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Labās prakses īstenotājs  

Igaunijas Pieaugušo izglītotāju apvienība Andras 

Labās prakses pamatojums  
Viens no pieaugušo izglītības popularizēšanas galvenajiem mērķiem ir palielināt pieaugušo 

dalību mūžizglītībā un atbalstīt cilvēku atgriešanos izglītības sistēmā, iesaistoties gan 

formālajā, gan neformālajā izglītībā. Tas arī ir galvenais koordinatoru tīkla darbības mērķis. 

Andras šo tīklu darbību ir attīstījusi kopš 2000. gada. Pašlaik Igaunijā darbojas 16 pieaugušo 

izglītības koordinatoru tīkli - 15 no tiem - novados un 1 Tallinā.  

Igaunijas koordinatoru tīklu galvenais uzdevums ir informēt pieaugušo izglītībā ieinteresētās 

puses par mācīšanās iespējām un savā pašvaldībā uzlabot sadarbību starp iesaistītajām 

institūcijām. Otrs koordinatoru tīkla uzdevums ir palielināt izpratni par pieaugušo izglītības 

nozīmi un attīstīt pozitīvu attieksmi pret mācīšanos.  

Šis labās prakses piemērs tika izvēlēts, jo koordinatoru tīkla darbība ir bijusi efektīva un šādu 

pieredzi varētu pārņemt arī citas valstis. 

Aktivitātēs iesaistīto pieaugušo mērķa grupa (-as) 
Aktivitātes īstenošanā iesaistītie organizatori / izpildītāji: Andras darbinieki. 

Galvenais partneris: Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo izglītības nodaļa. 

Labās prakses saturs (Kas tiek darīts?):  

Igaunija ir maza valsts ar 1,3 miljoniem iedzīvotāju, kur visi viens otru pazīst pazīst un katrs 

cilvēks ir svarīgs. Tāpēc katra cilvēka līdzdalība mūžizglītībā ir ārkārtīgi svarīga. Igaunijas 

Pieaugušo izglītotāju asociācijai (AEAE) Andras ir būtiska loma cilvēku iedrošināšanā un 

motivēšanā mācīties. 

Andras cenšas aptvert visus Igaunijas iedzīvotājus, motivējot mācīties, īpašu uzmanību veltot 

cilvēkiem ar zemāku izglītības līmeni, bez kvalifikācijas un / vai novecojušām prasmēm. 

Nacionālais koordinatoru tīkls ar atzariem visās Igaunijas pašvaldībās kalpo kā primārais 

informācijas izplatīšanas kanāls  dažādām mērķa grupām.  Tiek sniegta informāciju par 

mācīšanās iespējām un apstākļiem, atbalsta pakalpojumiem utt. Katrā novadā (15 novados un 

galvaspilsētā Tallinā) darbojas reģionālais pieaugušo izglītības atbalsta tīkls, kurā aktīvi 

iesaistās aptuveni 350 cilvēku. Tīklu vada brīvprātīgs koordinators, kura algots darbs ir saistīts 

ar kādu pieaugušo izglītības aspektu. Reģionālajos tīklos darbojas pieaugušo izglītotāji, 

pašvaldību pārstāvji, Bezdarba apdrošināšanas fonds, Izglītības un karjeras konsultāciju centri, 

ciematu kustības, bibliotēkas un citas organizācijas. Tā kā koordinatori pārstāv dažādas 

organizācijas un viņu uzdevumi pieaugušo izglītībā ir dažādi, novada koordinatoru tīkla darbs 

var būt atšķirīgs, atkarībā no konkrētā koordinatora darbības jomas. 

Tīkla dalībnieki izplata informāciju par mācīšanās iespējām, organizē Pieaugušo izglītības 

nedēļas (PIN) pasākumus novadā, koordinē labāko pieaugušo izglītotāju apbalvošanas 



pasākumu novada līmenī, vāc un izplata pieaugušo izglītības veiksmes stāstus,  informē, 

pamana, iesaista, kā arī izstrādā ceļvežus un analizē iegūto atgriezenisko saiti. Tīkla dalībnieki 

ar informācijas izplatīšanas un atbalsta pasākumiem iet pie cilvēkiem, tādējādi dodot viņiem 

iespēju piedalīties aktivitātēs, kas notiek tuvu viņu dzīves vai darba vietai. 

Andras ir koordinatoru tīkla dibinātājs, vadītājs un uzturētājs, kurš regulāri rīko sanāksmes un 

seminārus, lai mudinātu koordinatorus uzlabot reģionālo sadarbību. Papildus tam, lai 

veicinātu pieaugušo izglītību, Andras koordinē arī reģionālā tīkla atsevišķu dalībnieku īpašo 

sadarbību. Piemēram, organizē pedagogu, bibliotekāru, pieaugušo izglītojamo un ciematu 

vadītāju seminārus un konferences, kuru mērķis ir sniegt informāciju un dalīties pieredzē. 

Galvenais pieaugušo izglītības popularizēšanas pasākums ir ikgadējā Pieaugušo izglītības 

nedēļa (PIN). PIN laikā daudzveidīgs veicināšanas pasākumu klāsts notiek visos novados, piem. 

atvērto durvju dienas izglītības iestādēs, mācību gadatirgi, semināri, īsas mācību stundas utt. 

Pēdējo gadu laikā visā Igaunijā ir notikuši aptuveni 1000 veicināšanas pasākumi, kuru 

veiksmīga īstenošana lielā mērā ir saistīta ar reģionālajiem atbalsta tīkliem.  

Galvenais pieaugušo izglītības veicināšanas pasākums ir ikgadējā Pieaugušo izglītības nedēļa 

(PIN). PIN laikā notiek daudzveidīgas pieaugušo izglītības aktivitātes visos novados, piem. 

atvērto durvju dienas izglītības iestādēs, mācību gadatirgi, semināri, īsas mācību nodarbības 

utt. Pēdējo gadu laikā visā Igaunijā ir notikuši aptuveni 1000 pieaugušo izglītības veicināšanas 

pasākumi, kuru veiksmīga īstenošana lielā mērā ir saistīta ar reģionālo atbalsta tīklu iesaisti. 

Gadu gaitā vietējo pašvaldību iesaiste, interese un atbalsts vietējā / reģiona līmeņa pieaugušo 

izglītības pasākumiem ir pieaudzis. Vietējo pašvaldības pārstāvju iesaistīšana ir bijis 

koordinatoru un Andras darbs. Pēdējos gados pieaudzis arī vietējo pašvaldību pārstāvju skaits 

koordinatoru tīklu semināros. Vietējās pašvaldības ir nodrošinājušas telpas pieaugušo 

izglītotāju apbalvošanas pasākumu organizēšanai, pašvaldību vadītāji ir piedalījušies šajos 

pasākumos un ar ziediem un dāvanām apbalvojušas sava pašvaldības labākos pieaugušo 

izglītotājus, kā arī iedzīvotājus, kuri aktīvi piedalījušies 

izglītības pasākumos.  

Piemēram, Raplas pašvaldība atzinīgi novērtējusi savas 

ilggadējās PI koordinatores Ivi Sarku darbu. Viņa 15 

gadus bijusi Raplas novada PI koordinatore un  

paveikusi apbrīnojamu darbu Raplas novadā. Raplas 

novadā ir četras pašvaldības, un tās visas ir iesaistījušās 

reģionālo koordinatoru tīklā. Vietējā laikrakstā tika 

publicēts raksts par Ivi Sarku un viņas darbu.  

 

 

 Mācīšanās dod labumu mums visiem - zinošs pieaugušais ir vajadzīgs gan mājās gan darbā, 

gan esot darba devēja lomā. Darba atzīšana veicina  atkal jaunas aktivitātes.  



Pieaugušo izglītības partneru un tīklu aktīvās sadarbības rezultātā, Igaunijas iedzīvotāji ir 

informēti par mācīšanās iespējām un viņu līdzdalība mūžizglītībā pēdējos gados ir ievērojami 

palielinājusies. Pēc Statistikas pārvaldes datiem, 2020. gadā pieaugušo izglītībā piedalījās 

17,1% pieaugušo no 25–64 gadu vecuma, salīdzinājumā ar 2007. gadu, kad līdzdalības līmenis 

bija tikai 7%. 

Labas prakses organizēšana, izmantotās metodes: 

Koordinatoru tīkla darbību organizē Andras ar saviem darbiniekiem un tīkla koordinatoriem. 

Darbā lieti noder PR prasmes. Andras trīs reizes gadā organizē mācību seminārus tīkla 

koordinatoriem un ik gadu maksā viņiem simbolisku samaksu par darbu. 

Labas prakses ieviešanai nepieciešamie resursi (finanšu, cilvēkresursi 

utt.): 

Šī tīkla koordinēšanā Andras iesaista 4 darbiniekus - projekta vadītāju, projekta koordinatoru, 

finanšu speciālistu, projekta konsultantu un arī 16 koordinatorus novados. 

Visas aktivitātes pēdējos sešus gadus ir finansētas no Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Pieaugušo izglītības veicināšana un mācību iespēju klāsta paplašināšana”. 

Budžets visām tīkla darbībām, ieskaitot PIN un novada līmeņa atzīšanas pasākumus, ir 

aptuveni 50 000 eiro gadā.  

Labas prakses ieviešanas grūtības (šķēršļi): 

Novada līmenī ir bijis grūti atrast ieinteresētas personas, kas vadītu / koordinētu novadu tīklu. 

Jāmeklē veidi kā izskaidrot vietējai pašvaldībai, kāpēc viņiem jāpiedalās un jādod ieguldījums 

šī tīkla darbībā un kā viņi varētu gūt labumu no tīkla aktivitātēm. 

Galvenie pašvaldību ieguvumi no labas prakses ieviešanas: 
Šāda veida tīklu var organizēt reģiona vai arī vietējās pašvaldības līmenī. Tīkla darbība palīdzēs 

palielināt izpratni par pieaugušo izglītības iespējām un attīstīt pozitīvu attieksmi pret 

mācīšanos. 

Labas prakses ilgtspējības nosacījumi un attīstības iespējas 
Vietējai pašvaldībai pieaugušo izglītība noteikti būtu jāiekļauj savos attīstības un rīcības 

plānos, kā arī jāplāno resursi darbiniekam, kura atbildībā būtu pieaugušo izglītības jautājumi 

un sadarbības veicināšana pieaugušo izglītības jomā. Andras organizē sadarbības seminārus 

ar Izglītības un pētniecības ministrijas un Igaunijas pilsētu un pašvaldību asociācijas 

piedalīšanos. Šo semināru mērķis ir likt vietējām pašvaldībām un pašvaldību politikas 

veidotājiem apzināties vietējās pieaugušo izglītības problēmas un aktīvāk viņus iesaistīt šo 

jautājumu risināšanā. Mūsu ilgtermiņa mērķis ir izmainīt vietējās pašvaldības likumu tā, lai 

vietējā pašvaldība būtu atbildīga arī par pieaugušo izglītības jomu. 



Ieteikumi labas prakses nodošanai 
Ja jūsu valstī vēl nav pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības tīkla, varat sākt ar pieaugušo 

izglītības dalībnieku un ieinteresēto personu apzināšanu. Tad jāsameklē reģiona vai vietējā 

līmeņa koordinatoru sadarbības tīkla līderus, kurus interesē pieaugušo izglītība un darbā 

jāiesaista vietējo pašvaldību un citas ieinteresētās puses.  

Papildu aspekti vai piemēri (kas nav norādīti iepriekš, bet ir svarīgi vai 

noderīgi šajā piemērā). 
Būtiski ir iesaistīt vietējos masu plašsaziņas līdzekļus, kas iedzīvotājiem sniedz informāciju par 

mācību iespējām savā novadā, dažādām mācību aktivitātēm utt., Un, protams, vietējie mediji 

ir svarīgs kanāls, lai motivētu pieaugušo izglītotājus piedalīties konkursā un vēlāk 

apbalvošanas pasākumā, kā arī lai popularizētu šos cilvēkus un viņi kļūtu atpazīstami. 

 

 


