
Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību, MSAE, 2020-1-LV01-KA204-077426 
 
 

 

 

 

 

Pašreizējā situācija pieaugušo izglītībā Igaunijā

 

 

         

 

Projekta IO # 1 Sagatavojusi Igaunijas Pieaugušo izglītotāju asociācija Andras 
 

 

 



2 
 

Satura rādītājs 
Īsa ekonomikas datu analīze par Igauniju ........................................................................................................... 2 

Iedzīvotāju struktūra Igaunijā ............................................................................................................................. 4 

Vecuma grupas ................................................................................................................................................... 6 

Nacionālās grupas .............................................................................................................................................. 6 

Esošā pieaugušo izglītības prakse ....................................................................................................................... 7 

Esošais atbalsts pieaugušo izglītībai ................................................................................................................. 10 

Informācija par dažādu mērķa grupu pieaugušo izglītības iespējām pilsētās un laukos ................................... 11 

ES fondu, valsts un pašvaldību atbalsts ............................................................................................................ 12 

SVID analīze ...................................................................................................................................................... 13 

 

 

Atruna 

Šo projektu atbalsta Eiropas Komisijas – Erasmus + KA2 programma. Šajā publikācijā ietvertā informācija un 
uzskati pilnībā pieder autoriem un ne vienmēr atspoguļo oficiālo Eiropas Savienības viedokli. Ne Eiropas 
Savienības iestādes vai institūcijas, ne arī kāds cits, kas darbojas to vārdā, nevar tikt saukts pie atbildības par 

šajos materiālos publicētās informācijas izmantošanu.https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-logos-

eacea/erasmus-visual-identity-and-logos_en 

  

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-logos-eacea/erasmus-visual-identity-and-logos_en
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity-and-logos-eacea/erasmus-visual-identity-and-logos_en
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Kopsavilkums 

Šis pārskats par pieaugušo izglītības situāciju Latvijā ir sagatavots kā viens no  Erasmus + programmas 

līdzfinansētā projekta “Pašvaldības, kas atbalsta pieaugušo izglītību” (MSAE) intelektuālajiem 

rezultātiem. Projekts tiek īstenots laikā no 2020. līdz 2022. gadam. 

Vietējās pašvaldības ir vistuvākā atbalsta iestāde vietējiem iedzīvotājiem, kas darbojas ciešā 

sadarbībā ar vietējiem pieaugušo izglītības nodrošinātājiem. Tas nosaka pašvaldību īpašo lomu 

pieaugušo izglītībā. 

Projekta mērķis ir attīstīt un palielināt pašvaldību lomu pieaugušo izglītības atbalstīšanā, lai veicinātu 

lielāku pieaugušo dalību izglītībā. 

Šis pārskats sniedz ieskatu pieaugušo izglītības pašreizējā situācijā Igaunijā. Līdzīgus pārskatus 

sagatavo visi projekta partneri, kas ļauj salīdzināt situāciju Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Itālijā. 

Šim pārskatam ir vairākas nodaļas. Pirmās četras nodaļas raksturo iedzīvotāju struktūru, vecuma 

grupas, nacionālās grupas un iedzīvotāju blīvumu, jo tas ietekmē izglītības sistēmu, izglītības 

piedāvājumu un pieprasījumu. 

Piektajā, sestajā un septītajā nodaļā aplūkota pieaugušo izglītības prakse, atbalsts un dažādas iespējas 

piedalīties pieaugušo izglītībā Igaunijā. Nodaļā raksturots dažādu pieaugušo izglītības piedāvātāju 

darbs. 

Pēdējās nodaļās varat izlasīt, kā izglītība tiek finansēta un kāds atbalsts ir pieejams pieaugušo izglītībai 

Igaunijā, kā arī dota SVID analīze, identificējot stiprās, vājās puses, iespējas un draudus pieaugušo 

izglītībai. 
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Īss ekonomikas datu analīze par Igauniju 

Daži Igaunijas Republikas dati.1  

 

Iedzīvotāju struktūra Igaunijā 

Igaunija ir maza valsts, tās iedzīvotāju skaits ir 1 328 976 cilvēki (samazinās). Kopējā platība ir 45 336 

km² (17 504 kv. Jūdzes). Iedzīvotāju blīvums - 30 iedzīvotāji uz km². Galvaspilsēta ir Tallina. Valsts 

valoda - igauņu (iedzīvotāji parvalda arī angļu, krievu, somu un vācu valodas) 

Igaunijā ir 79 pašvaldību vienības, starp kurām ir 15 pilsētas un 64 pagasti. Visas vietējās pašvaldības 

neatkarīgi izlemj un organizē visus vietējos jautājumus, tanī pat laikā visām vietējām pašvaldībām ir 

jāpilda vieni un tie paši uzdevumi un jāsniedz vienādi pakalpojumi saviem iedzīvotājiem neatkarīgi no 

to lieluma. 

Igaunijas pašvaldību sistēma 

Igaunijā ir viena līmeņa pašvaldību sistēma kopš vietējās pašpārvaldes juridiskās un finansiālās bāzes 

reformēšanas un pārstrukturēšanas 1993. gadā. Visas vietējo pašvaldību vienības - pilsētas (linn) un 

lauku pašvaldības (vald) - ir vienādas pēc to juridiskā statusa. 

                                                             
1 https://data.oecd.org/dashboard/EN/EST 

 

https://data.oecd.org/dashboard/EN/EST
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Visus vietējos jautājumus risina un regulē pašvaldības, kas darbojas neatkarīgi saskaņā ar likumu. 

Vietējām pašvaldībām pienākumus var uzlikt tikai saskaņā ar likumu vai pēc vienošanās ar vietējo 

pašvaldību. Papildus pašvaldību pilsētām, ir 37 pilsētas (kā apdzīvotas vietas pašvaldībā), kas nav 

administratīvās vienības. 

Vietējās varas decentralizēšanai vietējās varas iestādes var veidot pagastu vai pilsētu rajonus ar 

ierobežotu varu. Pagasta vai pilsētas rajona sastāvu un darbību reglamentē vietējās pašvaldības 

statūti. Pašlaik Tallinā un arī Hījumā (pēc pašvaldību reformas) ir pilsētas rajoni. 

Visas vietējās varas ir daļa no reģiona. Vietējās pašvaldības var būt reģionālās vietējo pašvaldību 

apvienības un nacionālās pašvaldību asociācijas (Igaunijas pilsētu un lauku pašvaldību asociācija) 

biedri. 

Papildus administratīvajām vienībām (pilsēta, pagasts, novads) teritorija tiek sadalīta arī apdzīvoto 

vietu vienībās: vai nu ciematos, mazpilsētās vai pilsētās bez pašvaldības statusa. Ciems parasti ir 

mazapdzīvota vai blīvi apdzīvota lauku teritorija ar mazāk nekā 300 iedzīvotājiem. Mazas pilsētas un 

pilsētas bez pašvaldības statusa ir blīvi apdzīvotas pilsētu teritorijas, no kurām mazajās pilsētās 

parasti dzīvo vismaz 300 iedzīvotāju, savukārt pilsētās parasti ir vismaz 1000 iedzīvotāju.  

 

 

1. diagramma. Populācija blīvums2 

                                                             
2 https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR# 

https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR
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Nedaudz vairāk nekā 600 tūkstoši cilvēku dzīvo Tallinā un Harjumaa, aptuveni 96 tūkstoši cilvēku 

dzīvo Tartu, kas ir otra lielākā Igaunijas pilsēta. Liela daļa cilvēku izvēlas dzīvot lielākās pilsētās. 

Vecuma grupas 

 

 

2. grafiks. Iedzīvotāju piramīda3 

Igaunijas iedzīvotāji noveco tāpat kā citas Eiropas valstis, un šīs izmaiņas atspoguļojas kopējā iedzīvotāju 

skaitā, kas nozīmē, ka palielinās vecāka gadagājuma cilvēku daļa un samazinās to cilvēku īpatsvars, kuri 

ir darbspējīgā vecumā. 

Nacionālās grupas 

Igaunijas lielākā etniskā grupa ir igauņi, aptuveni 68% iedzīvotāju. Otra lielākā Igaunijā dzīvojošā 

nācija ir krievi, aptuveni 25% no visiem iedzīvotājiem. Atlikušos 7% iedzīvotāju veido citas etniskās 

tautības, piemēram, ukraiņi, baltkrievi, somi, latvieši un vairākas citas minoritātes. 

                                                             
3 https://www.stat.ee/rahvastikupyramiid/ 

https://www.stat.ee/rahvastikupyramiid/
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3. diagramma. Iedzīvotāju sadalījums pa etniskajām tautībām 2020. gads4 

Esošā pieaugušo izglītības prakse 

Pieaugušo izglītība ir organizēts mācību process, kura mērķis ir zināšanu, prasmju un pieredzes 

iegūšana, iegaumēšana un pilnveidei. Mācības var turpināt jebkurā posmā un saskaņā ar jebkuru 

metodiku. Pieaugušo izglītība var arī aizstāt vai turpināt sākotnējo izglītību, kas iegūta vispārējās 

izglītības iestādē, arodskolā, vai augstākās izglītības iestādē. 

Pieaugušo izglītība ir paredzēta pieaugušajiem, kuri mācās, strādājot, pildot ģimenes dzīves 

pienākumus vai citas  aktivitātes. Pieaugušajiem izglītojamajiem studēšana nav viņu galvenā darbība. 

Pieaugušo izglītība ir sadalīta formālajā izglītībā, neoformālajā ar darbu saistītā apmācībā un 

pārkvalifikācijā un populārajā pieaugušo izglītībā. 

                                                             
4 https://www.stat.ee/lv/find-statistics/statistics-theme/population/population-figure 

Kategorija Vīrieši un sievietes 
kpā 

Igauņi 909552 

Etniskā valstspiederība nav 
zināma 

13235 

Citas etniskās tautības 78387 

Krievi 327802 

https://www.stat.ee/en/find-statistics/statistics-theme/population/population-figure
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Pieaugušo izglītība tiek sadalīta arī: formālā izglītība, neformālā ar darbu saistītā apmācība un 

pārkvalifikācija, kā arī populārā pieaugušo izglītība. 

Pieaugušajiem izglītojamajiem ir dotas elastīgas iespējas mācīties: tālmācība un vakara kursi, 

studijas eksterņa statusā un nepilna laika studijas, kā arī iespēja piedalīties dažādos kursos. 

Formālās izglītības iestāžu darbu nosaka Likums par pamatskolām un vidusskolām, Profesionālās 

izglītības iestāžu likums, Profesionālās augstākās izglītības likums, Likums par universitātēm un 

Privātskolas. Pieaugušajiem ir iespēja iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību neklātienes 

studiju veidā vai kā eksternim,  turpināt mācības jebkura veida profesionālās vai augstākās izglītības 

pakāpē. 

Tālākizglītība nozīmē mērķtiecīgu un organizētu  mācību procesu, saskaņā ar mācību programmu 

ārpus formālās izglītības, kas ietver gan tālākizglītību profesionālās pilnveides nolūkā, gan neformālo 

izglītību. 

Tālākizglītību reglamentē Pieaugušo izglītības likums5, kurā atrunāti nosacījumi tālākizglītības 

organizēšanas tiesību iegūšanai un prasības tālākizglītības iestāžu darbībai, mācību organizēšanai un 

informācijas izpaušanai. Šis akts galvenokārt reglamentē to iestāžu darbību, kuras organizē 

tālākizglītību, ko finansē no valsts vai pašvaldību līdzekļiem vai no Eiropas struktūrfondiem, un 

mācības, uz kurām attiecas papildu prasības, kas noteiktas attiecīgajos tiesību aktos. 

Pieaugušo izglītības likums paredz arī tiesības uz mācību atvaļinājumu. Mācību atvaļinājumu var 

piešķirt dalībai gan formālajā, gan tālākizglītībā. Lai piedalītos mācībās, darba devējs piešķir 

darbiniekam  oficiālu mācību atvaļinājumu uz laiku līdz trīsdesmit kalendārajām dienām gadā. Mācību 

atvaļinājuma laikā, kas piešķirts formālās izglītības iegūšanai vai tālākizglītībai profesionālās 

izaugsmes nolūkā, darba devējs apņemas izmaksāt darbiniekam vai amatpersonai vidējo algu par 20 

kalendārajām dienām; piedaloties interešu izglītībā, šāds pienākums nav. Formālās izglītības 

pabeigšanai pēc darbinieka pieprasījuma piešķir papildu piecpadsmit kalendāro dienu mācību 

atvaļinājumu, par kuru darbiniekam vai amatpersonai izmaksā noteikto minimālo algu. 

 

 

                                                             
5 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/523052019003/consolide/current 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523052019003/consolide


9 
 

Atsauces uz likumdošanu6 

 Pieaugušo izglītības likums 

 Likums par pamatskolām un vidusskolām 

 Profesionālo izglītības iestāžu likums 

 Universitāšu likums 

 Profesionālās augstākās izglītības likums 

 Privāto skolu likums 

 

Izglītības līmenis  

 

Izglītības līmenis Vīrieši un sievietes 

Izglītības līmenis nav zināms 10483 

Augstākā izglītība 393796 

Pamatizglītība vai pamatizglītība 206417 

Vidējā izglītība 499578 

4. attēls. Iedzīvotāji pēc izglītības līmeņa 2020. gadā7 

Igaunijā pieaugušo dalība izglītībā (pēc datiem pēdējo četru nedēļu laikā) ir pastāvīgi palielinājusies, 

taču koronovīrusa dēļ procentuālais rādītājs pēdējā gada laikā ir samazinājies. 

                                                             
6 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-24_en 
7 https://www.stat.ee/lv/find-statistics/statistics-theme/population/population-figure 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/adult-education-and-training-24_en
https://www.stat.ee/en/find-statistics/statistics-theme/population/population-figure
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5. diagramma. Dalības līmenis izglītībā un apmācībā 2008. – 2020 

Mērķis dalībai izglītībā 2020. gadam bija 20%. 

Esošais atbalsts pieaugušo izglītībai  

Igaunijas valdība un Izglītības un pētniecības ministrija ir atbildīgas par izglītības politiku un vispārējo 

stratēģiju. Izglītības un pētniecības ministrijai ir arī pienākumi mācību programmu un finansējuma 

jomās. Igaunijas mūžizglītības stratēģija (2012. – 2020. Gads)8 nosaka izglītības politikas izstrādes 

pamatprincipus visā sistēmā. Pašvaldībām ir pienākums nodrošināt pirmsskolas un obligātās izglītības 

nodrošināšanu katram bērnam, kas atrodas viņu jurisdikcijā. To pienākums ir arī uzraudzīt 

apmeklējumu, pieņemt darbā skolu direktorus, izveidot skolas uzraudzības struktūras un īstenot 

reģionālos izglītības attīstības plānus. 

Mūžizglītības stratēģijā ir izklāstīti pieci stratēģiskie mērķi kopējai izglītības sistēmai un noteikti 

izmērāmi rezultatīvie rādītāji, lai izsekotu progresu katrā jomā:  

 Izmaiņas mācīšanās pieejā: tādas mācīšanās pieejas ieviešana, kas atbalsta katra izglītojamā 

individuālo un sociālo attīstību, mācīšanās prasmju, radošuma un uzņēmējdarbības prasmju 

iegūšanu visos līmeņos un visos izglītības veidos. 

                                                             
8 https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf 

11,5
10

6,4

10,810,810,8

8,3

12,112,2
10,7

8,2

12,5
11,211,3

10,4

14,6
13,5

12,2

9,9

15,2

12,9
11,9

8,8

16,5

13,2
12

7,4

13,213,213,8

9,5

12,4

16,817,6

12

16,2
17,918,3

12,5

19,8
18,7

21,4

15,5

23,2

19,4

21,7

15,7

23,6

19,6

12,9

0

5

10

15

20

25

I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% Participation rate in education and training (last 4 weeks), 
25-64 population

https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf


11 
 

 Kompetentu un motivētu skolotāju un skolas vadības attīstība: iekļaujot centienus palielināt 

skolotāju algas un padarīt profesiju konkurētspējīgāku. Arī pasākumi, lai uzlabotu skolotāju 

un skolu vadītāju profesionālo attīstību. 

 Mūžizglītības iespēju saskaņošana ar darba tirgus vajadzībām: Ieskaitot centienus uzlabot 

darba tirgus datu izmantošanu, informējot par izglītības piedāvājumu, uzlabojot karjeras 

atbalsta kvalitāti un veicinot darba vidē balstītas mācības profesionālajā un augstākajā 

izglītībā. 

 Digitālo prasmju nozīmības palielināšana mūžizglītībā: Iedzīvotāju digitālo prasmju 

uzlabošana, piemēram, modernizējot skolu un augstākās izglītības iestāžu digitālo 

infrastruktūru un iekļaujot digitālo kultūru mācību procesā. 

 Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un palielināt dalību mūžizglītībā: Piemēram, veicot 

pasākumus, lai palielinātu piekļuvi dalībai darba tirgū, grupām kuru konkurētspēja ir zemāka. 

Stratēģiskā plānošana programmas Gudra un aktīva Igaunija 2035 (Smart and Active Estonia 2035)9 

izstrādē iesaistījās arī dažādas ieinteresētās personas.  Trīs ekspertu darba grupas izklāstīja stratēģijas 

vispārējo redzējumu un mērķus. Izglītības un pētniecības ministrija izveidoja darba grupas, lai 

izstrādātu detalizētākus attīstības plānus. Šajās darba grupās piedalījās partneri no vietējām 

pašvaldībām, jaunieši, bērnu vecāki, pētnieki un uzņēmēji. Attīstības plāniem bija jābūt pabeigtiem 

2020. gadā, lai tos varētu īstenot 2021. – 2024. Stratēģijas galvenie mērķi ietver elastīgāku ceļu 

nodrošināšanu izglītojamiem, igauņu valodas un kultūras popularizēšanu, koncentrēšanos uz prasmju 

attīstību un sadarbības procesiem mācībās, kā arī augstākās izglītības un pētniecības kvalitātes 

uzlabošanu. 

Informācija par dažādu mērķa grupu pieaugušo izglītības iespējām pilsētās 

un laukos 

Igaunijā ir dažādas iespējas piedalīties pieaugušo izglītībā. Lielākā daļa mācību iestāžu ir 

koncentrētas novadu centros vai lielākās pilsētās, kas ir saprotams, jo cilvēki mūsdienās arvien 

vairāk dzīvo pilsētās vai lielākos novadu centros. Igaunijā ir 15 pieaugušo ģimnāzijas, kurās 

pieaugušie var turpināt izglītību. 

                                                             
9 https://www.riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/strateegia-eesti-2035/materjalid 

https://www.riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/strateegia-eesti-2035/materjalid
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ES fondu, valsts un pašvaldību atbalsts 

 

Valsts finansējums formālajai izglītībai 

Pamatskolas un vispārējās vidējās izglītības iegūšana, izmantojot vakara kursus, tālmācību un 

mācoties kā eksternim, pieaugušajam izglītojamajam ir bez maksas. 

Profesionālās izglītības jomā pieaugušajiem izglītojamajiem ir ieviestas daudzas elastīgas 

profesionālās mācību formas, nepilna laika studijas izglītojamajiem nodrošinot bez maksas. 

Nepilna laika studijas augstākās izglītības studentiem parasti nav bezmaksas. Lai varētu iegūt valsts 

finansētu studiju vietu, izglītojamajam jāpiesakās pilna laika studiju programmai. Bezmaksas nepilna 

laika augstākā izglītība tiek nodrošināta valsts prioritāri noteiktās jomās, piemēram, skolotājiem bez 

augstākās izglītības. 

Ar darbu saistīta apmācība 

Ar darbu saistītas mācības un pārkvalifikācija, kas tika nodrošināta kā kursi, līdz 2007. gadam 

izglītojamajiem parasti nebija bezmaksas. Valsts finansēja bezdarbnieku un noteiktu īpašu grupu 

(piemēram, skolotāju, ierēdņu) apmācību. 

 

Izglītības un pētniecības ministrija, Ekonomikas un komunikāciju ministrija un Sociālo lietu ministrija 

ir sadalījušas kompetenci pieaugušo profesionālās apmācības finansēšanā no valsts līdzekļiem. 

Izglītības un pētniecības ministrijas mērķa grupu veido nodarbināti pieaugušie, kuru mācības finansē 

mācības iestādes. 

Sociālo lietu ministrijas atbildībā ir bezdarbnieki un personas, kas meklē darbu, kuru apmācību 

finansē no Bezdarba apdrošināšanas fonda. 

 

Ekonomikas un komunikācijas ministrijas mērķa grupā ir nodarbināti pieaugušie, kuru profesionālo 

apmācību finansē uzņēmumi. Ministrijas ir trīspusēji atbildīgas par ar darbu saistītu mācību iespēju 

radīšanā pieaugušajiem, izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu. 

Kopš 2015. gada pieaugušo mācību iespējas tiek  paplašinātas ar ESF finansējumu. 
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Papildus tiešajam finansējumam, valsts finansiāli atbalsta arī darba devēju un izglītojamo 

apmācības, izmantojot nodokļu atvieglojumus: darba devēja finansētās ar darbu saistītās mācības 

netiek uzskatītas par papildu pabalstiem, un ienākuma nodokļa atvieglojumi attiecas tikai uz 

privātpersonu izdevumiem. 

Igaunijas SVID par pieaugušo izglītību10 

Stiprās puses: 

1. Pieaugušo dalība mūžizglītībā ir augsta. 

2. Ir iedibināta pieaugušo izglītotāja profesijas balva. 

3. Pieaugušo izglītība ir daudzveidīga - Igaunijā ir dažādas mācību iespējas un dažādi pieaugušo 

izglītības finansēšanas avoti. 

4. Valsts finansējums ir paredzēts mazāk konkurētspējīgām grupām, kurām ir pamats uzskatīt, ka viņu 

dalība mācībās ir pārāk zema tirgus nepilnību dēļ. 

5. Darba devēju līdzdalība neformālās izglītības finansēšanā ir augsta. 

 Vājās puses: 

1. Pienākumu sadalījums starp valsti, pašvaldību un privāto sektoru ir neskaidrs.  

2. Starp izglītības līmeņiem un veidiem nav pietiekamas saskaņotības.  

3. Nav garantēta valsts finansējuma ilgtspējīgai neformālai pieaugušo izglītībai. 

4. Lai gan pēdējo desmit gadu laikā pieaugušo līdzdalība mūžizglītībā ir ievērojami palielinājusies, 

ne visas mērķa grupas (piemēram, vecāki vīrieši, cilvēki , kuru dzimtā valoda nav igauņu, cilvēki 

ar zemāku izglītības līmeni utt.) ir pietiekami motivētas  uzlabot savas prasmes.  

5. Gandrīz trešdaļai Igaunijas darbspējīgā vecuma iedzīvotāju nav profesionālās izglītības, trešdaļai 

trūkst minimālu digitālo prasmju vai darbam nepieciešamās digitālās prasmes ir nepietiekamas, 

mazkvalificētu cilvēku līdzdalība mūžizglītībā ir zema.  

6. Pieaugušo izglītotājiem un skolām, kas nodrošina pieaugušo vidējo izglītību, ir grūti piesaistīt 

mērķa grupas cilvēkus un arī motivēt viņus piedalīties mācībās. 

                                                             
10 https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusvaldkonna_arengukava_2035_eelnou_29.10.2020_riigikokku.pdf; 
https://www.hm.ee/sites/default/files/1.elukestva_oppe_strateegia_vahehindamise_aruanne.pdf 

https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusvaldkonna_arengukava_2035_eelnou_29.10.2020_riigikokku.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/1.elukestva_oppe_strateegia_vahehindamise_aruanne.pdf
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7. Atšķirības starp mūžizglītībā piedāvātām un darba tirgū nepieciešamām zināšanām ir pārāk lielas 

- izglītības iestādes un darba pasaule aktīvi un pietiekami nesadarbojas, lai attīstītu mūžizglītības 

sistēmu. 

8. Daudz uzskata, ka mācīšanās ir paredzēta jauniešiem. Papildus ierobežotajām finansiālajām 

iespējām, sevis pilnveidošanu kavē arī pieaugušo neieinteresētība un motivācijas trūkums. 

Iespējas 

1. Atbalstīt pieaugušo tālākizglītību, pārkvalifikāciju un karjeras attīstības iespējas, kā arī jauniešu 

iekļūšanu darba tirgū, jo īpaši ņemot vērā COVID epidēmijas izraisītās ekonomiskās izmaiņas, 

prasmju vajadzības un digitālās un “zaļās” revolūcijas. 

2. Palielināt izglītības iestāžu un ieinteresēto personu atbildību un sadarbību.  

3. Pievērst lielāku uzmanību ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu un prasmju novērtēšanai,  

piemēram, nesamazinot prasības kvalitātei. 

4. Nodrošināt mācīšanās iespējas atbilstoši izglītojamo vajadzībām, atbalstot dažādus izglītojamos, 

ņemot vērā viņu dzimumu, vecumu un īpašās vajadzības. 

5. Iesaistīt mācībās tos pieaugušos, kuru līdzdalība mūžizglītībā ir zema.  

6. Veidot tādu mācību piedāvājumu, lai apmierinātu sabiedrības un darba tirgus vajadzības, un 

nodrošinātu, ka darba devēji turpina ieguldīt nākotnes izglītības un prasmju prognozēšanā un lai 

kā prioritāras tiek izvirzītas ekonomiskās izaugsmes un valstiski nozīmīgas jomas. 

7. Samazināt to cilvēku īpatsvaru, kuriem nav profesionālas izglītības vai kuru prasmes ir 

novecojušas. 

8. Nodrošināt pietiekamas digitālās prasmes visām vecuma grupām. 

 

Draudi 

1. Pārveidojot Bezdarba apdrošināšanas fondu par tā sauktajiem “vārtiem” uz mācīšanos 

visiem iedzīvotājiem, lai nodrošinātu darbaspēku ar kompetenci, kas atbilst darba tirgus 

vajadzībām, var izveidoties interešu konflikts, jo Bezdarba apdrošināšanas fondam ir savas 

prioritātes. Tādējādi mērķis dažreiz ir pretrunā ar rūpīgāku cilvēku prasmju un zināšanu 

attīstību, kas var būt nepieciešama situācijā, kad personai nav pamata vai vidējās izglītības. 

2. Iedzīvotāju novecošana un to cilvēku skaita pieaugums, kuriem ir novecojušas prasmes, 

neļauj visiem piedāvāt elastīgas mācīšanās / pašpilnveidošanās iespējas ierobežotu resursu 

apstākļos. 
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3. Valsts nespēj sistemātiski un ātri atbalstīt riska grupu cilvēkus (zems izglītības līmenis, 

vecāka gadagājuma cilvēki, speciālās izglītības vajadzības utt.), tostarp ja notiek izmaiņas 

kādā no ekonomikas nozarēm. 

4. Formālā izglītība un pārkvalifikācija nepietiekami atbilst sabiedrības un darba tirgus 

attīstības vajadzībām. 

 

 


