču tēmas ir dažādas.) 

 

Bezdarbnieki 

Bezdarbnieku vidū nozīmīga problēma ir motivācija - tikai 19% bezdarbnieku pēdējo 3 
gadu laikā ir apmeklējuši kursus. No tiem, kas kursus apmeklējuši, 5% norādījuši, ka 
pēdējo 3 gadu laikā ir atraduši darbu. Tai pašā laikā pētījums parāda, ka uz izglītības un 
prasmju trūkumu kā bezdarba iemeslu norāda 30% bezdarbnieku, bet uz pieredzes 
trūkumu – 20%.  

Pēc ekspertu vērtējuma NVA nav pietiekoši efektīgs izglītības iespēju piedāvājums 
bezdarbniekiem, jo bez profesionālām iemaņām nepieciešamas arī vispārīgās prasmes, 
piemēram, saskarsmes un uzņēmējdarbības prasmes.  

 

Iedzīvotāji ar zemu izglītības līmeni 

Zems izglītības līmenis – nepabeigta pamata izglītība, nepabeigta vidējā izglītība, 
nepabeigta arodizglītība – parasti saistās gan ar piedāvājuma trūkumu darba tirgū, gan 
arī ierobežotiem resursiem (līdzekļu, prasmju, motivācijas trūkums) izglītības 
turpināšanai. Bez tam izglītošanās piedāvājums cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību 
ir ļoti ierobežots (pieejamas ir 2 NVA profesionālās programmas un, ja cilvēkam ir 8 
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klašu izglītība, tad 9. klasi apgūt piedāvā vakarskolas). Tas izskaidro šo cilvēku pasīvo 
līdzdalība izglītības ieguvē. 15-24 gadus veco jauniešu vidū, kam ir pamata vai zemāka 
izglītība, katrs desmitais – 10% neturpina mācīties. 25-34 gadus veco jauniešu vidū, 
kam ir pamata vai zemāka izglītība, mācības neturpina 15%.   

Īpašu grupu veido tie, kam ir tikai pamata un vidējā izglītība un kas strādā savā 
profesijā, taču viņiem nepieciešams profesionālo izglītību apliecinošs dokuments. Tiem, 
kā arī vidējo profesionālo izglītību ieguvušajiem īpaši svarīgi būtu izstrādāt 
kredītpunktu sistēmu, jo daudzi no viņiem nepieciešamās zināšanas un prasmes ir 
apguvuši praksē.  

Riska grupu veido arī tie, kam ir arodizglītība bez vidējās izglītības, jo šajā grupā strādā 
tikai 56%, un grupā katrs devītais ir bezdarbnieks (11%). Starp pamatizglītību 
ieguvušajiem ir 9% bezdarbnieku, starp tiem, kas pamatizglītību nav pabeiguši - 6% 
bezdarbnieku. 

 
Maznodrošinātie iedzīvotāji laukos 

Šajā grupā galvenie izglītību ierobežojoši faktori ir naudas trūkums un izglītības fiziskās 
pieejamības problēmas. Tāpat – arī motivācijas trūkums, jo izglītība, kāda tiek 
piedāvāta, ne vienmēr atbilst darba tirgum. Šiem cilvēkiem vairāk nepieciešamas 
vispārējas sociālās prasmes, kā arī izglītība par dažādiem pašnodarbinātības aspektiem.  

Darba tirgū drošāk jūtas gados jaunāki iedzīvotāji, iedzīvotāji ar augstāku izglītību un 
pamata prasmēm, kuri strādā apgūtajā profesijā, ieņem augstāku amatu un kuru 
ienākumi uz vienu ģimenes locekli ir lielāki. 

 

Iedzīvotāju līīdzdalība izglītības aktivitātēs un izglītības pieejamība 
Iesaistīšanos izglītības ieguvē saistībā ar darbu, profesiju (arī interešu izglītību un 
pašmācību) sekmē:  

• augstāks izglītības līmenis; 

• nodarbinātība, augstāks ieņemamais amats un augstāks ienākumu līmenis; 

• izglītības ieguve saistībā ar profesiju ir cieši saistīta ar motivāciju un perspektīvām 
darba tirgū; 

• izglītība ir gados jaunu cilvēku nodarbošanās. 

Iesaistīšanos izglītības ieguvē saistībā ar darbu, profesiju (arī interešu izglītību un 
pašmācību) ierobežo:  

• zemāks izglītības līmenis; 

• iedzīvotāju vecums; 

• zems ienākumu līmenis;  

• bezdarbs; 

• motivācijas trūkums turpināt izglītības ieguvi saistībā ar profesiju. 

Līdzīgas sakarības novērojam attiecībā pret interešu izglītību un pašmācību – augstāki 
ienākumi un izglītības līmenis, kā arī tas, ka cilvēks ir nodarbināts, sekmē viņa 
centienus turpināt izglītošanos. Pētījums atklāj arī indivīda motivācijas nozīmību, tās 
ietekmi uz „iespēju paplašināšanos”.   
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Iedzīvotāju izglītības plāni un vajadzības  

• Cilvēki visbiežāk plāno un jūt vajadzību iegūt izglītību jomās, kuras paaugstina 
vispārējās prasmes – galvenokārt, latviešu valodu, angļu valodu, datora lietošanas 
prasmju apguves kursus. 

• Cilvēki plāno izglītošanos jomās, kurās nepieciešama kvalifikācijas paaugstināšana 
(izglītība, veselības aprūpe, grāmatvedība, izmaiņas likumdošanā u.tml.). 

• Cilvēki vēlas mācīties darba laikā un tuvāk dzīves vietai. 

• Cilvēki dotu priekšroku garākiem kursiem, kas ir dārgāki, bet nodrošina ar izglītības 
dokumentu. 

Izglītības ieguves plānus ierobežo zemi ienākumi, motivācijas trūkums, vecums , kā arī 
latviešu valodas zināšanu trūkums. 

Līdz ar to, ņemot vērā aptaujāto iedzīvotāju izteiktās vēlmes, ekspertu ieteikumus, 
potenciālie izglītības galvenie attīstības virzieni ir sekojoši  

• vispārēju prasmju apguve – svešvalodu un datoru zināšanas (ir svarīgas visām 
mērķa grupām, bez tam maznodrošinātajiem, sievietēm laukos nepieciešamas arī  
saskarsmes un citas sociālās prasmes); 

• profesionālās kvalifikācijas celšanas iespējas nodarbinātajiem, paredzot speciālas 
iespējas atsevišķām mērķa grupām - pirmspensijas vecuma nodarbinātajiem, 
cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju; pārkvalifikācijas iespējas bezdarbniekiem un darba 
meklētājiem; 

• izglītības turpināšanas iespējas noteiktām mērķa grupām (iedzīvotājiem ar zemu 
sasniegtās formālās izglītības līmeni, zemām pamatprasmēm) un otrās iespējas 
izglītība. 

 

Ieteikumi 

Likumdošanas pilnveidošana  
Nepieciešams izstrādāt Pieaugušo izglītības likumu, kas nosaka atbildīgos par 
aktivitātēm pieaugušo izglītības laukā un finansējuma kārtību (piemēram, projektiem 
katru gadu pieejama noteikta naudas summa, uz kuru var pretendēt pieaugušo izglītības 
centri u.c izglītības pakalpojumu sniedzēji, izstrādājot reģiona vajadzībām atbilstošu 
izglītības pakalpojuma projektu pieaugušo izglītības jomā). 

Mūžizglītības koncepcijā nepieciešams detalizēti aplūkot visas mērķa grupas, lai 
ietvertu tās izglītības pasākumu plānos. Mūžizglītības koncepcijā lietderīgi iekļaut ne 
tikai pieaugušo izglītību un profesionālo tālākizglītību, bet arī neformālo izglītošanos, jo 
īpaši saistībā ar jaunatni; tiesiski regulēt darbošanās iespējas dažādos projektos.   

Mūžizglītības procesa koordinēšanu ieteicams uzticēt atsevišķam IZM departamentam, 
neatstājot to kopā ar profesionālo izglītību, kā tas ir pašlaik.   

Sadarbība izglītības pakalpojumu sniegšanā 
Lai sekmētu izglītības pieejamību darba tirgus riska grupām – bezdarbniekiem, 
jauniešiem ar zemu izglītības līmeni, nepieciešama vakarskolu sadarbība ar NVA, 
pieaugušo izglītības centriem un arī vietējām profesionālās izglītības mācību iestādēm, 
kas kopīgiem spēkiem veidotu šiem jauniešiem piemērotu izglītības piedāvājumu.       

Laukos ieteicams veidot multifunkcionālus centrus – klubus, bibliotēkas, pieaugušo 
izglītības centrus vienā iestādē, kas nav skola (jo daudziem skola izraisa negatīvas 
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asociācijas), bet kur ir iespējams apmeklēt kursus un turpināt izglītību. Tas būtu skolai 
alternatīvs kultūras un izglītības centrs, kur ir viss nepieciešamais nodrošinājums gan 
vieslektoriem, gan kursu apmeklētājiem, viņu rīcībā būtu gan bibliotēka, gan rotaļu 
istaba, kur atstāt bērnu uz nodarbību laiku, gan citi pakalpojumi.  

Nodarbināto profesionālās mobilitātes veicināšanai ieteicams īstenot sadarbību ar 
universitātēm, kas sekmētu tālākizglītības daudzveidību, jaunu kursu izstrādi un apguvi.   

Izglītības kvalitātes pilnveide 
Nepieciešams pilnveidot programmu licenzēšanu – izglītības satura noteikumus, kas 
pašlaik tiek veidoti saskaņā ar Profesiju standartiem, kas nav uzskatāmi par 
pietiekamām prasībām izglītības saturam. Nepieciešams veicināt sadarbību starp 
izglītības pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem.  

Izmantojot atsevišķās nozarēs uzkrāto pieredzi, piemēram, pedagogu vai mediķu 
profesionālās tālākizglītības pieredzi, jāattīsta kredītpunktu sistēma, kurā pēc noteiktiem 
kritērijiem atbilstošu kursu skaita apmeklēšanas ir iespējams savākt pietiekamu punktu 
skaitu kvalifikācijas iegūšanai vai papildināšanai.  

Šādu sistēmu ieteicams izstrādāt arī vakarskolās, jo atsevišķām iedzīvotāju grupām tas 
ir vienīgais veids, kā turpināt mācības. 

Papildus finansējums izglītības pakalpojumu materiāli tehniskās bāzes izveidei arī ir 
būtisks priekšnosacījums kvalitatīvu izglītības pakalpojumu sniegšanai. 

Izglītības piedāvājums un pieejamības veicināšana 
Nepieciešams daudzveidīgs izglītības piedāvājums un ievērojams valsts finansējums, 
kas sekmētu bezmaksas kursu nodrošinājumu darba tirgus riska grupām.   

Profesionālajā tālākizglītībā vismazākais piedāvājums ir mazizglītotajiem iedzīvotājiem. 
To nepieciešamas pilnveidot, izstrādājot alternatīvas programmas, kurās cilvēkam 
piedāvā iegūt papildus pamata/vidējo izglītību un apgūt profesionālās iemaņas 
vienkāršā, pieejamā veidā. 

Nepieciešama kursu piedāvājuma ekspertīze dažādu prasmju apguves ziņā. Bez 
svešvalodu zināšanu un datora lietošanas prasmēm, kas visbiežāk tiek piedāvātas 
kursos, nepieciešama arī kursu veidošana, kas sekmē saskarsmes un citu sociālo 
prasmju apguvi.  

Mūžizglītības programmu pieprasījuma un piedāvājuma prognozēšanas monitorings 
Lai veiktu mūžizglītības programmu pieprasījuma un piedāvājuma analīzi cilvēkresursu 
attīstības aspektā, pētījuma gaitā tika izstrādāta metodoloģija un pārbaudītas 
mūžizglītības programmu pieprasījuma un piedāvājuma analītiskās un prognozēšanas 
pieejas, izmantojot kvantitatīvu novērtējumu iedzīvotāju izlases veida aptaujas formā, 
kā arī, lūdzot ekspertus izvērtēt kvantitatīvi grūti izmērāmus aspektus. 

Lai pilnveidotu analītiskās un prognozēšanas iespējas, nepieciešams pilnveidot finanšu 
plūsmas uzskaiti mūžizglītības un, jo īpaši, pieaugušo izglītības jomā. Tas nodrošinātu 
iespēju novērtēt valsts, pašvaldību, kā arī privātā sektora finansiālo ieguldījumu. 
Nodrošinot likumdošanas bāzi, būs iespējams sekot arī dažādām budžeta pozīcijām, kā 
arī radīt normatīvo bāzi finansējuma statistiskai uzskaitei.  

Nozīmīgs informācijas avots ir dažādi iedzīvotāju izlases veida pētījumi un tajos iegūtie 
rezultāti. Šī pētījuma ietvaros Latvijas situācijai tika adaptēta Eiropas statistikas biroja 
Eurostat metodoloģija, kurā informāciju par izglītības ieguves pieredzi un pieprasījumu 
sniedz aptaujātie iedzīvotāji. Līdz ar to ir iespējams aprēķināt vairākus indikatorus: 
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o dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāti formālās un neformālās izglītības ieguvē 
aptaujas brīdī, tādejādi raksturojot iedzīvotāju iesaistīšanos dažāda veida 
izglītības ieguvē kopumā un rados priekšstatu par šādu izglītības veidu 
pieprasījumu; 

o dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāti pēdējo 3 gadu un pēdējā gada laikā dažādu 
ilglaicīgu un īslaicīgu izglītības aktivitāšu izmantošanā saistībā ar darbu un 
profesiju; 

o dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāti pēdējo 3 gadu un pēdējā gada laikā dažādu 
ilglaicīgu izglītības aktivitāšu izmantošanā saistībā ar interesēm un vaļasprieku;  

o dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāti pēdējā gada laikā pašmācībā; 

o iedzīvotāju, kas ir un kas nav izmantojuši izglītības iespējas, izglītības vēlmes un 
vajadzības (ko plāno un ko vēlētos mācīties). 

Šo indikatoru pielietojamība ir cieši saistīta ar iespēju tos pētīt ilgākā laika periodā, kas 
ļautu uzkrāt pietiekami lielu informācijas bāzi un sniegtu priekšstatu par tendencēm, 
ļaujot izvērtēt, kādas iedzīvotāju grupas visaktīvāk izmantojušas piedāvātās iespējas, 
kurām iedzīvotāju grupām piedāvājums nav bijis pieejams vajadzībām un prasmēm 
atbilstošs. Ņemot vērā cilvēku intereses un plānus, ir iespējams prognozēt, kāda ir 
iespējamā iedzīvotāju interese par dažādiem izglītības virzieniem un noteiktu prasmju 
apguvi.  

Lai sekmīgāk novērtētu iegūtās izglītības kvalitāti un atbilstību kursu apmeklētāju 
mērķiem, nepieciešams novērtēt kursu saistībā ar profesiju un darbu apmeklēšanas 
motivāciju, sasniegto rezultātu atbilstību vēlamajam, kā arī kursu kvalitātes vērtējumu. 
Šādu informāciju iespējams nodrošināt, veicot kursu apmeklētāju izlases veida aptaujas 
dažādās iedzīvotāju mērķa grupās.  
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Mūžizglītības tiesiskais nodrošinājums likumos 
 

1998.gada 28.oktobrī Saeimā pieņemts, 1998.gada 17.novembrī valsts prezidenta izsludināts „Izglītības likums” 
 

Politikas joma: izglītības politika 
Likums regulē izglītības sistēmu kopumā, tās izglītības veidus un līmeņus. Izglītības likums kalpo par pamatu savstarpēji 

saistītiem likumiem un galvenajiem izglītības sektoriem.  

Panta 
numurs 

Likuma panta teksts, kas attiecas uz 
izglītības nodrošinājumu 

Komentāri/galvenais par mūžizglītību Secinājumi un ieteikumi; 
mērķgrupa 

1.panta  
3.punkts 

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

1.panta 
4.punkts 

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; 

1.panta 
12.punkts 

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

1.panta 
15.punkta 

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; 

1.panta 
16.apakšp
unkts 

pašizglītība — ārpus izglītības iestādes iegūta 
izglītība; 

1.panta 
17.punkts 

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

 
Izglītības likums kalpo par pamatu savstarpēji 
saistītiem likumiem un galvenajiem izglītības 
sektoriem. Izglītības likums ir svarīgākais Latvijas 
valsts likumdošanas pieņemtais likums, kas 
apkopo un definē izglītību un tās pamatnostādnes 
Latvijā. 
 
Izglītības likums nosaka sekojošus izglītības 
programmu veidus:  
1. vispārējās izglītības programmas;  
2. profesionālās izglītības programmas;  
3. akadēmiskās izglītības programmas;  
4. tālākizglītības programmas;  
5. interešu izglītības programmas. 
 
Izglītības likums nosaka sekojošas izglītības 
mērķgrupas: 
1. pirmsskolas vecuma bērni; 
2. obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši;  
3. jaunieši;  
4. personas ar speciālām vajadzībām;  
5. pieaugušie. 
 
Izglītības likums nosaka sekojošas izglītības 
ieguves formas:  

 
Secinājumi:  
1. Valsts nodrošina bērnu un 

jauniešu vispārējo 
pamatizglītību un sākotnējo 
profesionālo izglītību,; 

2. Mūžizglītība netiek definēta 
likumu ietvaros, neskatoties uz 
to, ka par galvenajiem likuma 
mērķiem tiek uzskatīta zināšanu 
un prasmju iegūšana dalībai 
sabiedriskajā un valsts dzīvē; 

3. Izglītība pēc būtības tiek 
definēta kā process, līdz ar to, 
norādes uz mūžizglītību un tās 
valstiskas finansiālas 
nodrošināšanas trūkums, liecina 
par likuma nepilnībām; 

 
4. Mūžizglītības pasākumu 

veicināšanā nav noteiktas par 
tiem atbildīgās institūcijas, tā 
vietā norādot vispārējus 
aģentus. 

 
Mērķgrupa: 
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1.panta 
29.punkts 

vispārējā izglītība — cilvēka, dabas un 
sabiedrības daudzveidības un vienotības izziņas, 
humānas, brīvas un atbildīgas personības 
veidošanās process un tā rezultāts; 

  
4.pants Obligāta ir piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

sagatavošana pamatizglītības apguvei un 
pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības 
iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai. 

5.panta  
2. punkts 

Izglītojamajam ir tiesības iegūt izglītību katrā 
nākamajā pakāpē, secīgi pārejot no vienas 
izglītības pakāpes uz otru. 

7.pants Izglītības mērķgrupas ir personu kopums ar 
līdzīgām noteiktām vajadzībām, interesēm un 
spējām, kuras vēlas izglītoties vai kurām 
obligātās izglītības iegūšana noteikta ar likumu. 
Galvenās izglītības mērķgrupas veido: 
1) pirmsskolas vecuma bērni;  
2) obligātās izglītības vecuma bērni un jaunieši;  
3) jaunieši;  
4) personas ar speciālām vajadzībām;  
5) pieaugušie.  

8.pants Ir šādas izglītības ieguves formas: 
1) klātiene;  
2) neklātiene; neklātienes formas paveids — 
tālmācība;  
3) pašizglītība;  
4) izglītība ģimenē.  

17.panta 
1.apakšpu
nkts 

Katrai pašvaldībai ir pienākums savā 
administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem 
nodrošināt iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un 
pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā 
mācību iestādē, nodrošināt jauniešiem iespēju 
iegūt vidējo izglītību, kā arī nodrošināt iespēju 
īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu 
pasākumus, arī bērnu nometnes. 

1. klātiene;  
2. neklātiene; neklātienes formas paveids — 
tālmācība;  
3. pašizglītība;  
4. izglītība ģimenē. 
 
1. Vispārējās izglītības definējums „Izglītības 
likuma” ietvaros: praktiska un teorētiska 
sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, 
profesionālās kvalifikācijas ieguvei un pilnveidei. 
2. Profesionālās izglītības definējums „Izglītības 
likuma”: praktiska un teorētiska sagatavošanās 
darbībai noteiktā profesijā, profesionālās 
kvalifikācijas ieguvei un pilnveidei. 
3. Akadēmiskās izglītības definējums „Izglītības 
likuma” ietvaros: zinātņu teorētisko pamatu 
studijas un to rezultāts. 
4. Tālākizglītības definējums „Izglītības likuma” 
ietvaros: iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un 
profesionālās meistarības pilnveidošana atbilstoši 
konkrētās profesijas prasībām. 
5. Interešu izglītības definējums „Izglītības likuma” 
ietvaros: personas individuālo izglītības vajadzību 
un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un 
iepriekš iegūtās izglītības. 
 
Formālās izglītības pieejamība: 
Par vienu no formālās (vispārējās) izglītības 
pieejamības kritērijiem var saukt vispārējās 
izglītības sastāvdaļu obligātumu. Pamatizglītības 
apguve „Izglītības likuma” 5.panta 2.punktā tiek 
definēta kā obligāta. Likumā vidējās izglītības 
iegūšana netiek definēta kā obligāta, taču 
„Izglītības un zinātnes ministrijas rīcības plāna 
Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību 
īstenošanu izglītības, zinātnes un sporta jomā 
izpilde” tiek ierosināti grozījumi normatīvajos aktos 

 
Ņemot vērā “Izglītības likumā” 7. 
pantā definēto, tad formāli 
mērķgrupa ir visi Latvijas 
iedzīvotāji, kas vēlas vai kam ir 
obligāti noteikta izglītības 
iegūšana. Savukārt galvenās 
izglītības mērķgrupas veido: 
1) pirmsskolas vecuma bērni 
2) obligātās izglītības vecuma 
bērni un jaunieši 
3) jaunieši  
4) personas ar speciālām 
vajadzībām 
5) pieaugušie 
 
Ieteikumi: 
 
Gan “Izglītības likumā”, gan tam 
pakārtotajos likumos par 
noteiktām izglītības programmām 
(vispārējā vidējā izglītība, 
profesionālā izglītība u.t.t.) 
skaidrāk iezīmēt likuma pantus, 
kas attiecas uz mūžizglītību, gan 
par to atbildīgo institūciju un 
organizāciju noteikšanas 
kontekstā, gan secīgu rīcību un 
darbību iezīmēšanā, gan arī 
finansējuma plūsmas 
organizēšanā. 
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17.pankta 
3.punkta 
7.apakšpu
nkts 

Rajona pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu 
profesionālo orientāciju; 

17.panta 
3. punkta 
8.apakšpu
nkts 

Rajona pašvaldība organizē pieaugušo izglītību; 

17.panta 
3.punkta 
11.apakšp
unkts 

Rajona pašvaldība koordinē obligāto izglītības 
vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā; 

17.panta 
3.punkta 
12.apakšp
unkts 

Rajona pašvaldība veido un uztur izglītības 
informācijas bāzi; 

17.panta 
4.punkta 
2.apakšpu
nkts 

Vietējā pašvaldība nodrošina savā 
administratīvajā teritorijā dzīvojošos izglītības 
vecumu sasniegušos bērnus ar vietām izglītības 
iestādēs pirmsskolas izglītības, vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai; 

17.panta 
4.punkta 
12.apakšp
unkts 

Vietējā pašvaldība sekmē jauniešu interešu 
izglītību un profesionālo orientāciju, izsniedz 
licences interešu izglītības programmu 
īstenošanai; 

21.pants Sabiedrība piedalās izglītības organizēšanā un 
attīstībā, popularizējot visu veidu izglītību, veicot 
izglītošanu un sekmējot izglītības kvalitātes 
uzlabošanu, veidojot izglītības programmas, 
aizsargājot izglītojamo un pedagogu tiesības un 
intereses izglītības ieguves un darba procesā, 
veidojot izglītības un izglītības atbalsta iestādes 
un sabiedriskās organizācijas. 

par obligātu vidējo izglītību, kā arī priekšlikuma 
iestrādi Izglītības attīstības koncepcijā 2006.-
2009.gadam un Izglītības un zinātnes ministrijas 
stratēģiskajā plānā. Par vidējās izglītības 
nodrošinājumu atbild ne tikai Izglītības un zinātnes 
ministrija likumdošanas līmenī, bet arī vietējā 
pašvaldība, kuras uzdevums ir nodrošināt savā 
administratīvajā teritorijā dzīvojošos izglītības 
vecumu sasniegušos bērnus ar vietām izglītības 
iestādēs.   
 

Mūžizglītības konteksts: 
Mūžizglītība kā atsevišķa kategorija – programmas 
veids „Izglītības likumā” netiek minēta un definēta. 
Par mūžizglītību skarošām kategorijām ir 
saucamas visas izglītības pakāpes. Pie formālās 
izglītības ir pieskaitāmas visas likumā minētās 
programmas, kas tiek apstiprinātas ar izglītības vai 
profesionālās kvalifikācijas dokumentu – vispārējā 
izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība.  
Konceptualizējot mūžizglītību kā iespēju 
sabiedrības locekļiem izglītoties visa mūža garumā 
(definīcija izriet no Latvijas Republikas Izglītības un 
zinātnes ministrijas 2005.gada „Nacionālais 
ziņojums par Eiropas Komisijas programmas 
„Izglītība un apmācība 2010” izpildes progresu 
Latvijā), aktuālākais izpētes posms ir neformālā 
izglītība, kas ietver sevī tālākizglītību un interešu 
izglītību (pieaugušo izglītība). Pieaugušo izglītība 
kā izglītības programmu īpašais veids Izglītības 
likuma 1.panta 17.punktā tiek definēta kā personu 
daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka 
mūža garumā nodrošina personības attīstību un 
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38.panta 
1.punkts 

Ir šādi izglītības programmu veidi: 
1. vispārējās izglītības programmas;  
2. profesionālās izglītības programmas;  
3. akadēmiskās izglītības programmas;  
4. tālākizglītības programmas;  
5. interešu izglītības programmas.  

38.panta 
2.punkts 

Izglītības programmu īpašie veidi ir: 
1. mazākumtautību izglītības programmas;  
2. speciālās izglītības programmas;  
3. sociālās korekcijas izglītības programmas;  
4. pieaugušo izglītības programmas.  

40.panta 
1.punkts 

Vispārējās izglītības programmas nodrošina 
izglītojamā vispārēju garīgo un fizisko spēju 
attīstību, sagatavo viņu izglītības turpināšanai un 
dzīvei sabiedrībā. 

44.panta 
1.punkts 

Profesionālās izglītības programmas nodrošina 
izglītojamā garīgo un fizisko spēju attīstību, 
praktisku un teorētisku sagatavošanos 
profesionālai darbībai noteiktā profesijā un dzīvei 
sabiedrībā. 

46.panta 
1.punkts 

Pieaugušo izglītības programmas nosaka šīs 
izglītības saturu un to atbilstību valsts un darba 
devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm, 
un šīs programmas pieaugušajiem ir tiesības 
apgūt visa mūža garumā neatkarīgi no iepriekš 
iegūtās izglītības. 

46.panta 
2.punkts 

Katrā no pieaugušo izglītības veidiem var 
piedāvāt formālās un neformālās izglītības 
programmas. 

46.panta 
3.punkts 

Pieaugušo izglītības programmu saturu, to 
izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību, 
pieaugušo izglītības standartus, finansēšanas un 
citus jautājumus regulē pieaugušo izglītības 
likums un citi likumi. 

konkurētspēju darba tirgū („46.1.pieaugušo 
izglītības programmas nosaka šīs izglītības saturu 
un to atbilstību valsts un darba devēju, kā arī 
personības izaugsmes interesēm, un šīs 
programmas pieaugušajiem ir tiesības apgūt visa 
mūža garumā neatkarīgi no iepriekš iegūtās 
izglītības. 2.”). Savukārt, Izglītības likuma 
46.panta 3.punktā minētā atsauce uz pieaugušo 
izglītības likumu un attiecīgā likuma trūkums ir 
liels robs mūžizglītības koncepcijas izstrādē. 
Jāpiebilst, ka pēc būtības pieaugušo izglītības 
definīcija atbilst mūžizglītības parametriem, ņemot 
vērā, ka definīcijā uzsvērts “personu daudzveidīgs 
izglītošanas process cilvēka mūža garumā” 
(1.panta 17.punkts) 
Uz interešu izglītības pamatojamību norāda tikai 
likuma ietvaros esošā tās definīcija. Par interešu 
izglītību valstiskā līmenī atbild vietējās 
pašvaldības, kas savas teritorijas un mācību 
iestāžu ietvaros ir tiesīgas īstenot interešu 
programmas. 
Nedrīkst aizmirst arī pirmskolas un pamatskolas 
izglītību mūžizglītības kontekstā, kas savu 
izpausmi gūst caur pedagogu tālākizglītību. 
Attiecīgā likuma ietvaros netiek aktualizēta 
pedagogu tālākizglītības iespēja, tik vien kā 21. 
pantā aktualizējot pedagogu tiesību aizsardzību 
u.tml., bet kā būtisks trūkums šajā kontekstā 
jāatzīmē tas, ka 21. pantā kā atbildīgie par 
minētajiem pasākumiem tiek minēta sabiedrība, 
kas šajā gadījumā ir vispārīgs un ļoti nekonkrēts 
apzīmējums. 
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47.pants Interešu izglītības programmas 
1. Interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai 
nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei 
atbilstoša izglītība. 
2. Valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības 
iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības 
programmas bez licences saņemšanas. 
3. Interešu izglītības programmas ir tiesīgas 
īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas 
pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā. 
4. Profesionālās ievirzes interešu izglītības 
programmas līdzās vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās izglītības programmām tiek īstenotas 
pēc licences saņemšanas Izglītības un zinātnes 
ministrijā. 
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1999.gada 10.jūnijā Saeimā pieņemts, 1999.gada 30.jūnijā valsts prezidenta izsludināts „Vispārējās izglītības likums” 

 
Politikas joma: izglītības politika 

Panta numurs Likuma panta teksts Komentāri Secinājumi; mērķgrupa 
10.panta 
3.punkta 
1.apakšpunkt
s 

Vispārējās izglītības iestāde ir tiesīga 
patstāvīgi: īstenot interešu, tālākizglītības un 
citas izglītības programmas; 

21.panta 
2.punkts 

Vietējās pašvaldības nodrošina savā 
administratīvajā teritorijā dzīvojošo 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu 
pamatizglītības ieguves uzsākšanai. 

32.panta  
1.punkts 

Pamatizglītības ieguve ir obligāta. 

41.panta 
1.punkts 

Uzsākt vispārējās vidējās izglītības 
programmas apguvi ir tiesīga ikviena persona 
bez vecuma ierobežojuma, ja tā ieguvusi 
apliecību par pamatizglītību. 

49.pants Speciālās izglītības programmas: 
1. Speciālās izglītības programmas nodrošina 
vispārējo darba praktisko iemaņu un 
profesionālās ievirzes izglītību 
izglītojamajiem ar garīgās un fiziskās 
attīstības traucējumiem un speciālām 
vajadzībām (turpmāk - izglītojamie ar 
speciālām vajadzībām). 
2. Speciālā izglītība rada iespējas un 
apstākļus izglītojamajiem ar speciālām 
vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, 
spējām un attīstības līmenim atbilstošu 
izglītību jebkurā izglītības iestādē, vienlaikus 
nodrošinot izglītojamā pedagoģiski 
psiholoģisko un medicīnisko korekciju, 
sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā. 

 
„Vispārējās izglītības likums” pakārtots 
„Izglītības likumam” un saucams par likumu, 
kas reglamentē valsts, pašvaldību izglītības 
iestāžu un citu iesaistīto personu darbību 
vispārējās izglītības īstenošanā. Likuma 
mērķis – radīt apstākļus radošas, vispusīgi 
izglītotas personības veidošanai, izglītojamo 
nepārtrauktai izglītības turpināšanai, 
profesijas apguvei, pastāvīgai orientācijai 
sabiedriskajā un valsts dzīvē.  
 
Ņemot vērā to, ka par mūžizglītību ir 
saucama trīspakāpju izglītība – 
vispārējā/profesionālā/augstākā, interešu 
(neformālā) un darba pieredze (ikdienas 
mācīšanās), vispārējās izglītības likums 
nesniedz norādes uz turpmāku, 
mērķorientētu iespēju papildināt savas 
profesionālas iemaņas, celt kvalifikāciju, 
piemērojoties mainīgajiem darba tirgus 
apstākļiem. Vispārējās izglītības iestāde ir 
tiesīga īstenot interešu un tālākizglītības 
programmas – nenorāda uz to, ka vispārējās 
izglītības iestāde nodrošina un ir spiesta 
nodrošināt interešu un tālākizglītības 
programmas, ceļot kopējo izglītības kvalitāti.  
 

 
Secinājumi: 
1. iespējamā interešu un tālākizglītības 
programmu īstenošana (pamatojoties uz 
10.panta 3.punkta 1.apakšpunktā minēto) 
vispārējās izglītības iestādē neliecina par 
interešu izglītības un neformālās izglītības 
programmu piedāvājumu pieprasījumu un 
pieejamību (atsaucoties uz 2005.gada 
21.septembra Izglītības un zinātnes 
ministrijas organizētās sabiedriskās 
apspriedes „Mūžizglītības stratēģija” 
dalībnieku viedokļu apkopojumu); 
2. mūžizglītība netiek skatīta kā veselums 
(ar neatņemamām izglītības 
sastāvdaļām), kas liecina par 
mūžizglītības jēdziena trūkumu un 
atspoguļojas likumu savstarpējā 
nesaliedētībā. 
 
Mērķgrupa: 
 
Latvijas iedzīvotāji, kuri ieguvuši pamata 
izglītību 
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1999.gada 10.jūnijā Saeimā pieņemts, 1999.gada 30.jūnijā valsts prezidenta izsludināts „Profesionālās izglītības likums” 

 
Politikas joma: izglītības politika 

Panta numurs Likuma panta teksts Komentāri Secinājumi; mērķgrupa 
2.pants Likuma mērķis: nodrošināt Latvijas 

profesionālās izglītības un profesionālās 
kvalifikācijas salīdzināmību ar ārvalstīs 
iegūstamo profesionālo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju, radot iespējas 
izglītojamajiem turpināt izglītību ārvalstīs 
un konkurēt starptautiskajā darba tirgū. 

8.panta 
5.punkts 

Izglītības un zinātnes ministrija: organizē 
profesionālo orientāciju un darba tirgus 
attīstības un darbaspēka pieprasījuma 
izpēti; 

9.panta 
3.punkts 

Citas ministrijas: sadarbībā ar Izglītības un 
zinātnes ministriju, citām valsts institūcijām 
un pašvaldībām organizē savā pārziņā 
esošo profesionālās izglītības iestāžu 
pedagogu tālākizglītību; 

 
„Profesionālās izglītības likums” pakārtots 
„Izglītības likumam” un ir saucams par 
likumu, kas nodrošina valsts profesionālās 
izglītības politikas īstenošanu un 
profesionālās izglītības sistēmas darbību, 
vadību un attīstību. Likuma mērķis – 
nodrošināt iespēju iegūt vispārējas zināšanas 
un prasmes, kā arī profesionālo kvalifikāciju; 
noteikt profesionālās izglītības pakāpes un 
līmeņus; noteikt profesionālajā izglītībā un 
profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā 
iesaistīto personu kompetenci; nodrošināt 
Latvijas profesionālās izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas salīdzināmību ar 
ārvalstīs iegūstamo profesionālo izglītību un 

 
Secinājumi: 
 
1) Valsts pārvaldes līmenī mūžizglītības 
kontekstā, piemēram, pedagogu 
tālākizglītībā, nav noteiktas precīzas 
atbildīgās institūcijas, kā rezultātā varētu 
rasties grūtības institūciju kompetences 
nodrošināšanā, kas kavētu pasākumu 
ieviešanu. 
 
2) „Profesionālās izglītības likums” ir 
nepilnīgs mūžizglītības kontekstā, jo kā 
viena no mūžizglītības vadošajām 
problēmām Latvijas kontekstā ir 
profesionālās kvalifikācijas neatbilstība 
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11.panta 
1., 2. punkts 

1. Lai nodrošinātu pētniecisko, informatīvo, 
metodisko un citāda veida intelektuālo 
atbalstu izglītojamajiem, izglītojamo 
vecākiem, pedagogiem, izglītības iestādēm 
un profesionālajām organizācijām, tiek 
veidotas profesionālās izglītības atbalsta 
iestādes. 
2. Profesionālās izglītības atbalsta iestādes: 
1) sniedz organizatorisku un metodisku 
palīdzību izglītības programmu izstrādē un 
īstenošanā, profesionālās orientācijas un 
citos ar profesionālo izglītību saistītos 
jautājumos; 
2) organizē mācību līdzekļu izstrādi; 
3) organizē pedagogu tālākizglītību; 
4) piedalās darba tirgus un citos ar 
profesionālo izglītību saistītos pētījumos. 

profesionālo kvalifikāciju, radot iespējas 
izglītojamajam turpināt izglītību ārvalstīs un 
konkurēt starptautiskajā darba tirgū.  
 
„Profesionālās izglītības likums” runājot par 
profesionālās izglītības iegūšanas procedūru, 
tiešā veidā nenosaka un nenorāda uz 
profesionālās kvalifikācijas celšanu, 
tālākizglītību atbilstoši darba tirgus 
pieprasījumam, kā arī nereglamentē 
uzņemšanu profesionālās tālākizglītības 
programmās. Profesionālās kvalifikācijas 
neatbilstība darba tirgus mainīgajiem 
apstākļiem ir viena no mūžizglītības 
vadošajām problēmām Latvijas kontekstā, 
kas liek secināt, ka „Profesionālās izglītības 

darba tirgus mainīgajiem apstākļiem. 
Tāpēc izstrādājot mūžizglītības 
koncepciju, radīsies nepieciešamība grozīt 
vai ieviest jaunus likuma pantus. 
 
Mērķgrupa: 
 
Latvijas iedzīvotāji ar attiecīgiem 
nosacījumiem profesionālās izglītības 
programmās: 

(1) Profesionālās pamatizglītības un 
arodizglītības programmās: bez 
iepriekšējās izglītības ierobežojuma; sākot 
no 15 gadiem. 
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12.panta 
1.punkts 

12.1. Arodbiedrības, darba devēju un citas 
sabiedriskās organizācijas savas 
kompetences ietvaros veicina profesionālās 
izglītības attīstību, un tām ir tiesības: 
1) piedalīties konceptuālu jautājumu un 
normatīvo aktu projektu izstrādē 
profesionālās izglītības jomā, profesionālās 
izglītības stratēģijas un politikas veidošanā 
un īstenošanā, valsts pieprasījuma un 
nozaru attīstības virzienu plānošanā; 
2) sadarbībā ar valsts un pašvaldību 
institūcijām veikt darba tirgus izpēti un 
profesionālās izglītības attīstības virzienu 
plānošanu; 
3) piedalīties profesiju standartu un 
izglītības programmu izstrādē, profesionālās 
izglītības īstenošanā, izglītojamajiem 
nodrošinot nepieciešamos darba apstākļus 
mācību prakses vietās, kā arī piedalīties 
profesionālās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanā un vērtēšanā; 
4) piedalīties valsts, pašvaldību, 
arodbiedrību, darba devēju un citu 
sabiedrisko organizāciju sadarbības 
padomju, profesionālās izglītības iestāžu 
padomju un citu profesionālās izglītības 
attīstību veicinošu institūciju darbā. 

27.panta  
4.punkts 

Uzņemšana profesionālās tālākizglītības 
programmās netiek reglamentēta. 

28.panta 
1.punkts 

Profesionālās izglītības ieguves formas ir 
šādas: 
1) klātiene; 
2) neklātiene; 
3) pašizglītība. 

likums” ir nepilnīgs mūžizglītības kontekstā 
un izstrādājot mūžizglītības koncepciju, 
radīsies nepieciešamība grozīt vai ieviest 
jaunus likuma pantus. Šai kontekstā ir 
jāpievēršas ne tikai kvalifikācijas celšanas 
iespējām, bet arī pārkvalificēšanās iespējām, 
kas nav atrunātas likuma ietvaros. Ņemot 
vērā to, ka daudzu specialitāšu pārstāvjiem, 
esošās zināšanas un prasmes neatbilst tirgus 
prasībām, ir nepieciešama pārkvalificēšanās 
un atbilstošas kvalifikācijas iegūšana, kas 
sekmēs bezdarbnieku apmācību. Jautājums 
par profesionālās orientācijas organizēšanu 
un darbaspēka pieprasījuma izpēti ir 
Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē.  
Līdz ar „pareizas” un plānotas mūžizglītības 
stratēģijas izstrādi un ieviešanu, tiks sekmēta 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju iekļaušana darba tirgū un viņu 
personiskā potenciāla realizācija. 
Pamatojoties uz mūžizglītības principu, 
galvenais uzdevums ir visām iedzīvotāju 
grupām nodrošināt pieejamību izglītībai. 

(2) Profesionālās vidējās izglītības 
programmās: pēc vispārējās 
pamatizglītības vai profesionālās 
pamatizglītības ieguves. 

(3) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programmās: pēc vispārējās 
vidējās izglītības vai profesionālās vidējās 
izglītības ieguves. 

(4) Profesionālās tālākizglītības 
programmās: jebkurš Latvijas iedzīvotājs 
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1995.gada 2.novembrī Saeimā pieņemts, 1995.gada 17.novembrī valsts prezidenta izsludināts „Augstskolu likums” 

 
Politikas joma: izglītības politika 

Panta numurs Likuma panta teksts Komentāri Secinājumi; mērķgrupa 
1.panta 
2.punkts 

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

5.panta 
3., 4. punkts 

3. Augstskolas veicina tālākizglītojošas 
studijas un piedalās tālākas izglītības 
pasākumos. Tās sadarbojas savā starpā, kā 
arī ar zinātniskās pētniecības iestādēm un 
citām izglītības iestādēm. Augstskolas 
sadarbojas ar citu valstu augstskolām, 
veicina šo sadarbību, kā arī studējošo un 
akadēmiskā personāla apmaiņu starp 
Latvijas un ārvalstu augstskolām. 
4. Augstskolas organizē savu darbu 
sabiedrības interesēs, kā arī informē 
sabiedrību par savu darbību, par studiju un 
zinātnisko pētījumu virzieniem un iespējām, 
veicinot studiju un pētniecības darba izvēli 
atbilstoši indivīda interesēm un spējām. Tās 
piedāvā sabiedrībai iegūtās zinātniskās, 
mākslinieciskās un profesionālās atziņas, 
metodes un pētījumu rezultātus. 

„Augstskolu likums” pakārtots „Izglītības 
likumam” un ir saucams par likumu, kas 
regulē augstskolu darbības tiesisko pamatu, 
reglamentē augstskolu un valsts institūciju 
sadarbību lai saskaņotu augstskolu 
autonomiju ar sabiedrības un valsts 
interesēm. Ar „Augstskolu likuma” palīdzību 
tiek īstenota valsts politika augstākās 
izglītības jomā.   
 
„Augstskolu likumam” ir skaidri izteiktais 
tālākizglītības nostādnes, kas izriet no 
augstākās izglītības būtības. Tālākizglītojošas 
studijas, mobilitāte un sadarbība ar citu 
valstu universitātēm ir viens no mūžizglītības 
mērķa – cilvēkresursu attīstības sasniegšanas 
veidiem.  
 
Neskatoties uz to, jāatzīst, ka likumā nav 
atrunāts, kāds rīcības plāns būtu 
piemērojams situācijā, kad augstākā izglītība 
neatbilst darba tirgum vai arī gadījumos, kad 
augstākās izglītības ieguve ir nesabalansēta 
par labu kādam noteiktam augstākās 
izglītības virzienam. Nav skaidrs dalījums 
starp akadēmisko un profesionālo studiju 

 
Secinājumi:  

1) Augstākā izglītība daļēji nodrošina 
mūžizglītības principu ievērošanu 
(tālākizglītību) ar pieejamības 
nosacījumu.  

2) Likumā trūkst detalizēti nosacījumi, 
kas saistīti ar atkārtotu studēšanu, 
mācīšanos augstskolās mūžizglītības 
kontekstā. 

 
 
Mērķgrupa: 
 
Jebkurš Latvijas iedzīvotājs, ieskaitot 
pilsoņus, nepilsoņus; kā arī citu valstu 
iedzīvotājus ar  nosacījumiem (pastāvīgās 
uzturēšanās atļaujas, u.tml.) un kuri 
ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai ja 
nokārtoti attiecīgās studiju programmas 
iepriekšējo posmu nepieciešamie 
pārbaudījumi. 
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70.pants Augstākās izglītības padome: 
1. izstrādā augstākās izglītības un 
augstskolu attīstības nacionālo koncepciju, 
paredzot gan valsts, gan juridisko personu 
dibināto augstskolu attīstību, un veicina visu 
veidu augstskolu un augstākās akadēmiskās 
un augstākās profesionālās izglītības 
līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību; 
2. izstrādā ilgtermiņa plānus un 
priekšlikumus izglītības un zinātnes 
attīstībai augstākās izglītības sistēmā; 
3. izstrādā priekšlikumus par augstskolu 
zinātniskā darba, personāla kvalifikācijas un 
studiju programmu kvalitātes celšanu; 
4. prognozē valsts attīstībai nepieciešamo 
studentu skaitu valstī kopumā un izstrādā 
priekšlikumus par valsts budžeta finansēto 
studentu skaitu katrā nozarē; 
5. izstrādā priekšlikumus par augstskolu 
struktūras maiņu valstī; 
6. izstrādā priekšlikumus par profesoru 
skaitu augstskolās un rekomendācijas citos 
augstākās izglītības jautājumos; 
7. izstrādā priekšlikumus par augstākās 
izglītības pilnveidošanu un studiju apmaksu; 
8. sniedz Ministru kabinetam vērtējumu par 
sagatavoto valsts budžeta projektu 
augstskolu finansēšanai; 
9. pieņem lēmumu par augstskolu 
akreditāciju kopumā un iesniedz to 
Izglītības un zinātnes ministrijai 
apstiprināšanai; 
10. sagatavo un savas kompetences 
ietvaros realizē zinātnes un augstākās 
izglītības integrācijas programmas; 
11. uztur sakarus ar citu valstu institūcijām, 
kas risina augstākās izglītības jautājumus. 

programmām. Nav atrunāts, vai studējošais 
drīkst fleksibli pāriet no vienas studiju 
programmas uz citu, tā ietekmējot savu 
izglītības virzienu. Likumā netiek atrunāts, ar 
kādiem nosacījumiem, kādās studiju 
programmās studējošais, kas ir atgriezies 
augstskolā mūžizglītības ietvaros, var 
turpināt studijas sev nepieciešamā studiju 
programmā. 
 
Pamatojoties uz mūžizglītības principu, valstij 
jānodrošina izglītības pieejamība visiem 
iedzīvotājiem dzīves vietā, neatkarīgi no 
vecuma, dzimuma, profesijas un 
nodarbinātības veida. Iedzīvotājiem jāsaņem 
izglītība, kas nodrošina iekļaušanos darba 
tirgū, aktīvu līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā 
un personības izaugsmi (Nacionālā 
programma „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde 
un ieviešana”). No šāda viedokļa raugoties, 
augstākā izglītība nav pieejama visiem un 
visos griezumos – kreditēšanas sistēma ir 
nepilnīga un liek šķēršļus augstākās izglītības 
iegūšanā maznodrošinātajiem. 
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1994.gada 19.maijā Saeimā pieņemts, 1994.gada 9.jūnijā valsts prezidenta izsludināts likums „Par pašvaldībām” 
 

Politikas joma: pašvaldības politika 
Panta numurs Likuma panta teksts Komentāri Secinājumi un ieteikumi; mērķgrupa 
15.panta 
4.punkts 

Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 
4. gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem 
noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; 
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm u.c.); 

15.panta 
21.punkts 

21. organizēt pedagoģisko darbinieku 
tālākizglītību un izglītības metodisko darbu; 

Likums „Par pašvaldībām” (galvenais 
pašvaldību politikas veidošanas tiesībakts) 
uzliek atbildību gādāt par iedzīvotāju 
izglītību, nodrošinot pamatizglītību un 
vispārējo vidējo izglītību, kā arī 
pedagoģisko darbinieku tālākizglītību. 
Likumā netiek atrunāta sīkāka pārvaldes 
un organizācijas kārtība. Netiek minētas 
arī mūžizglītības programmas un to 
ieviešanu procedūra. 

Secinājums: 
Likumā “Par pašvaldībām” nepietiekami 
tiek iezīmēts administratīvais ietvars tām 
pozīcijām, kas likumā atrunāts par 
izglītību. 
 
Mērķgrupa: 
 
Latvijas iedzīvotāji, uz kuriem attiecas 
noteikti nosacījumi, lai iegūtu izglītību 
attiecīgā līmeņa izglītības programmā. 
 
Ieteikumi: 
 
Noteikt atbildīgās institūcijas pasākumu 
un finansējuma plūsmas organizēšanā, 
kas attiecas uz pašvaldību komptenci 
izglītības un mūžizglītības kontekstā 
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2002.gada 17.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijā pieņemta 

 „Izglītības attīstības koncepcija 2002.-2005.gadam” 
 

Politikas joma: izglītības politika 
Koncepcijas teksts Komentāri Secinājumi; mērķgrupa 
Pārmaiņas mūsdienu sabiedrībā un 
tautsaimniecībā izvirza jaunas prasības 
izglītības sistēmai. Tai jābūt kvalitatīvai, 
racionālā izdevumu ziņā un pieejamai 
katram Latvijas iedzīvotājam.  
Lai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem 
vidēja termiņa budžeta mērķiem un 
prioritārajiem attīstības virzieniem attīstītu 
Latvijā ekonomiku, kas orientēta uz augstas 
pievienotās vērtības produktu, un veidotu 
uz zināšanām balstītu sabiedrību, 
nepieciešams nodrošināt izglītības kvalitāti 
un atbilstību darba tirgum, kā arī augstākās 
izglītības, zinātnes un inovāciju integrāciju. 
Latvijas attīstības pamatā jābūt sabiedrības 
spējai radīt jaunas zināšanas. 
Izglītības attīstības pamatprincipi: 
pieejamības princips, atbilstības princips, 
sabiedrības līdzdalības princips, 
mūžizglītības princips, koordinācijas 
princips, mērķtiecības princips, pēctecības 
princips, resursu nodrošināšanas princips, 
kontroles princips. 
Izglītības sistēmas turpmākie uzdevumi 
atbilst izglītības attīstības ilgtermiņa 
mērķiem, kas nosaka nepieciešamību 
nodrošināt izglītības kvalitāti, pieejamību un 
izmaksu efektivitāti.  

Attīstības koncepcija ir darbības un rīcības plāns, kas nav pakārtots likumam, 
bet ir īslaicīgi, stratēģiski formulēts problēmu risinājuma plāns.  

Izglītības attīstības koncepcija nosaka izglītības sistēmas attīstības mērķus 
2002.-2005.gadam un rīcības virzienus to sasniegšanai, izstrādāta ievērojot 
Latvijas ilgtermiņa ekonomisko stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu, Nacionālo 
nodarbinātības plānu, Eiropas Komisijas mūžizglītības memorandu.  

Šī posma izglītības politikas akcents tiek likts uz izglītības politikas veidotāju un 
tās īstenotāju - Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldību izglītību pārvalžu 
un pedagogu profesionālo organizāciju, profesionālās un augstākās izglītības 
programmu veidotāju un darba devēju sadarbība, kā arī visas sabiedrības 
informēšana un iesaistīšana izglītības attīstības procesos. 

Mūžizglītības kontekstā svarīgi ir visi principi un to savstarpēja mijiedarbe, taču 
minētais mūžizglītības princips atrodas tiešā sasaistē ar pieejamības principu, 
kas nosaka vienlīdzīgu izglītības iespēju visiem sabiedrības locekļiem. Pats 
mūžizglītības definējums ir sekojošs: izglītības sistēma paredz iespēju 
sabiedrības locekļiem izglītoties visas dzīves garumā, paaugstinot savu 
kvalifikāciju vai iegūstot citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām.   

Sabiedrībai ir jābūt zinošai un jābalstās zināšanās, līdz ar to mūžizglītība 
izglītības koncepcijas ietvaros ir uztverama kā veids, metode un pieeja 
izglītošanas un zināšanu izplatībā. Kā apakšpunkts zināšanās balstītais 
sabiedrībai ir spēja pielāgoties mainīga darba tirgus apstākļiem, kas savukārt 
palielina mūžizglītības koncepcijas, principu un regulu izstrādes 

Secinājumi: 
 
Tā kā mūžizglītība 
izglītības koncepcijas 
ietvaros ir uztverama kā 
veids, metode un pieeja 
izglītošanas un zināšanu 
izplatībā zināšanās 
balstītas sabiedrības 
ietvaros, tad spēja 
pielāgoties mainīga darba 
tirgus apstākļiem 
uzskatāms kā viens no 
nozīmīgākajiem fokusiem, 
uz ko jāvērš mūžizglības 
principu ieviešanu,  
koncepcijas, principu un 
regulu izstrādes 
nepieciešamību. 
 
Izglītības sistēmai būtu 
nepieciešams veidoties kā 
fleksiblam izglītības 
modelim. 
 
Mērķgrupa: 
 
Latvijas iedzīvotāji, kas 
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Izglītības attīstības koncepcijas kopējais 
mērķis ir: 
Nodrošināt tādas pārmaiņas izglītības 
sistēmā, kas veicinātu uz zināšanām 
balstītas demokrātijas un sociāli integrētas 
sabiedrības veidošanos un Latvijas 
iedzīvotāju un tautsaimniecības 
konkurētspējas paaugstināšanos, kā arī 
vienlaikus saglabātu un attīstītu Latvijai 
raksturīgas kultūras vērtības. 
Izglītības attīstības koncepcijas mērķi ir:  
Paaugstināt izglītības kvalitāti visās 
izglītības pakāpēs un veidos atbilstoši 
sabiedrības un tautsaimniecības attīstības 
vajadzībām; 
Nodrošināt izglītības pieejamību Latvijas 
iedzīvotājiem mūžizglītības kontekstā; 
Paaugstināt izglītības izmaksu efektivitāti 
visās izglītības pakāpēs un veidos.  
Vairumā darbība jomu Latvijas darbaspēks 
ir izglītots, bet nav pietiekami kvalificēts 
efektīvi pielāgoties mainīgajām tirgus 
ekonomikas prasībām.  
Turpmāko četru gadu laikā nepieciešams: 
nodrošināt pamatprasmju apguves iespējas 
visiem izglītojamajiem vecumā līdz 18 
gadiem; motivēt kvalificētus pedagogus 
darbam izglītības iestādēs, kas atrodas 
lauku apvidū; 

nepieciešamību.  

Liels uzsvars izglītības attīstības koncepcijā tiek likts uz izglītības kvalitāti un 
atbilstību darba tirgus mainīgumam, kas liek secināt, ka izglītības sistēmai būtu 
nepieciešams veidoties kā fleksiblam izglītības modelim.  

Uzstādot sev mērķi nodrošināt izglītības pieejamību mūžizglītības kontekstā, 
problemātika mūžizglītības koncepcijas izstrādē galvenokārt skar: sabiedriskās 
noslāņošanās rezultātā veidojušās sociāli atstumto grupas, mazākumtautību 
iedzīvotājus, reģionos esošos maznodrošinātos un maznodrošinātos vispār. 

Pirmsskolas izglītības sistēmas pilnveidošanai mūžizglītības kontekstā vajadzētu 
nodrošināt visaptverošu pirmskolas vecuma bērnu uzskaiti un iesaistīšanu 
pirmskolas izglītības apguvē, kā arī izstrādāt izglītības programmu bērniem ar 
speciālām vajadzībām. Izglītības attīstības koncepcijas ieviešanas dzīvē 
rezultātus rādīs sekojoši indikatori: bērnu skaita pieaugums pirmskolas vecuma 
bērnu iestādēs (tais skaitā bērnu ar speciālām vajadzībām pieaugums).   

Vispārējās izglītības sistēmas pilnveides galvenais mērķis mūžizglītības 
kontekstā ir atšķirību samazināšana kvalitatīvas vispārējās izglītības iegūšanā. 
Izglītības attīstības koncepcija vispārējās izglītības kontekstā par nākotnes 
uzdevumiem izvirza pamatprasmju visiem izglītojamajiem līdz 18 gadu 
vecumam nodrošināšanu; kvalificētu pedagogu darba motivācijas 
paaugstināšanu, bilingvālas izglītības programmu attīstību vispārējās izglītības 
ietvaros, pilsoniskas izglītības programmu attīstību vispārējās izglītības 
ietvaros, nosakot par uzdevumu izpildes indikatoriem valsts pārbaudes darbu 
un eksāmenu rezultātus, kvalificēt pedagogu skaitu izglītības iestādēs, 
centralizēto latviešu valodas eksāmenu rezultātus mazākumtautību izglītības 

iesaistīti obligātās vai 
brīvas izvēles izglītības 
ietvaros. 
 
Mūžizglītības kontekstā 
īpašas mērķgrupas ir: 
sabiedriskās noslāņošanās 
rezultātā veidojušās 
sociāli atstumto grupas; 
mazākumtautību 
iedzīvotāji;  
maznodrošinātie reģionos 
un maznodrošinātie 
vispār. 
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Turpmāko četru gadu laikā nepieciešams: 
palielināt sociālo partneru lomu, lai 
veicinātu to iesaistīšanos valsts pasūtījuma 
noteikšanā profesionālajai izglītībai 
atbilstoši teritoriālajam pieprasījumam; 
plašāk ieviest profesionālās izglītības 
programmas ar pedagoģisko korekciju 
izglītojamajiem ar zemu priekšzināšanu 
līmeni; veicināt profesionālās ievirzes 
izglītības programmu īstenošanu; 
profesionālās orientācijas un karjeras 
izvēles pasākumu īstenošana visu veidu 
izglītības iestādēs.  
Valsts ekonomiskā attīstība un izmaiņas 
kvalificēta darbaspēka pieprasījumā 
palielina vajadzību pēc pieaugušo izglītības 
mūžizglītības kontekstā. Pieaugušo 
tālākizglītība pēdējo gadu laikā ir strauji 
attīstījusies, jo tās nodrošināšanā 
iesaistījušās dažādas valsts un privātās 
izglītības iestādes, tomēr pieaugušo izglītība 
valstī līdz šim ir attīstījusies bez 
mērķtiecīgas valsts politikas un 
finansējuma. Lai veicinātu dažādu 
sabiedrības grupu iespējas iesaistīties 
izglītībā, nepieciešams izstrādāt 
programmas mācību moduļu veidā visu 
līmeņu izglītībai gan pilna laika studijām, 
gan nepilna laika studijām, kā arī 
tālmācībai. 

iestādēs, izglītības iestādes neapmeklējošo audzēkņu skaitu bez pamatizglītības 
līdz 18 gadu vecumam.  

Profesionālās izglītības jomā izglītības attīstības koncepcijā tiek likts uzsvars uz 
profesionālās izglītības valsts pasūtījuma skaitu atbilstoši teritoriālajam 
pieprasījumam – nepieciešams līdzsvaroti attīstīt darba tirgus apstākļiem 
piemērotas profesijas, līdz ar to attīstot profesionālās izglītības programmas 
par labu mazāk izglītotajiem. Profesionālās izglītības un karjeras izvēles 
pasākumu īstenošana visu veidu izglītības iestādēs tiek akcentēta kā mērķis 
profesionālās izglītības pieejamības paplašināšanā. 

Pieaugušo izglītības iespēju paplašināšana, nodrošinot profesionāli orientētas 
mūžizglītības piedāvājumu ir svarīgākais punkts izglītības attīstības koncepcijā 
mūžizglītības kontekstā. Nepārtraukts uzsvars uz mainīgajiem darba tirgus 
apstākļiem, nepieciešamību tiem piemēroties caurstrāvo visu koncepcijā pausto 
nākotnes mūžizglītības stratēģiju. Izglītības attīstības koncepcijas nākamo gadu 
plānā esošās metodes profesionāli orientētas mūžizglītības piedāvājuma 
nodrošinājumam ir sekojošas – darba devēju un valsts savstarpēji koordinēta 
atbalsta sniegšana pieaugušo izglītības programmu izveidē, jo īpaši teritoriju 
līdzsvarotas attīstības kontekstā; augstākās izglītības un profesionālās izglītības 
iesaistīšanās tālākizglītībā, piedāvājot tālākizglītības programmas, profesionālās 
pilnveides programmas, bezdarbnieku apmācības nodrošināšanu; kredītpunktu 
sistēmas izveide un ieviešana minētajās programmās, nodrošinot to ar 
kredītpunktu pārneses sistēmu; priekšlikumu izstrāde darba devēju plašākai 
iesaistīšanai tālākizglītības finansēšanā; pamatnostādņu izstrāde vakarskolu 
darbības izvērtēšanai. Visu iepriekšminēto uzdevumu izpildei izglītības attīstības 
koncepcijā tika izvirzīti sekojoši indikatori: bezdarbnieku sadalījums atkarībā no 
iegūtās izglītības pakāpes dažādās vecuma grupās; reģistrēto bezdarbnieku 
skaits, kuri bezdarbnieku apmācības ietvaros apguvuši tālākizglītības 
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Saskaņā ar valdības noteiktajiem vidēja 
termiņa budžeta mērķiem un prioritārajiem 
attīstības virzieniem izglītības sektorā 
plānojamie uzdevumi galvenokārt attiecas 
uz diviem izvirzītajiem mērķiem: 1. Uz 
zināšanām balstītas sabiedrības veidošana 
(budžeta prioritāte - izglītības kvalitāte un 
atbilstība darba tirgum); 2. Līdzsvarota 
reģionu attīstība (budžeta prioritāte - 
uzņēmējdarbības un nodarbinātības 
dažādošana reģionos). 

programmas; reģistrēto bezdarbnieku skaits, kuri pēc bezdarbnieku apmācības 
ietvaros iegūtās tālākizglītības iekārtojušies darbā; reģistrēto bezdarbnieku bez 
pamatizglītības skaits; augstākās izglītības iestāžu piedāvāto tālākizglītības 
programmu skaits; izglītojamo skaits vakarskolās; personu skaits dažādās 
vecuma grupās, kas apgūst tālākizglītības programmas.  

Par svarīgu aspektu izglītības attīstībā izglītības attīstības koncepcijas ietvaros 
tiek uzskatīta interešu izglītība. Interešu izglītības pieejamības palielināšanā ir 
nepieciešams pilnveidot interešu izglītības programmas pieejamību lauku 
teritoriju bērniem un jauniešiem, sekmēt iespējas izglītojamo līdzdalībai 
lēmumu pieņemšanā, motivējot uzņemties atbildību, sekmēt sociālā riska 
grupu bērnu un bērnu ar speciālām vajadzībām iesaistīšanu interešu izglītības 
programmās. Runājot par izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, ir 
nepieciešams apmācīt kvalificētus pedagogus, palielināt izglītības iestāžu 
pieejamību, turpināt izglītības iestāžu pielāgošanu izglītojamajiem ar specialām 
vajadzībām, veicināt tālākizglītības programmu un augstākās izglītības 
programmu pieejamību izglītojamajiem ar kustību traucējumiem. 

Izvirzot par prioritāti uz zināšanām balstītu sabiedrību, ir nepieciešams 
apzināties, ka šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešamas lielas investīcijas. 
Ieguldījums izglītībā veicinās sociālo, ekonomisko un kultūras progresu. 
Ieguldījums izglītības attīstībā paaugstinās iedzīvotāju nodarbinātību, 
samazinās bezdarbu, līdz ar to samazinot budžeta sociālās izmaksas. 
Ieguldījums augstākajā izglītībā, inovāciju un pētījumu veicināšanā ir pamats 
tautsaimniecības attīstībai ilgtermiņā un iekšzemes kopprodukta pieaugumam. 
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2005. gadā Izglītības ministrijā pieņemtās pamatnostādnes “Izglītības attīstības koncepcija 2006.–2010.gadam” 
(informatīvā daļa) 

 
Politikas joma: izglītības politika 

Koncepcijas teksts Komentāri Secinājumi; 
mērķgrupa 

Izglītība mūsdienās nav tikai 
mācīšana un mācīšanās, bet ietver 
arī mūžizglītību, mobilitāti, 
integrāciju, tālākizglītību, 
pašvērtēšanu un citas jomas. 
Veidojot demokrātisku izglītības 
telpu mūsdienu Eiropā, ir 
nepieciešama sabiedrības atbildība, 
sociālā kohēzija, spēja mainīties un 
pilnveidoties. 
Pašreiz situācija Latvijas un kopējā 
Eiropas Savienības darba tirgū 
izvirza prasību pēc mācīšanās un 
profesionālās kvalifikācijas 
paaugstināšanas mūža garumā, ko 
arvien vairāk atbalsta gan valsts, 
gan darba devēji. Mūžizglītība tiek 
uzskatīta par Eiropas Savienības 
valstu politikas stūrakmeni 
cilvēkresursu attīstības jomā. 
Informācijas sabiedrībā cilvēku 
zināšanām un prasmēm ir izšķiroša 
nozīme augsta labklājības līmeņa 
sasniegšanai. 
 

Pamatnostādnes “Izglītības attīstības koncepcija 2006.–2010.gadam” (turpmāk – 
pamatnostādnes) izstrādātas, ievērojot ilgtermiņa konceptuālajā dokumentā Latvijas 
izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā, Ilgtermiņa ekonomiskās attīstības stratēģijā, 
Tautsaimniecības vienotajā stratēģijā, Latvijas ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēs, 
Reģionālās politikas pamatnostādnēs, Politikas plānošanas pamatnostādnēs, Nacionālajā 
attīstības plānā, Latvijas nacionālajā rīcības plānā nodarbinātības veicināšanai, Sporta 
politikas pamatnostādnēs 2004.–2009.gadam, Eiropas Komisijas mūžizglītības memorandā, 
ES Pamatstratēģijā attiecībā uz dzimumu līdztiesību, Eiropas Komisijas darba programmā 
Izglītība  un apmācība 2010, Lisabonas izglītības stratēģijā, Boloņas procesā noteiktos mērķus 
un rīcības virzienus un UNESCO programmā “Izglītība visiem” noteiktās sabiedrības un 
izglītības attīstības vadlīnijas, kā arī līdz 2006.gadam izstrādātos izglītības politikas 
plānošanas dokumentus. 

Pamatnostādnes nosaka izglītības sistēmas attīstības mērķus turpmāko piecu gadu 
laikposmam un rīcības virzienus to īstenošanai, kā arī darbības rezultātus, politikas rezultātus 
un to sasniegšanas rādītājus. 

Pamatnostādņu “Izglītības attīstības koncepcija 2006.–2010.gadam” veidošanā izglītības 
jomas izvērtēšana tika veikta atbilstoši Izglītības attīstības koncepcijā 2002.–2005.gadam 
nospraustajiem rīcības virzieniem. 

“Izglītības attīstības koncepcijā 2006.–2010.gadam” tika izvērtēti sekojoši rīcības virzieni, kas 
noteikti “Izglītības attīstības koncepcijā 2002.-2005. gadam” un kuri cita starpā visciešāk 
saistāmi ar mūžizglītību: 
 

Secinājumi: 

Mūžizglītības 
principi tiek 
pakāpeniski 
ieviesti, taču 
pamatnostādnēs 
“Izglītības 
attīstības 
koncepcija 2006.–
2010.gadam” 
atzītais, ka 
iepriekšējā 
koncepcijā plānotie 
mērķi nav 
sasniegti un to 
izvirzīšana 
turpmākajiem 5 
gadiem, liecina par 
to, ka šo principu 
ieviešana ir 
laikietilpīgs un 
sarežģīts process. 
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Koncepcijas teksts Komentāri Secinājumi; 
mērķgrupa 

 
Efektīva izglītības stratēģija balstīta 
uz šādiem principiem: 
sadarbība – izglītības jautājumu 
risināšanā tiek iesaistītas visas 
ieinteresētās puses; 
sistēmiskums – augsts 
institucionālās sadarbības un 
partnerības pieejas nodrošinājums 
izglītības jautājumu risināšanā; 
pēctecība – nepārtrauktība izglītības 
mērķu īstenošanā; 
Ilgtspēja – izglītības lēmumu 
pamatotība un līdzsvarota attīstība; 
Pieejamība – visiem sabiedrības 
locekļiem vienlīdzīgas iespējas iegūt 
izglītību; 
Koordinācija – īstenota integrēta 
pieeja pārmaiņu plānošanā un 
ieviešanā. 
 
 

1. Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības satura un mācību sasniegumu 
vērtēšanas sistēmas reformas pabeigšana 

2. Pedagogu izglītības un tālākizglītības sistēmas pilnveidošana 
3. Profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšana atbilstoši darba tirgus pieprasījumam; 

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšana atbilstoši darba tirgus pieprasījumam 
4. Vienotas izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmas izveidošana 
5. Zinātniskā un akadēmiskā personāla atjaunināšana 
6. Starptautiski salīdzināmu izglītības indikatoru sistēmas ieviešana 
7. Sabiedrības izpratnes veicināšana par izglītības attīstības procesiem 
8. Pirmsskolas izglītības sistēmas pilnveidošana 
9. Atšķirību samazināšana kvalitatīvas vispārējās izglītības pieejamībā 
10. Profesionālās izglītības pieejamības paplašināšana 
11. Pieaugušo izglītības iespēju paplašināšana, nodrošinot profesionāli orientētas 

mūžizglītības piedāvājumu 
12. Interešu izglītības pieejamības palielināšana 
13. Izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācija vispārējās, profesionālās, augstākās 

un interešu izglītības programmās 
14. Vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija 
15. Vienotas izglītības sistēmas vadības nodrošināšana 
16. Izglītības finansēšanas normatīvo principu attīstīšana un līdzekļu izlietojuma 

pārskatāmības nodrošināšana 
17. Augstākās izglītības finansēšanas sistēmas attīstības nodrošināšana 

Izglītības attīstības politikas mērķi veidoti saskaņā ar ES noteiktajiem mērķiem. 

Nospraustie mērķi nezaudē savu aktualitāti arī nākamajā plānošanas periodā, ievērojot gan 
sabiedrības attīstības prioritātes, gan Eiropas kopējās telpas ekonomisko izaugsmi. Vienlaikus 
pamatnostādnēs tiek plānotas jaunas izglītības politikas iniciatīvas un pasākumi, akcentējot 
svarīgākos izglītības attīstības virzienus. 

Taču jāatzīmē, ka līdzšinējie mērķi (no iepriekšējās Izglītības attīstības koncepcijas 2002.-
2005. gadam) aktuāli gan tādēļ, ka Izglītības attīstības koncepcijas 2006.-2010. gadam autori 

Kā turpmākajiem 
gadiem norādīti 
mērķi ir izglītības 
kvalitātes 
nodrošināšana 
atbilstoši darba 
tirgus 
pieprasījumam, 
tomēr tas 
neattiecas uz 
visiem izglītības 
sektoriem, īpaši 
neformālo izglītību, 
kas ir īpaši 
nozīmīgi 
mūžizglītības 
kontekstā. 

Tā vietā izglītības 
attīstības procesu 
kontekstā plānotā 
sabiedrības 
izpratnes 
veicināšana 
attiecas uz 
institucionāli un 
organizatoriski 
vājāk 
realizējamām 
aktivitātēm. 
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uzskata, ka sasniegumu rezultatīvie mērķi nav realizēti, gan arī tādēļ, ka līdzšinējie 
pasākumi, kas sākti ieviest, jāturpina attīstīt. Savukārt šajās pamatnostādnēs papildus 
plānotie jaunie izglītības politikas iniciatīvas un pasākumi piedāvāti un realizējami, ņemot 
vērā Eiropas Savienībā noteiktās vadlīnijas izglītības attīstībā. 

Koncepcijas teksts Komentāri Secinājumi; 
mērķgrupa 



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā” 2006 
 

175 

 

Izglītības attīstības politikas mērķi: 
• uzlabot ES izglītības un apmācības 

sistēmu kvalitāti un efektivitāti; 
• nodrošināt, lai tās būtu pieejamas 

visiem;  
• atvērt plašākas izglītības un 

apmācības iespējas.  
Izstrādājot pamatnostādnes 
“Izglītības attīstības koncepcija 
2006.–2010.gadam”, tiek ņemti vērā 
Lisabonas izglītības stratēģijā 
noteiktie mērķi un rekomendācijas, 
tajā skaitā Eiropas augstākās 
izglītības telpas veidošanas (Boloņas 
procesa) nostādnes un prioritātes 
augstākajā izglītībā, kā arī Eiropas 
valstu pieredze un norāde, ka 
pašreiz ir jāveic uzlabojumi visās 
jomās: skolotāju izglītībā, 
pamatprasmēs, ieguldījumu 
efektivitātē, valodu apguvē, 
mūžizglītībā, sistēmu elastīgumā, 
augstākās izglītības absolventu 
nodarbinātības nodrošināšanā 
 

Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un atbilstošas darba samaksas sistēmas izveides 
kontekstā svarīgi ir sekojoši aspekti: 
Diferencēta pedagogu kvalifikācija 
Kompetenču maiņu starp valsti un pašvaldībām pirmsskolas izglītības jomā 
Darba samaksas palielināšana 
Zinātniskā darbība 
 
Pedagogu izglītības un tālākizglītības sistēmas uzlabošana ietvaros politikas rezultāti vērsti uz 
jau esošo skolotāju izglītību un pilnveidošanos un tālākizglītību; kā arī uz kvalificētu skolotāju 
piesaistīšanu dažādās nozīmīgās izglītības jomu sfērās. 
Attiecas uz pedagogiem pamatizglītības, vidējās vispārējās, interešu izglītības sfērās un darbā 
ar izglītojamiem ar īpašām vajadzībām. 
Lai gan Izglītības satura reformas tālākas ieviešanas un attīstīšanas kā rīcības virziena 
politikas rezultāti paredz – par 50% samazinātu skolēnu skaitu, kuri neiegūst pamatizglītību; 
skolēnu sasniegumi matemātikā un dabaszinībās uzlabošanos visās izglītības pakāpēs; kā arī 
līdz 2010.gadam par vismaz 20% samazinājušos to izglītojamo skaitu, kuri uzrāda vājus 
sasniegumus lasītprasmē (salīdzinot ar 2000.gada rezultātiem), tomēr uzdevumu un darbības 
rezultātu un rezultatīvo rādītāju ietvaros uzsvars ir uz jau skolās mācošos jauniešu izglītības 
un zināšanu kvalitātes uzlabošanos, bet principā uzmanība netiek pievērsta jauniešiem, kas 
dažādu iemeslu dēļ pamet skolu (drop out), kā rezultātā būtu jānodrošina alternatīva 
izglītības iegūšana un jānodrošina koordinēta sistēma izglītības iestāžu vidū šādās situācijās. 
Izglītības kvalitātes vadības sistēmas ieviešana 
Unificēta izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēma, ievērojot visas administratīvās ES 
prasības. 
Tautsaimniecības attīstības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības 
pilnveide. 
Mūžizglītības kontekstā nozīmīgs rīcības virziens, kas paredz nodrošinātu profesionālās 
sākotnējās un tālākizglītības programmu piedāvājuma atbilstību nodarbinātības un iedzīvotāju 
mērķgrupu teritoriālajai struktūrai; tāpat arī speciālistu sagatavošanu atbilstoši 
tautsaimniecības vajadzībām un speciālistu darbošanos tautsaimniecības nozarēs.  
Izglītības pieejamības paplašināšana atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām mūža garumā. 
Nodrošināta izglītības un tālākizglītības iespēju pieejamība visām iedzīvotāju grupām. 
Samazināta sociālā atstumtība iedzīvotājiem ar ierobežotām iespējām. 
 

Mērķgrupa: 

Izglītības 
darbinieki, skolēni, 
studenti, vecāki un 
ģimene, darba 
devēji, pašvaldības 
un valsts 
institūcijas, 
sabiedriskās 
organizācijas, 
sabiedrība. 
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Koncepcijas teksts Komentāri Secinājumi; 
mērķgrupa 

Izglītības attīstības pamatnostādņu 
pamatmērķis: 
Veidot sabalansētu izglītības 
sistēmu, kas nodrošina uz 
zināšanām balstītas, demokrātiskas 
un sociāli integrētas sabiedrības 
veidošanos mūža garumā, sekmē 
Latvijas iedzīvotāju un 
tautsaimniecības konkurētspējas 
paaugstināšanos, iekļaujoties 
Eiropas izglītības telpā, kā arī 
vienlaikus saglabājot un attīstot 
Latvijai raksturīgās kultūras 
vērtības. 
 
Izglītības attīstības pamatnostādņu 
mērķi:  
 Uzlabot izglītības kvalitāti 
dabaszinātnēs visās izglītības 
pakāpēs. 
 Attīstīt iedzīvotāju iekļaujošo 
izglītību mūžizglītības kontekstā. 
 Pilnveidot izglītības piedāvājumu 
atbilstoši tautsaimniecības 
vajadzībām. 
2006.-2010. gadam izvirzīti šādi 
rīcības virzieni: 
• Pedagogu darba kvalitātes 

novērtēšanas un atbilstošas darba 
samaksas sistēmas izveide.  

• Pedagogu izglītības un 
tālākizglītības sistēmas 
uzlabošana. 

• Izglītības satura reformas tālāka 
ieviešana un attīstīšana.  

Līdz 2010.gadam vidēji ir ne vairāk kā 10% izglītojamo, kuri obligātās izglītības vecumā 
priekšlaicīgi pamet skolu. 
Minētie politikas rezultāti un tiem pakārtotie uzdevumi attiecas uz jautājumiem, kas atzīstami 
par aktuālākajiem mūžizglītības kontekstā. 
Izglītības iestāžu infrastruktūras un mācību un studiju materiālās bāzes pilnveide. 
Tehnoloģiju un iekārtu nodrošinājums mācību iestāžu sniegtās izglītības uzlabošanā, īpaši 
veicinot prakses attīstību, piemērojot iegūtās zināšanas, lai vēlāk sekmīgi realizētu darba 
karjerā un dzīvē. 
 
Papildus nepieciešamā finansējuma ietvaros dominē tādi uzdevumi kā investīciju piesaiste 
izglītības iestāžu sakārtošanā un modernizēšanā (papildus tam – vispārējās izglītības iestāžu 
dabaszinātņu kabinetu aprīkojums), kā arī nepārtrauktas pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanas nodrošinājums.  
Sagatavot struktūras modeli studiju programmu sadalījumam atbilstoši tautsaimniecības 
vajadzībām un nodrošināt tā īstenošanu augstākajā izglītībā 
Uzlabot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu sociālos apstākļus, palielinot stipendijas 
vidēji līdz 20 latiem mēnesī. 
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• Izglītības kvalitātes vadības 
sistēmas ieviešana. 

• Tautsaimniecības attīstības 
vajadzībām un darba tirgus 
prasībām atbilstošas izglītības 
pilnveide. 

• Izglītības pieejamības 
paplašināšana atbilstoši 
iedzīvotāju vajadzībām mūža 
garumā. 

• Izglītības iestāžu infrastruktūras 
un mācību un studiju materiālās 
bāzes pilnveide. 

• Tikumiskās un pilsoniskās 
audzināšanas principu īstenošana 
izglītībā. 
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Pārējo tiesību aktu raksturojums 

 
Nosaukums 

(pieņemšanas/spē
kā stāšanās 

datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas joma Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

Ar Ministru 
kabineta 

2005.gada 
19.oktobra 

rīkojumu Nr.684 
izdota 

„Latvijas 
nacionālā 
Lisabonas 

programma 
2005.-2008. 

gadam” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politikas 
plānošanas 
dokuments, kas 
norāda, ko 
Latvija darīs līdz 
2008.gadam, lai 
veicinātu 
izaugsmi un 
nodarbinātību un 
kā ieviesīs 
Padomes 
2005.gada jūlijā 
apstiprinātās 
Integrētās 
pamatnostādnes 
 
 

Valsts 
attīstības 
kopumā 
(visas 

politikas 
jomas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrālais mērķis: valsts izaugsmes un nodarbinātības 
veicināšana. 

 
Centrālajam mērķim pakārtotie mērķi:  
 Uzlabot izglītības sistēmas kvalitāti un pieejamību, 
kā arī izglītības sistēmas spēju reaģēt uz darba 
tirgus vajadzībām. Atsevišķās profesijās veidojas 
neatbilstība starp darba tirgus pieprasījumu un esošo 
izglītības piedāvājumu. 

 Izglītības un prasmju uzlabošana (prioritātes 2005.-
2008.g.): mazināt pastāvošo izglītības un prasmju 
neatbilstību darba tirgus prasībām, nostiprinot 
sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm, izglītības 
iestādēm un darba devējiem, veicot regulārus darba tirgus 
pētījumus; paaugstināt izmaksu efektivitāti visās 
izglītības pakāpēs un veidos: pilnveidot izglītības 
programmu un iestāžu darbības kvalitātes vērtēšanas 
sistēmu. 

 Izglītības un prasmju uzlabošana (prioritātes 2005.-
2008.g.): paaugstināt mūžizglītības pieejamību un 
iedzīvotāju motivāciju šajā jomā, izstrādājot 
mūžizglītības stratēģiju, pilnveidojot profesionālās 
orientācijas sistēmu; paaugstināt tehnoloģisko 
prasmju un dabas zinātņu zināšanu līmeni kopumā, 
palielinot valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu 
dabas zinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzībā; 
izstrādājot pasākumu plānu, kas būtu virzīts uz 
dabaszinātņu skolotāju atbalstu.  

 
Galvenie plānotie pasākumi 2005.-2008.gadam 

Mērķgrupas: 
Latvijas iedzīvotāji, kuru izglītība 
neatbilst darba tirgus 
piedāvājumam un kuri reāli vai 
potenciāli iegūst profesionālās 
orientācijas pakalpojumus. 
 
Latvijas iedzīvotāji, kas reāli vai 
potenciāli iegūst izglītību: 
Profesionālās izglītības 
programmās; 
Augstākās izglītības 
programmās, pēc kurām ir īpašs 
pieprasījums, darba spēka 
trūkums darba tirgū. 
 
Sociāli atstumtās iedzīvotāju 
grupas. 
 
No izglītības iestādēm atskaitītie 
audzēkņi. 
 
Institūcijas: 
Valsts pārvaldes iestādes; 
izglītības iestādes; darba devēji. 
 
Izglītības un zinātnes ministrija; 
Labklājības ministrija; Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu 
ministrija. 
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izglītības un apmācību sistēmas pielāgošanai 
jaunajām kvalifikācijas prasībām:  

 Mācību programmas pilnveide atbilstoši darba tirgus 
vajadzībām (atbildīgā institūcija: Izglītības un zinātnes 
ministrija, Labklājības ministrija); 

 Profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas 
sistēmas izveide (Izglītības un zinātnes ministrija); 

 Studentu mobilitātes iespēju izglītības paplašināšanai un
atsevišķu profesiju apgūšanai paplašināšana (Izglītības
un zinātnes ministrija); 

 Kvalitatīvu un visaptverošu profesionālās orientācijas 
pakalpojumu nodrošināšana (Izglītības un zinātnes 
ministrija, Labklājības ministrija); 

 Izglītības pakalpojumu piemērošana sociāli 
atstumtajām iedzīvotāju grupām (Izglītības un zinātnes 
ministrija, Labklājības ministrija). 

 
Galvenie plānotie pasākumi 2005.-2008.gadam 
ieguldījumiem cilvēkkapitālā: 

 Pilnveidot izglītības sistēmas un audzēkņu spēju 
pielāgoties darba tirgus mainīgajām prasībām 
(Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija); 

 Uzlabot visu līmeņu izglītības pieejamību, samazināt no 
izglītības iestādēm atskaitīto audzēkņu skaitu (Izglītības 
un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija); 

 Palielināt augstākās izglītības pieejamību un atbilstību 
darba tirgus vajadzībām (Izglītības un zinātnes 
ministrija); 

 Pilnveidot mūžizglītības sistēmu (izstrādājot 
mūžizglītības stratēģiju ar ES fondu finansējumu, 
pilnveidojot profesionālās orientācijas sistēmu, veicot 
darba tirgus pētījumus) (Izglītības un zinātnes 
ministrija). 

 
 

 
Secinājumi: 
 
 
Lai gan galveno plānoto 
pasākumu ietvaros noteiktas par 
tiem atbildīgās institūcijas – 
ministrijas, tomēr, lai šos 
pasākumus īstenotu vienoti un 
integrēti, būtu nepieciešams 
noteikt šo institūciju darba 
savstarpējo koordināciju, lai 
efektīvi realizētu plānotos 
pasākumus. 
 
 

 



Pētījums „Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā” 2006 
 

180 

 

 
Nosaukums 

(pieņemšanas/spē
kā stāšanās 

datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas joma Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

Latvijas 
pašvaldību 
2003.gada 
15.maijā 

pieņemtās 
Latvijas 

Pašvaldību 
attīstības 
vadlīnijas. 
Spēkā līdz 
grozījumu 

izdarīšanai Latvijas 
Pašvaldību 

savienības 16. 
kongresā 2006.gada 

19.maijā 

Latvijas 
Pašvaldību 
savienības 
13.kongresa 
ietvaros 
izstrādātās 
pašvaldību 
darbības un 
rīcības vadlīnijas 

Pašvaldību 
politika 

Latvijas pašvaldību izstrādātajās vadlīnijās izvirzītais rīcības 
plāns mūžizglītības kontekstā:  
aktīvi iesaistīties profesionālās izglītības sistēmas veidošanā 
un attīstībā pārstāvot savas administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju intereses; atbalstīt bērnu ar veselības un kustības 
traucējumiem integrāciju vispārizglītojošās skolās; palielināt 
pašvaldību lomu augstākās, profesionālās un arodizglītības 
iestāžu, kā arī pieaugušo izglītības sistēmas attīstībā; 
informēt iedzīvotājus par interešu izglītības iespējām un 
atbalstīt viņu pašizglītošanās iniciatīvas; pašvaldībām 
garantēt iedzīvotāju brīvā laika organizēšanas iespējas; 
veicināt kultūras un sporta pasākumus, mākslinieciskās 
pašdarbības iespēju attīstību, nosakot un īstenojot attiecīgus 
normatīvus budžeta plānošanā. 

Mērķgrupas: 
Pašvaldību administratīvo 
teritoriju iedzīvotāji. 
 
Īpaši bērni ar veselības un 
kustības traucējumiem 
pašvaldību administratīvajās 
teritorijās. 
 
Institūcijas: 
Pašvaldības 
 
Pasākumi, kādā veidā realizēt 
Pašvaldību attīstības vadlīnijās 
noteikto par mūžizglītību: 
Paredzēt finansējumu minētajiem 
pasākumiem, vienlaikus cieši 
sadarbojoties ar institūcijām, 
kurām tie paredzēti, gan 
organizatoriskā, gan 
administratīvā ziņā. 
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Nosaukums 

(pieņemšanas/spē
kā stāšanās 

datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas 
joma 

Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

2004.gada 
13.jūlijā Ministru 

kabinetā 
akceptēti 
noteikumi 

Nr.592 
Valsts aģentūras 

“Jaunatnes 
starptautisko 
programmu 
aģentūra” 
nolikums 

Ministru kabineta 
noteikumi 

Izglītības 
politika 

Ministru kabineta noteikumu Nr.592 mērķis – reglamentēt 
“Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”, kuras 
mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību 
jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes 
informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu 
neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.  
 
Aģentūras uzdevumi ir: 

 informēt un izglītot valsts un pašvaldību institūcijas un 
nevalstiskās organizācijas jaunatnes starptautiskās 
neformālās izglītības jomā; 

 informēt un izglītot valsts un pašvaldību institūcijas un 
nevalstiskās organizācijas par jaunatnes starptautisko 
sadarbību un Eiropas Savienības jaunatnes programmām; 

 nodrošināt aģentūras kompetencē esošo starptautisko 
jaunatnes neformālās izglītības programmu un projektu 
koordinēšanu, vadību, uzraudzību un kvalitātes kontroli; 

 sadarboties ar Eiropas Savienības valstu un citu valstu 
institūcijām, lai attīstītu jaunatnes starptautiskās 
programmas un projektus Latvijā; 

 organizēt informācijas sagatavošanu par starptautisko 
jaunatnes programmu un projektu attīstību un rezultātiem 
Latvijā; 

 organizēt informācijas sniegšanu un konsultācijas par 
starptautisko sadarbības projektu plānošanu jaunatnes 
organizācijām un personām, kas strādā ar jaunatni; 

 veicināt jaunatnes apmaiņas projektus ar Eiropas 
Savienības valstīm un citām valstīm; 

 veicināt iespēju Latvijas jaunatnei un personām, kas strādā 
ar jaunatni, apgūt starptautiskās neformālās izglītības 
pieredzi; 
nodrošināt informāciju par jaunatnes organizāciju 

Mērķgrupas: 
Jaunatne un jaunieši 
 
Institūcijas: 
“Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra”; 
Valsts un pašvaldību institūcijas; 
nevalstiskās organizācijas; 
Eiropas Savienības valstu un citu 
valstu institūcijas 
Jaunatnes organizācijas un 
personas, kas strādā ar jaunatni. 
 
Secinājumi: 
“Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras” loma 
jaunatnes izglītībā lielā mērā 
atkarīga no daudzu citu minēto 
institūciju līdzdarbības un 
ieinteresētības jaunatnes 
izglītības jautājumos, kas 
attiecas gan uz Latviju, gan arī 
uz Eiropas Savienības telpu. 
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sadarbības projektiem. 

Nosaukums 
(pieņemšanas/spē

kā stāšanās 
datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas 
joma 

Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

2004.gada 
30.novembrī 

Ministru 
kabinetā 
akceptēti 
noteikumi 
Nr.1002 

„Kārtība, kādā 
ieviešams 

programmdoku-
ments “Latvijas 
Lauku attīstības 

plāns Lauku 
attīstības 

programmas 
īstenošanai 

2004.–

Ministru kabineta 
noteikumi 

Programm-
dokuments 
reģionālajā 

politikā 

Ņemot vērā to, ka reģionālā attīstība ir viens no valsts attīstību 
kavējošiem aspektiem un ir viens no galvenajiem mērķiem 
tautas attīstībā, uzsvars lauku attīstībā tiek likts uz izglītību, tai 
skaitā tālākizglītību un mūžizglītību. Pieprasījumam pēc 
izglītota un augsti kvalificēta darbaspēka Latvijā augot, 
reģionālās attīstības (neattīstības) faktors būtiski ietekmē 
attīstības nozīmi. Cilvēki ar zemu kvalifikāciju un nepietiekamu 
apmācību ir pakļauti bezdarba riskam un attiecīgām sociālajām 
sekām, kas ir pretrunā ar Latvijas nacionālās Lisabonas 
stratēģijas mērķiem – samazināt bezdarba līmeni, radīt uz 
zināšanām balstītu sabiedrību. Mūžizglītības koncepcijas 
izstrāde un ieviešana, atrisinātu tādas problēmas kā pieaugušo 
izglītības un mūžizglītības trūkumu lauku iedzīvotājiem, 
nepietiekošu lauksaimnieku un citu lauksaimniecībā iesaistīto 
personu kvalifikācijas trūkumu. 

Mērķgrupas: 
Latvijas reģionu, lauku 
iedzīvotāji, īpaši cilvēki ar zemu 
kvalifikāciju un nepietiekamu 
apmācību. 
 
Institūcijas: 
Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija; 
Izglītības un zinātnes ministrija; 
Pašvaldības. 
 
Secinājumi, nepieciešamie 
pasākumi: 
Piedāvātajā mūžizglītības 
koncepcijā paredzēt atbildīgās 
institūcijas, kas koordinētu, 
ieviestu un realizētu noteiktus 
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2006.gadam”” pasākumus mūžizglītības jomā, 
kuras būtu kā starpnieks starp 
normatīvajos aktos un valsts 
politikā noteiktajiem izglītības 
pasākumiem un iedzīvotājiem 
reģionos.  
Veidot ciešu sadarbību starp 
dažāda līmeņa institūcijām. 
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Nosaukums 

(pieņemšanas/spē
kā stāšanās 

datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas 
joma 

Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

2004.gada 
6.jūlijā 
Ministru 
kabinetā 
akceptēti 
noteikumi 

Nr.577 
„Valsts 

aģentūras 
“Profesionālās 

izglītības 
attīstības 
aģentūra” 
nolikums” 

 

Ministru kabineta 
noteikumi 

Izglītības 
politika 

Aģentūras mērķis:  
Aģentūra ir izveidota, lai sekmētu izglītības, tālākizglītības un 
zinātnes attīstību un politikas īstenošanu, veiktu 
starpniekinstitūcijas funkcijas Eiropas Sociālā fonda finansēto 
projektu ieviešanā un nodrošinātu Eiropas Savienības 
programmu, pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu 
instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu ieviešanu. 
Aģentūrai ir šādas funkcijas: koordinēt, vadīt, ieviest un 
uzraudzīt izglītības, tālākizglītības un zinātnes attīstības 
programmas un projektus, kā arī veikt to kvalitātes kontroli; 
nodrošināt Eiropas Kopienas izglītības programmas Leonardo 
da Vinci darbību Latvijā; nodrošināt Latvijas dalību Eiropas 
Kopienas starpvalstu nacionālo profesionālās orientācijas 
resursu centru tīklā; īstenot izglītības un mūžizglītības 
programmas un projektus atbilstoši līgumiem, kas noslēgti 
starp aģentūru un Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu 
institūcijām; veikt otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas 
Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu ieviešanā. 

Mērķgrupas: 
Latvijas iedzīvotāji, kas iekļaujas 
profesionālās orientācijas 
pasākumos. 
 
Institūcijas: 
Valsts aģentūra “Profesionālās 
izglītības attīstības aģentūra”; 
Eiropas Savienības institūcijas – 
īpaši Eiropas Kopienas 
starpvalstu nacionālo 
profesionālās orientācijas resursu 
centri; Latvijas institūcijas. 
 
Secinājumi: 
Aģentūra ir nozīmīgs solis 
dažādu ES realizēto labo prakšu 
ieviešanā un pasākumu 
koordinācijā Latvijā.  
Nepieciešams precīzāk un 
detalizētāk noteikt aģentūras 
kompetenci, novērtējot tās 
kapacitāti realizēt paredzētos 
pasākumus un tam 
nepieciešamos resursus. 
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Nosaukums 

(pieņemšanas/spē
kā stāšanās 

datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas 
joma 

Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

2003.gada 
16.septembrī 

Ministru 
kabinetā 
akceptēti 
noteikumi 

Nr.529 
„Konsultatīvās 

padomes 
„Izglītība 
visiem” 

nolikums” 

Ministru kabineta 
noteikumi 

Izglītības 
politika 

Padomes mērķis:  
Padome dibināta, pamatojoties uz Pasaules Izglītības foruma 
noslēguma dokumentiem, un tās mērķis ir veidot sabiedrību, 
kurā izglītošanās cilvēka mūža garumā ir pieejama visiem 
iedzīvotājiem. 
 
Padomes mērķis ir veicināt ministriju un citu valsts pārvaldes 
iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, sabiedrisko un 
starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai 
sekmētu mūžizglītības attīstību Latvijā un izglītības pieejamību 
visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas, 
dzimuma, etniskās piederības un ienākumu līmeņa; sekmētu 
mazaizsargāto un sociāli atstumto iedzīvotāju integrāciju 
sabiedrībā, piedāvājot daudzveidīgas mācīšanās iespējas; 
paplašinātu mijiedarbību starp formālo un neformālo izglītību, 
nodrošinot iedzīvotājiem mūžizglītības iespējas, un sekmētu 
viņu iekļaušanos sabiedrībā un konkurētspēju darba tirgū; 
sekmētu iedzīvotāju pamatprasmju attīstību un spēju tās 
izmantot atbilstoši indivīda un sabiedrības vajadzībām. 

Mērķgrupas: 
Visiem iedzīvotājiem neatkarīgi 
no vecuma, dzīvesvietas, 
dzimuma, etniskās piederības un 
ienākumu līmeņa; īpaši uzsverot 
tādas mērķgrupas kā: 
mazaizsargātie un sociāli 
atstumtie iedzīvotāji. 
 
Institūcijas: 
Ministrijas un citas valsts 
pārvaldes iestādes, pašvaldības, 
privātā sektora, sabiedriskās un 
starptautiskās organizācijas. 
 
Secinājumi: 
Nepieciešams skaidri un precīzi 
formulēt institūciju atbildību un 
pienākumus saistībā ar 
izglītošanās pasākumiem 
iedzīvotājiem viņu mūža garumā. 
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Nosaukums 

(pieņemšanas/spē
kā stāšanās 

datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas 
joma 

Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

2004.gada 
26.oktobrī 
Ministru 
kabinetā 

Akceptētie 
noteikumi 

Nr.888 
„Valsts 

jaunatnes 
iniciatīvu centra 

nolikums” 

Ministru kabineta 
noteikumi 

Izglītības 
politika 

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs ir Izglītības un zinātnes 
ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.  
 
Centram ir šādas funkcijas: nodrošināt interešu izglītības 
sistēmas un audzināšanas darba sistēmas darbību un attīstību; 
nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
sagatavošanu un norisi.  
 
Valsts jaunatnes iniciatīvu centra veicamie uzdevumi:  
sniegt priekšlikumus par normatīvo aktu izstrādi attiecībā uz 
interešu izglītību un audzināšanas darbu; sagatavot un iesniegt 
Izglītības un zinātnes ministrijā priekšlikumus par nepieciešamo 
finansējumu no valsts budžeta interešu izglītības un audzinā-
šanas darba koordinēšanai, kā arī Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku sagatavošanai un to norises 
nodrošināšanai; nodrošināt interešu izglītības attīstības 
programmu koordināciju un metodisko vadību pašvaldībās; 
izveidot un īstenot bērnu un jauniešu valsts nozīmes zinātnes, 
kultūrizglītības pasākumu (arī Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku), kā arī vides izglītības, tehniskās jaunrades un 
audzināšanas darba pasākumu sistēmu; sadarboties ar 
pedagogiem, izglītības iestāžu administrācijām un pašvaldību 
speciālistiem, kā arī tos konsultēt un informēt jautājumos par 
interešu izglītību un audzināšanas darbu; nodrošināt bērnu un 
jauniešu nometņu vadītāju un darbinieku apmācību un 
koordinēt informācijas apriti par bērnu un jauniešu nometņu 
darbību;  
nodrošināt interešu izglītības pedagogu, audzināšanas darba 
speciālistu un nometņu vadītāju tālākizglītību un metodisko 
vadību; veicināt interešu izglītības pedagogu un audzināšanas 
darba speciālistu jaunradi; nodrošināt sadarbību ar 
nevalstiskajām organizācijām un to apvienībām, kā arī 

Mērķgrupas: 
 
Institūcijas: 
Izglītības un zinātnes ministrija; 
Valsts jaunatnes iniciatīvu 
centrs; 
Interešu izglītības iestādes;  
Pašvaldības; 
Izglītības iestādes;  
Nevalstiskās organizācijas un to 
apvienības, arī biedrības un 
nodibinājumi; 
starptautiskās institūcijas. 
 
Secinājumi: 
Tā kā interešu izglītība 
neformālās izglītības ietvaros ir 
nozīmīgs sektors izglītībā 
kopumā un raksturo 
mūžizglītības principus saistībā 
ar formālās un neformālās 
izglītības attīstību, pieejamību 
u.tml., nepieciešams precīzi 
noteikt gan tiesisko, gan 
administratīvo bāzi neformālās 
izglītības sektoram (to ietvaros 
interešu izglītībai), lai šādi būtu 
nodrošinātas iespējas 
iedzīvotājiem iegūt ne vien 
formālu izglītību, bet realizēt 
savas papildus intereses tikpat 
skaidros ietvaros kā formālajā 
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biedrībām un nodibinājumiem interešu izglītības un 
audzināšanas darba jautājumos; īstenot starptautisko 
sadarbību interešu izglītības un audzināšanas darba jomā; 
iesaisties starptautiskajos projektos. 

izglītībā. 
 

Nosaukums 
(pieņemšanas/spē

kā stāšanās 
datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas 
joma 

Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

Izglītības un 
zinātnes 

ministrijas 
2002.gada 
13.aprīļa 

ieteikumi Nr.1, 
izdoti saskaņā ar 
Izglītības likuma 

15.pantu 
„Bērnu un 
jauniešu 
interešu 
izglītības 

programmu 
veidošanas 

pamatprincipi” 

Izglītības un 
zinātnes 
ieteikumi 

Izglītības 
politika 

Interešu izglītības programmas īstenošanas mērķis ir radīt 
iespējas veselas, fiziski un garīgi attīstītas pilsoniski aktīvas un 
demokrātiskas sabiedrības dzīvei brīvas personības veidošanai.  
 
Interešu izglītības programmas īstenošanas galvenie uzdevumi: 
sekmēt nacionālās un kultūras vērtību radoša apguvēja un 
bagātinātāja izaugsmi; ieinteresēt un veidot izpratni par 
Latvijas kultūrvidi un tradīcijām; veidot izpratni un pārliecību 
par fizisko aktivitāšu un sporta nozīmi veselības nodrošināšanā 
un fiziskajā attīstībā; nodrošināt apzinātu talantīgo bērnu un 
jauniešu izaugsmes iespējas. 

 
 

Mērķgrupas: 
Interešu izglītības programmas 
īstenošanas mērķauditorija ir 
bērni un jaunieši līdz 25 gadiem; 
talantīgie bērni un jaunieši; 
sociālā riska grupas bērni un 
jaunieši; bērni un jaunieši ar 
īpašām vajadzībām. 
 
Institūcijas: 
Valsts institūcijas, pašvaldības, 
nevalstiskās organizācijas, 
jaunatnes organizācijas, 
starptautiskās institūcijas. 
 
Secinājumi: 
Precīzi noteikt pienākumus un 
atbildību politikā noteikto 
jautājumu izstrādē un realizācijā. 
Paredzēt koordinētu finansējumu 
plūsmu interešu izglītības 
realizēšanā. 
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Nosaukums 

(pieņemšanas/spē
kā stāšanās 

datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas 
joma 

Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; secinājumi 

Ministru 
kabineta 

noteikumi 
Nr.773 

(2005.gada 
18.oktobrī) 

„Profesionālās 
izglītības 
pedagogu 
izglītības 

ieguves un 
profesionālās 

pilnveides 
kārtība„ 

 

Ministru kabineta 
noteikumi 

Izglītības 
politika 

„Profesionālās izglītības pedagogu izglītības 
ieguves un profesionālās pilnveides kārtība” 
nosaka kārtību, kādā izglītību iegūst profesionālās 
izglītības pedagogi, kas īsteno profesionālās 
pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās 
vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības, 
profesionālās pilnveides izglītības programmas un 
profesionālās ievirzes izglītības programmas 
mākslā un kultūrā, kā arī viņu profesionālās 
pilnveides kārtību. 
 
Pedagoga profesijai nepieciešamo pedagoģisko 
izglītību nodrošina sekojošas studiju programmas 
un pasākumi: augstākās (akadēmiskās vai 
profesionālās) izglītības studiju programmas; 
augstākās izglītības studiju programmas, kurās 
vienlaikus ar profesionālo kvalifikāciju atbilstošā 
nozarē; augstākās izglītības studiju programmas, 
pēc kuru apguves piešķir bakalaura, maģistra vai 
doktora grādu mācāmajam priekšmetam atbilstošā 
zinātnes nozarē; profesionālās izglītības pedagogu 
profesionālās pilnveides izglītības programma; 
pieaugušo izglītības pedagogu profesionālās 
pilnveides programma pedagoģijā; pedagoģijas 
zināšanu un prasmju tālākizglītības kursi, semināri, 
projekti un citi pedagoģiskās meistarības 
pilnveides pasākumi. 

Mērķgrupas: 
Profesionālās izglītības pedagogi, kas īsteno 
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, 
profesionālās vidējās izglītības, profesionālās 
tālākizglītības, profesionālās pilnveides 
izglītības programmas un profesionālās 
ievirzes izglītības programmas mākslā un 
kultūrā. 
 
Institūcijas: 
Izglītības iestādes, kas nodrošina  
augstākās (akadēmiskās vai profesionālās) 
izglītības studiju programmas; profesionālās 
izglītības pedagogu profesionālās pilnveides 
izglītības programmas; pieaugušo izglītības 
pedagogu profesionālās pilnveides 
programmas; pedagoģijas zināšanu un 
prasmju tālākizglītības kursus, seminārus, 
projektus un citus pedagoģiskās meistarības 
pilnveides pasākumus. 
 
Secinājumi: 
Nepieciešams paredzēt izglītības iestāžu, kas 
realizē minētās izglītības programmas, 
finansējumu pēc līdzīgiem kritērijiem. 
Kā arī nepieciešams noteikt atbildīgo 
izglītības iestāžu pārraudzības institūciju 
pienākumus, koordinējot to darbību, piešķirot 
finansējumu pēc noteiktiem kritērijiem. 
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Nosaukums 

(pieņemšanas/spēkā 
stāšanās datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas joma Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

JAUNĀ INTEGRĒTĀ 
RĪCĪBAS 
PROGRAMMA 
mūžizglītības jomā 
(2007-2013) 

  Integrētā rīcības programma mūžizglītības jomā tiek 
veidota kā turpinājums pašreizējām Eiropas Savienības 
izglītības programmām Socrates un Leonardo da Vinci, 
kuras noslēdzas 2006.gada 31.decembrī, eLearning 
programmai, Europass iniciatīvai un citām atsevišķām 
Kopienas rīcības programmām un aktivitātēm izglītības 
un apmācības jomā. Ar 2009.gadu integrētajai rīcības 
programmai kā papildus programmu ir paredzēts 
pievienot Erasmus Mundus programmu, kura atsevišķi 
turpināsies līdz 2008.gadam. 
Integrētās programmas pamatmērķis – caur 
mūžizglītību sekmēt Kopienas attīstību kā augsta 
zināšanu līmeņa sabiedrību ar pastāvīgu ekonomisku 
izaugsmi, ar vairāk un labākām darbavietām un 
augstāku sociālo saliedētību, kā arī veicināt apmaiņu, 
sadarbību un mobilitāti starp izglītības un apmācības 
sistēmām Kopienas iekšienē, lai tās kļūtu par pasaules 
līmeņa kvalitātes standartiem. 

Mērķgrupas, institūcijas: 
 
Skolēni, studenti, praktikanti un 
pieaugušie audzēkņi; personāls, 
kas saistīts ar mūžizglītību 
jebkurā tās aspektā; cilvēki 
darba tirgū; pedagogi un 
augstskolu mācībspēki; personas 
un organizācijas, kuras ir 
atbildīgas par sistēmām un 
politikām mūžizglītības aspektā 
gan vietējā, gan reģionālā un 
nacionālā līmenī; uzņēmumi, 
sociālie partneri un to 
organizācijas visos līmeņos; 
skolēnu, studentu, skolotāju, 
vecāku u.c. asociācijas, kuras 
iesaistītas mūžizglītības jomā; 
pētniecības centri; bezpeļņas 
organizācijas, brīvprātīgās un 
nevalstiskās organizācijas. 
 
Secinājumi: 
 
Programma apvieno citās 
iepriekšējās programmās 
noteikto, kas liek secināt par 
ilgtermiņa politikas plānošanas 
izglītības jomā, it īpaši 
mūžizglītības jomā, uzlabošanos. 
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Politikas joma Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

JAUNĀ PROGRAMMA 
“Jaunatne rīcībā” 
(2007-2013) 

  Jaunās programmas “Jaunatne rīcībā” mērķis ir veicināt 
jauniešu aktīvu līdzdalību, īpaši uzsverot Eiropas 
pilsonību; veicināt jauniešu solidaritāti, lai pastiprinātu 
sociālo saliedētību Eiropas Savienībā; veicināt 
savstarpējo sapratni starp dažādu kultūru cilvēkiem; 
veidot kvalitatīvas jauniešu aktivitāšu atbalsta sistēmas 
un nodrošināt jaunatnes organizāciju spēju līdzdarboties 
un veicināt sadarbību jaunatnes politikas jomā Eiropas 
līmenī.   Programma papildina nacionālo un reģionālo 
institūciju darbību jaunatnes jomā, jo dalībvalstis 
atsevišķi nevar pietiekamā apjomā un līmenī organizēt 
jaunatnes apmaiņu Eiropā vai ar sadarbības valstīm 
ārpus ES.  
Jaunajai programmai paredzētas piecas 
apakšprogrammas – “Jaunatne Eiropai”, “Eiropas 
brīvprātīgais darbs”, “Pasaules jaunatne”, “Cilvēki, kas 
strādā ar jauniešiem (jaunatnes darbinieki), un atbalsta 
sistēmas” un “Atbalsts politikas sadarbībai”. 

Mērķgrupas: 
 
Jaunieši dažādos izglītības 
posmos; 
 
Institūcijas: 
 
Nevalstiskās jaunatnes 
organizācijas;  
Nacionālās un reģionālās 
institūcijas. 
 
Secinājumi: 
 
Programma ir potenciāls piemērs 
vietējo institūciju atbildības 
jaunatnes jomā veiksmīgākai 
realizācijai praksē, paredzot 
ciešāku sadarbību un 
koordināciju ar ES institūcijām. 
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Politikas joma Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

IESLODZĪTO 
IZGLĪTĪBAS 
POLITIKAS 
PAMATNOSTĀDNES  
2006. - 2010.gadam 
 
Pamatnostādņu projekts  

Pamatnostādnes  Latvijā ir 15 ieslodzījuma vietas. Līdz 1990.gadam 
Latvijas brīvības atņemšanas iestādēs pastāvēja 
vispārējās izglītības sistēma. Visiem notiesātajiem līdz 
40 gadu vecumam, kuri nebija ieguvuši pamatizglītību 
vai kuriem nebija specialitātes, obligāti bija jāapmeklē 
skola, kura atradās katrā brīvības atņemšanas iestādē. 
Sākot no 1990.gada izglītības iestādes dažādu iemeslu 
(pārsvarā nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ) brīvības 
atņemšanas vietās pakāpeniski tika slēgtas. Vēlākos 
gados atsevišķās brīvības atņemšanas iestādēs 
ieslodzīto izglītošanas procesu atsāka, taču šīs 
aktivitātes valstī kopumā nav notikušas koordinēti.  
 
Latvijas Sodu izpildes kodeksa 67.pantā noteikts, ka 
notiesātajiem mācības vispārējās un profesionālās 
izglītības iegūšanai organizē izglītības ieguvi 
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
2004./2005.mācību gadā vispārējo izglītību ieslodzītie 
varēja apgūt 9 ieslodzījuma vietās, vidējo izglītību - 4 
ieslodzījuma vietās, bet profesionālo izglītību pēc 
akreditētām profesionālās izglītības programmām - 6 
ieslodzījuma vietās. Interešu izglītības pasākumi 
2005.gada 1.pusgadā norisinājās sešās ieslodzījuma 
vietās. Ieslodzījuma vietās galvenokārt tiek īstenotas 
angļu valodas interešu izglītības programmas, aroda 
iemaņu attīstība (kokapstrāde, mākslinieciskā 
metālapstrāde), datorzinības. 
 
Tomēr valstī pašlaik nav nepieciešamā tiesiskā, 
institucionālā ieslodzīto personu izglītības iespēju 
nodrošinājuma, kura izveidi paredz šīs politikas 
pamatnostādnes. 

Mērķgrupas: 
Ieslodzījuma vietās esošās 
personas 
 
Institūcijas: 
Valsts Ieslodzījuma vietu 
pārvalde, Izglītības un zinātnes 
ministrija 
 
Secinājumi: 
Ieslodzītās personas pašlaik ir 
nepietiekami nodrošinātas ar 
vajadzībām un izglītības 
iespējām. Daļai notiesāto nav 
iespēju apgūt profesiju ne 
ieslodzījuma laikā, ne pēc tam, 
jo tiem nav nepieciešamās 
izglītības mācību uzsākšanai, līdz 
ar to, šo personu veiksmīga 
iekļaušanās darba tirgū pēc 
atbrīvošanas kļūst sarežģīta. 
 
Šo pamatnostādņu ietvaros 
paredzēts pilnveidot ieslodzīto 
izglītības ieguvei nepieciešamo 
tiesisko, finansiālo un 
institucionālo nodrošinājumu. 
Šajā dokumentā paredzētās 
politikas aktivitātes vajadzētu 
saskaņot ar Mūžizglītības 
stratēģijā paredzētajiem 
pasākumiem dažādām sociāli 
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atstumto grupām.  

Nosaukums 
(pieņemšanas/spēkā 

stāšanās datums) 

Līmenis (likums, 
MK noteikumi, 

koncepcija 
u.tml.) 

Politikas joma Galvenais par mūžizglītību Mērķgrupa; institūcijas; 
secinājumi 

EIROPAS 
PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS 
Nr. 2318/2003/EK 
(2003. gada 
5. decembris), ar ko 
pieņem vairākgadu 
programmu (no 2004. 
līdz 2006. gadam), 
kas vajadzīga, lai 
izglītības un 
apmācības sistēmās 
Eiropā efektīvi 
integrētu 
informācijas un 
komunikācijas 
tehnoloģijas (IST) (e-
mācību programma) 

ES sekundārie 
tiesību akti 
 

16 Zinātne, 
informācija, 
izglītība un 
kultūra 
16.30 
Izglītība un 
mācības 

Programmas vispārīgais mērķis ir atbalstīt un pilnveidot 
efektīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
izmantojumu Eiropas izglītības un apmācības sistēmās, 
šādi dodot ieguldījumu kvalitatīvā izglītībā un būtiski 
palīdzot minēto sistēmu pielāgošanā zināšanu 
sabiedrības vajadzībām mūžizglītības sakarā. 
 
Programmas mērķi ir: 
Identificēt attiecīgos dalībniekus un informēt viņus par 
to, kādā veidā un ar kādiem līdzekļiem e-mācības var 
izmantot digitālās kompetences veicināšanā, un šādi 
sekmēt sociālo kohēziju un dalībnieku personisko 
izaugsmi, un starpkultūru dialogu;  
Izmantot e-mācību potenciālu Eiropas dimensijas 
veicināšanai izglītībā;  
Piedāvāt mehānismus, ar ko atbalsta augstas kvalitātes 
produkcijas un pakalpojumu izstrādi Eiropā un ar ko 
vienkāršo labas prakses apmaiņu un pārņemšanu;  
Izmantot e-mācību potenciālu sakarā ar novatorisku 
mācību metožu ieviešanu, lai uzlabotu mācību procesa 
kvalitāti un veicinātu audzēkņu autonomiju. 
 
Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm nodrošina 
programmas saskaņotību ar pārējiem Kopienas tiesību 
aktiem un pasākumiem, jo īpaši ar izglītības un 
apmācības programmām “Socrates” un “Leonardo da 
Vinci” un Jaunatnes programmu. 
 
Komisija nodrošina efektīvu saikni un, ja vajadzīgs, 
rīcības koordinēšanu starp šo programmu un 
programmām un pasākumiem saistībā ar jaunu 

Mērķgrupas: 
Skolēni, studenti, praktikanti un 
pieaugušie audzēkņi;  
Personāls, kas saistīts ar 
mūžizglītību jebkurā tās aspektā; 
Cilvēki darba tirgū;  
Pedagogi un augstskolu 
mācībspēki. 
 
Institūcijas: 
Personas un organizācijas, kuras 
ir atbildīgas par sistēmām un 
politikām mūžizglītības aspektā 
gan vietējā, gan reģionālā un 
nacionālā līmenī; 
Uzņēmumi, sociālie partneri un 
to organizācijas visos līmeņos;  
Skolēnu, studentu, skolotāju, 
vecāku u.c. asociācijas, kuras 
iesaistītas mūžizglītības jomā;  
Pētniecības centri;  
Bezpeļņas organizācijas, 
brīvprātīgās un nevalstiskās 
organizācijas. 
 
Secinājumi: 
Lai gan programmā noteikts 
pasākumu un mehānismu 
kopums minētajos izglītības 
aspektos, tomēr mūžizglītības 
kontekstā jāpievērš uzmanība 
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tehnoloģiju izmantošanu izglītībā un apmācībā. tam, lai tie skartu pēc iespējas 
visus iedzīvotājus un dažādas 
iedzīvotāju grupas. 

 
EIROPAS 
PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS 
Nr. 790/2004/EK 
(2004. gada 
21. aprīlis), ar ko 
ievieš Kopienas 
rīcības programmu, 
kas vajadzīga, lai 
atbalstītu Eiropas 
līmeņa organizācijas 
jaunatnes lietu jomā 

ES sekundārie 
tiesību akti 
16 Zinātne, 
informācija, 
izglītība un 
kultūra 
16.30 Izglītība 
un mācības 

16 Zinātne, 
informācija, 
izglītība un 
kultūra 
16.30 
Izglītība un 
mācības 

Vispārīgais mērķis ir atbalstīt minēto 
organizāciju darbību. Šādas darbības atbilst 
tādas organizācijas pastāvīgajai darba 
programmai, kas izvirzījusi vispārīgus 
Eiropas interešu mērķus jaunatnes lietās 
vai mērķus, kuri ir daļa no Eiropas 
Savienības politikas šajā jomā. Konkrēti šīm 
darbībām jāveicina vai jāspēj veicināt 
jauniešu aktīva līdzdalība sabiedriskajā 
dzīvē un sabiedrībā un to Kopienas līmeņa 
sadarbības pasākumu izstrādē un 
īstenošanā, kas norisinās jaunatnes lietu 
jomā visplašākajā tās nozīmē. 

Mērķgrupas: 
 
Skolēni, studenti, praktikanti jaunatnes 
ietvaros;  
Bezpeļņas organizācijas, brīvprātīgās un 
nevalstiskās organizācijas (to ietvaros 
jaunatnes organizācijas); 
Personāls, kas saistīts ar mūžizglītību jebkurā 
tās aspektā; 
Pedagogi un augstskolu mācībspēki;  
 
Institūcijas: 
 
Bezpeļņas organizācijas, brīvprātīgās un 
nevalstiskās jaunatnes organizācijas; 
Personas un organizācijas, kuras ir atbildīgas 
par sistēmām un politikām mūžizglītības 
aspektā gan vietējā, gan reģionālā un 
nacionālā līmenī;  
Sociālie partneri un to organizācijas visos 
līmeņos;  
Skolēnu, studentu, skolotāju, vecāku u.c. 
asociācijas, kuras iesaistītas mūžizglītības 
jomā;  
Pētniecības centri. 
 
Secinājumi: 
 
Nepieciešams izveidot pasākumus, lai 
realizētu dzīvē atbalstu jaunatnes 
organizācijām jaunatnes interešu kontekstā. 
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EIROPAS 
PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS 
Nr. 791/2004/EK 
(2004. gada 
21. aprīlis), ar ko 
ievieš Kopienas 
rīcības programmu, 
kas vajadzīga, lai 
atbalstītu Eiropas 
līmeņa organizācijas 
un konkrētas 
darbības izglītības un 
apmācības jomā 

ES sekundārie 
tiesību akti 
16 Zinātne, 
informācija, 
izglītība un 
kultūra 
16.30 Izglītība 
un mācības 

16 Zinātne, 
informācija, 
izglītība un 
kultūra 
16.30 
Izglītība un 
mācības 

Programmas vispārīgais mērķis ir atbalstīt 
izglītības un apmācības jomas organizāciju 
darbību. 
 
Programma aptver šādas darbības: 
Tādas organizācijas pastāvīgā darba 
programma, kas darbojas Eiropas vai 
pasaules līmenī un ir izvirzījusi vispārīgus 
Eiropas interešu mērķus izglītības un 
apmācības jomā vai mērķus, kuri ir daļa no 
Eiropas Savienības politikas minētajā jomā;  
 
Konkrēta rīcība, ar ko sekmē Eiropas 
Savienības pasākumus minētajā jomā, 
sniedzot informāciju par Eiropas integrāciju 
un par mērķiem, kurus Savienība izvirzījusi 
starptautiskajās attiecībās, vai atbalstot 
Kopienas pasākumus un tos attiecinot uz 
valsts līmeni. 

Mērķgrupas: 
 
Skolēni, studenti, praktikanti jaunatnes 
ietvaros;  
Bezpeļņas organizācijas, brīvprātīgās un 
nevalstiskās organizācijas (to ietvaros 
jaunatnes organizācijas); 
Personāls, kas saistīts ar mūžizglītību 
jebkurā tās aspektā; 
Pedagogi un augstskolu mācībspēki;  
 
Institūcijas: 
 
Bezpeļņas organizācijas, brīvprātīgās un 
nevalstiskās organizācijas (to ietvaros 
jaunatnes organizācijas); 
Personas un organizācijas, kuras ir 
atbildīgas par sistēmām un politikām 
mūžizglītības aspektā gan vietējā, gan 
reģionālā un nacionālā līmenī;  
Sociālie partneri un to organizācijas visos 
līmeņos;  
Skolēnu, studentu, skolotāju, vecāku u.c. 
asociācijas, kuras iesaistītas mūžizglītības 
jomā;  
Pētniecības centri. 
 
Secinājumi: 
 
Lai realizētu programmas mērķus, 
nepieciešams attīstīt sadarbību un 
koordināciju starp ES institūcijām un 
vietējām valsts institūcijām. 
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1. Tabula. Mūžizglītības finansējuma pozīcijas likumā Par valsts budžetu 2005.gadam 

Izglītības 
joma 

Izglītības sfēra/ 
līmenis 

Programma Finansējuma 
saņēmējs 

Summa Kopā izglītības 
sfērai/līmenim 

% no 
kopējā 

Kopā 
izglītības 
jomai 

% no 
kopējā 

  Iekšlietu ministrija 3 609 770 

 
Izglītības un zinātnes 
ministrija 64 636 060 

 Zemkopības ministrija 7 883 211 
 Kultūras ministrija 3 298 019 
Koledžas izglītība Kultūras ministrija 370 227 

Augstākā 
izglītība 
 

 Veselības ministrija 7 031 871 

86 829 158 27.5 

  
Izglītības un zinātnes 
ministrija 1 181 403 

Vispārējās izglītības 
saturs  

Izglītības un zinātnes 
ministrija 807 137 

Vispārējā 
izglītība 
 

Pedagogu darba 
samaksa (pamata un 
vispārējā vidējā 
izglītības iestādes)  

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 108 938 120 

110 926 660 35.1 

  
Izglītības un zinātnes 
ministrija 31 741 288 

Pedagogu darba 
samaksa (profesionālās 
izglītības iestādes)  

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 215 048 

Profesionālā 
izglītība 

  Kultūras ministrija 4 434 416 

36 390 752 11.5 

  
Izglītības un zinātnes 
ministrija 1 384 325 

Pedagogu darba 
samaksa (speciālās 
izglītības iestādes) 

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 1 566 731 

Speciālās izglītības 
iestādes 

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 28 983 066 

Speciālā izglītība 
 

Sociālā darba 
speciālistu 
sagatavošana Labklājības ministrija 55 874 

31 989 996 10.1 

Formālā 
izglītība 

 

Pirmskolas 
izglītība 

Pedagogu darba 
samaksa (izglītības 
iestādes piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu 
apmācībā)  

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 6 925 829 6 925 829 2.2 

273 062 395 86.5 
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Izglītības joma 
Izglītības 
sfēra/ līmenis 

Programma 
Finansējuma 
saņēmējs 

Summa, 
Ls 

Kopā izglītības 
sfērai/līmenim 

% no 
kopējā 

Kopā 
izglītības 
jomai, Ls 

% no 
kopējā 

Interešu izglītības 
pasākumi 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 63 585 

Interešu 
izglītība  
  Pedagogu darba 

samaksa (interešu 
izglītības programmas) 

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 5 325 154 

5 388 739 1.7 

Nacionālās sporta skolas 
Izglītības un zinātnes 
ministrija 780 818 

Murjāņu sporta 
ģimnāzija 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 750 178 

Dotācija pašvaldību 
izglītības iestāžu 
profesionālās ievirzes 
sporta izglītības 
programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 3 898 163 

Sporta 
izglītības 
profesionālās 
ievirzes nozare 
  

Latvijas Jaunatnes 
sporta centrs 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 171 441 

5 600 600 1.8 

Kultūrizglītības nozares 
pārvalde 

Kultūras ministrija 

62 427 
Profesionālās ievirzes 
izglītības programmas 

Kultūras ministrija 
853 728 

Dotācija pašvaldību 
izglītības iestāžu 
profesionālās ievirzes 
mākslas, mūzikas un 
kultūras izglītības 
programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 

Kultūras ministrija 

7 876 493 

Neformālā 
izglītība 
 

Kultūras 
izglītības 
profesionālās 
ievirzes nozare 
  

Pedagogu (vadītāju) 
darba samaksa (tautas 
mākslas kolektīvi) 

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 349 874 

9 142 522 
  

2.9 
  

20 131 861 
 

6.4 
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Izglītības joma 
Izglītības sfēra/ 
līmenis 

Programma 
Finansējuma 
saņēmējs 

Summa, 
Ls 

Kopā izglītības 
sfērai/līmenim 

% no 
kopējā 

Kopā 
izglītības 
jomai, Ls 

% no 
kopējā 

Ierēdņu apmācība Ministru kabinets 141 451 Ierēdņu 
apmācība 
  

Valsts administrācijas 
skola Ministru kabinets 150 538 

291 989 0.1 

Uzņēmējdarbības 
un uz zināšanām 
balstīta 
ekonomikas 
veicināšana   Ekonomikas ministrija 160 153 160 153 0.1 

Pedagogu profesionālās 
meistarības 
pilnveidošana 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 102 305 

Pieaugušo tālākizglītība Zemkopības ministrija 670 122 
Darba prasmju apguve 
un atjaunošana Labklājības ministrija 3 022 900 

Profesionālā 
tālākizglītība 
 

Tālākizglītība 
 

Tālākizglītība Veselības ministrija 1 153 228 

4 948 555 
  

1.6 
  

5 400 697 
  

1.7 
 

Sadarbības ar 
ārvalstu un 
starptautiskajām 
organizācijām 
nodrošināšana    

Izglītības un zinātnes 
ministrija 456 385 456 385 0.1 

Līdzdalība 
Eiropas 
Savienības 
struktūrfondu 
projektu 
īstenošanā 

Eiropas Sociālā fonda 
(ESF); Eiropas 
Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) izglītības 
projektu 
līdzfinansēšana, 
priekšfinansēšana un 
nodrošināšana 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 8 848 850 8 848 850 2.8 

Starptautiskā 
sadarbība 
izglītības 
projektos 
 

Eiropas 
Savienības 
izglītības 
programmas 
  
  

Eiropas programmas 
“Socrates” projektu 
īstenošanas 
nodrošināšana (un 
Aģentūras darbības 
nodrošināšana, kas 
atbild par akadēmisko 
programmu 
nodrošinājumu) 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 2 051 946 

4 508 852 
  

1.4 
  

13 814 087 
 

4.4 
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Izglītības joma 
Izglītības 
sfēra/ līmenis Programma 

Finansējuma 
saņēmējs 

Summa, 
Ls 

Kopā izglītības 
sfērai/līmenim 

% no 
kopējā 

Kopā 
izglītības 
jomai, Ls 

% no 
kopējā 

Eiropas programmas 
“Leonardo da Vinci” 
projektu īstenošanas 
nodrošināšana (un 
Aģentūras darbības 
nodrošināšana, kas atbild 
par profesionālās 
izglītības attīstības 
nodrošinājumu) 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 2 447 006 

Starptautiskā 
sadarbība 
izglītības 
projektos 
 

Eiropas 
Savienības 
izglītības 
programmas 
  
  

Līdzdalība Eiropas 
Savienības programmā 
“Leonardo da Vinci” 

Kultūras ministrija 

9 900  

 

  
Valsts valodas komisijas 
darbības nodrošināšana 

Valsts prezidenta 
kanceleja 44 844 

Atbalsts Latviešu valodas 
apguves valsts 
programmai 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

792 172 

Valsts valodas 
nodrošināšana 
  
  

Valsts valodas attīstība Izglītības un zinātnes 
ministrija 171 129 

1 008 145 0.3 1 008 145 0.3 

 

Skolu 
infrastruktūras 
attīstīšana 

Mērķdotācijas 
investīcijām pašvaldībām  

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 2 381 875 2 381 875 0.8 2 381 875 0.8 

Kopā    315 799 060 315 799 060 100.0 315 799 060 100.0 
 
 
 Summa, Ls % no kopsummas      
Izdevumi izglītībai ministriju 
budžetos (4.pielikums) 161113363 6%      
Izdevumi mērķdotācijām 
izglītībā (6.-12.pielikums) 154 685 697 6%      
Izdevumi izglītībai KOPĀ 315 799 060 12%      

Izdevumi budžetā 2 709 899 693 100%      
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Pēc finansējuma mērķgrupas1 

Iedzīvotāji 
Izglītības joma Izglītības sfēra/ 

līmenis Programma 
Finansējuma 
saņēmējs 

Summa, 
Ls 

Kopā 
mērķgrupai 

% no kopējā 
finansējuma 

Profesionālā 
tālākizglītība 

Uzņēmējdarbības un 
uz zināšanām 
balstīta ekonomikas 
veicināšana  

Ekonomikas 
ministrija 160 153 

160 153 

0.4 
Jaunieši 
Neformālā izglītība Interešu izglītība Interešu izglītības 

pasākumi 
Izglītības un zinātnes 
ministrija 63 585 

 Sporta izglītības 
profesionālās 
ievirzes nozare Nacionālās sporta skolas 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 780 818 

 Sporta izglītības 
profesionālās 
ievirzes nozare Murjāņu sporta ģimnāzija 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 750 178 

 Sporta izglītības 
profesionālās 
ievirzes nozare 

Latvijas Jaunatnes sporta 
centrs 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 171 441 

 Kultūras izglītības 
profesionālās 
ievirzes nozare 

Profesionālās ievirzes 
izglītības programmas 

Kultūras ministrija 

853 728 

Jaunieši 

Skolu 
infrastruktūras 
attīstīšana 

Mērķdotācijas investīcijām 
pašvaldībām  

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 2 381 875 

5 001 625 11.7 

Nodarbinātie 
Neformālā izglītība Interešu izglītība Pedagogu darba samaksa 

(interešu izglītības 
programmas) 

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 5 325 154 

 Sporta izglītības 
profesionālās 
ievirzes nozare 

Dotācija pašvaldību 
izglītības iestāžu 
profesionālās ievirzes 
sporta izglītības 
programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 3 898 163 

25 139 481 58.8 

                                                 
1 Ņemts vērā finansējums, kas attiecas uz izglītību, izņemot formālo izglītību. 
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Kultūras izglītības 
profesionālās 
ievirzes nozare 

Dotācija pašvaldību 
izglītības iestāžu 
profesionālās ievirzes 
mākslas, mūzikas un 
kultūras izglītības 
programmu pedagogu 
darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 

Kultūras ministrija 

7 876 493 
 Kultūras izglītības 

profesionālās 
ievirzes nozare 

Pedagogu (vadītāju) darba 
samaksa (tautas mākslas 
kolektīvi) 

Mērķdotācijas 
pašvaldībām 349 874 

Profesionālā 
tālākizglītība 

Ierēdņu apmācība 
  Ierēdņu apmācība Ministru kabinets 141 451 

 Ierēdņu apmācība 
Valsts administrācijas 
skola Ministru kabinets 150 538 

 
Tālākizglītība Pedagogu profesionālās 

meistarības pilnveidošana 
Izglītības un zinātnes 
ministrija 102 305 

 Tālākizglītība 
Pieaugušo tālākizglītība Zemkopības 

ministrija 670 122 

 Tālākizglītība Tālākizglītība Veselības ministrija 1 153 228 

Starptautiskā 
sadarbība 
izglītības projektos 

Eiropas Savienības 
izglītības 
programmas 
 

Eiropas programmas 
“Socrates” projektu 
īstenošanas nodrošināšana 
(un Aģentūras darbības 
nodrošināšana, kas atbild 
par akadēmisko 
programmu 
nodrošinājumu) 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 2 051 946 

 Eiropas Savienības 
izglītības 
programmas 
 

Eiropas programmas 
“Leonardo da Vinci” 
projektu īstenošanas 
nodrošināšana (un 
Aģentūras darbības 
nodrošināšana, kas atbild 
par profesionālās izglītības 
attīstības nodrošinājumu) 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 2 447 006 

 

Eiropas Savienības 
izglītības 
programmas 

Līdzdalība Eiropas 
Savienības programmā 
“Leonardo da Vinci” 

Kultūras ministrija 

9 900 
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Citi 
Valsts valodas 
nodrošināšana 

Atbalsts Latviešu valodas 
apguves valsts 
programmai 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 

792 172 

 
Valsts valodas 
nodrošināšana 

Valsts valodas attīstība Izglītības un zinātnes 
ministrija 171 129 

  

Nestrādājošie; bezdarbnieki  
Profesionālā 
tālākizglītība Tālākizglītība 

Darba prasmju apguve un 
atjaunošana Labklājības ministrija 3 022 900 

Starptautiskā 
sadarbība 
izglītības projektos 

Līdzdalība Eiropas 
Savienības 
struktūrfondu 
projektu īstenošanā 

Eiropas Sociālā fonda 
(ESF); Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) 
izglītības projektu 
līdzfinansēšana, 
priekšfinansēšana un 
nodrošināšana 

Izglītības un zinātnes 
ministrija 8 848 850 

11 871 750 

27.8 

Administrācija 
Neformālā izglītība Kultūras izglītības 

profesionālās 
ievirzes nozare 

Kultūrizglītības nozares 
pārvalde 

Kultūras ministrija 

62 427 

Starptautiskā 
sadarbība 
izglītības projektos 

Sadarbības ar 
ārvalstu un 
starptautiskajām 
organizācijām 
nodrošināšana    

Izglītības un zinātnes 
ministrija 456 385 

Citi 
Valsts valodas 
nodrošināšana 

Valsts valodas komisijas 
darbības nodrošināšana 

Valsts prezidenta 
kanceleja 44 844 

563 656 

1.3 

Kopā 42 736 665 42 736 665 100.0 
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