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Aptauja «Pieaugušo izglītības 
organizācija Kurzemes reģiona 
pašvaldībās» (2019)

https://www.kurzemesregions.lv/pieauguso-izglitibas-organizacija-kurzemes-regiona-pasvaldibas-aptaujas-apkopojums/


2; 11%

4; 22%

12; 67%
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Nav sava centra

Pašvaldību mācību centri



Atbildība par pieaugušo 
izglītību pašvaldībā
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Izglītības speciālistam izglītības nodaļā/ pārvaldē

Vispārizglītojošās izglītības iestādes vadītājam/vietniekam

Jaunatnes lietu speciālistam

Pašvaldības mācību centram

Tūrisma informācijas centra vadītājai

Uzņēmējdarbības atbalsta speciālistam

Projektu vadītājam

Bibliotekārei

Nevienam



Pieaugušo izglītības koordinatoru 
pienākumi
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Pieaugušo izglītības vajadzību apzināšana

Darba devēju vajadzību apzināšana

Izglītības pakalpojuma sniedzēju un viņu piedāvājuma apzināšana

Iedzīvotāju Informēšana un konsultēšana par izglītības iespējām

Mācību programmu izstrāde

Mācību kursu organizēšana

Semināru un pasākumu (darbnīcas, konferences u.tml.) organizēšana

Izglītības projektu pieteikumu sagatavošana un īstenošana

Pieaugušo izglītotāju tikšanās, ideju / vēlmju apzināšana



Prioritārās pieaugušo izglītības 
mērķa grupas pašvaldībās
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Pedagogi

Pašvaldības speciālisti

Dažādos sektoros nodarbinātie

Jaunieši
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Seniori

Maznodrošinātie iedzīvotāji

Iedzīvotāji, kuri aktīvi vēlas iesaistīties izglītībā

Nav prioritāšu



Pašvaldību finansējuma izlietojums 
pieaugušo izglītības atbalstam

4

9

8

5

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maksā darba algu pieaugušo izglītības speciālistam

Nodrošina telpas un infrastruktūru mācībām

Nodrošina transportu uz izglītības pasākumiem

Finansē  mācību kursus iedzīvotājiem

Finansiāli neatbalsta



Pieaugušo izglītības 
organizēšanas nolūks
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Darba tirgum nepieciešamā cilvēkresursu attīstība

Vietējās kopienas saliedēšana

Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldību un tās sniegtajiem pakalpojumiem

Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība

Sabiedrības veselība (fiziskā, emocionālā, garīgā)

Pilsoniskās līdzdalības aktivizēšana

Nav īpaša nolūka

Netiek mērķtiecīgi organizēta pieaugušo izglītība

Pedagogu tālākizglītība



Pašvaldību priekšlikumi projektam «Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences pilnveide»

• Mācību pieejamība – nodrošināt mācības tuvāk dzīves 
vietai

• Pašvaldību vajadzību ievērošana - atrast konkrētai 
pašvaldībai piemērotus piedāvājumus.  Nodrošināt 
iespēju pašvaldībām realizēt mācību programmas.

• Atgriezeniskā saite - sniegt informāciju pašvaldībām-
cik cilvēku un kādos kursos ir iesaistījušies un 
pabeiguši.

• Mācību organizācija - samazināt formalitātes



Kurzemes plānošanas reģionā risinātie 
pieaugušo izglītības jautājumi

Pieaugušo iesaiste izglītībā – Ieteikumi pieaugušo 
no nelabvēlīgas vides iesaistei izglītībā

Pieaugušo pedagogu kompetences – Kas jāprot 
pedagogam, strādājot ar pieaugušo no 
nelabvēlīgas vides

Uzņēmības veicināšana – Uzņēmības gars virmo 
Kurzemē 

Neformālās izglītības kvalitāte – Kurp ejam ar 
kvalitāti?

https://epale.ec.europa.eu/lv/resource-centre/content/ieteikumi-pieauguso-no-nelabveligas-vides-iesaistei-izglitiba
https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/kas-japrot-pedagogam-stradajot-ar-pieaugusajiem-no-nelabveligas-vides
https://epale.ec.europa.eu/lv/blog/uznemibas-gars-virmo-kurzeme
https://epale.ec.europa.eu/lv/search/site/Kurp%20ejam%20ar%20kvalit%C4%81ti


Kurzemes pašvaldību un izglītības 
iestāžu aktivitātes pieaugušo izglītībā

• Ko var mācīties Kurzemē? 

• Rosīga gada nogale Nīcā

• Sarunu vakars “Izaugt ģimenē” Kuldīgā 

• Kursi “Pieaugušo izglītība un tās dalībnieks”

• Uzņēmējdarbība un pieaugušo izglītība Aizputes 
novadā

• Ventspils Digitālais centrs līdzdarbojas projekta 
"Pārliecinies par faktu patiesumu" īstenošanā

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/ko-var-macities-kurzeme
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/rosiga-gada-nogale-nica
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/sarunu-vakars-izaugt-gimene-kuldiga
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/kursi-pieauguso-izglitiba-un-tas-dalibnieks
https://epale.ec.europa.eu/lv/resource-centre/content/uznemejdarbiba-un-pieauguso-izglitiba-aizputes-novada
https://epale.ec.europa.eu/lv/content/ventspils-digitalais-centrs-lidzdarbojas-projekta-parliecinies-par-faktu-patiesumu


EPALE - ePlatform for Adult Learning in
Europe

Atvērta daudzvalodu
kopiena un droša virtuāla 
tikšanās vieta visiem 
pieaugušo izglītībā 
iesaistītajiem

Granta līgums 2018-2221/001-001

Mērķi: Pieaugušo izglītības 
kvalitāte, informētība, viedokļu 
apmaiņa, tīklošana, 
daudzvalodība, EPALE lietotāju 
piesaiste un Latvijas sadaļas 
attīstīšana

https://epale.ec.europa.eu/lv

2016

Pieaugušo neformālās izglītības balvas "Saules laiva" 2019 pasniegšanas ceremonija2020. gada 15. janvārī

https://epale.ec.europa.eu/lv






EPALE piedāvā -



Uzzināt par izglītības iespējām



Izziņot pasākumus



Aizgūt idejas no kolēģu pieredzes



Izmantot noderīgus resursus



Meklēt partnerus



Diskutēt par tēmu



Būt zinošiem par tendencēm



Paldies 
par Jūsu līdzdalību!



Semināra prezentācijas un 
infografikas
Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā

https://www.kurzemesregions.lv/darbibas-nozares/izglitiba/noderiga-informacija/

