
 

 

 

 

Labā prakse Igaunijas pieaugušo izglītībā   

Pieaugušo izglītībā ieinteresēto organizāciju tīklošanās un 

reģionālās sadarbības semināri novados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

Projekta IO # 1 sagatavojusi Igaunijas Pieaugušo izglītotāju apvienība Andras 

 



Labās prakses īstenotājs:  

Igaunijas Pieaugušo izglītotāju apvienība Andras 

Labās prakses pamatojums:  
Reģionālās sadarbības semināru organizēšanas galvenais mērķis Igaunijas novados ir 

apmainīties ar informāciju par mācīšanās iespējām un uzlabot savstarpējo sadarbību starp 

novada pieaugušo izglītotājiem. Semināros dalībnieki arī tiek informēti  par valsts politikas 

mērķiem pieaugušo izglītībā un pieaugušo izglītības esošās situācijas  statistikas rādītājiem 

valstī un novadā.  Viens no galvenajiem mērķiem ir likt vietējām pašvaldībām un pašvaldību 

politikas veidotājiem vietējā līmenī apzināties pieaugušo izglītības problēmas un vairāk 

iesaistīties šo problēmu risināšanā. Vietējā pašvaldība ir vistuvāk cilvēkam, un tai vispirms 

jāpamana cilvēku problēmas un viņi jāatbalsta.  

Šis labās prakses piemērs tika izvēlēts tāpēc, ka tas ir efektīvs un citas valstis varētu viegli 

pārņemt šādu sadarbības semināru darba modeli.  

Aktivitātēs iesaistītās pieaugušo mērķa grupa (-as) 

Organizatori un izpildītāji ir Andras darbinieki, Izglītības un zinātnes ministrijas Pieaugušo 

izglītības nodaļas darbinieki, Igaunijas pilsētu un novadu pašvaldību asociācijas darbinieki, 

novadu pieaugušo izglītības koordinatori un Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda 

darbinieki. 

Semināru mērķa grupa ir novada pieaugušo izglītībā ieinteresētās puses - vietējo pašvaldību 

pārstāvji, pieaugušo izglītības koordinators, pieaugušo vidusskolu pārstāvis, pieaugušo 

izglītības iestāžu pārstāvji, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, bibliotēku un muzeju 

darbinieki, ciematu kustības pārstāvji, Igaunijas Aizsardzība Līgas pārstāvji, apgabala attīstības 

centru darbinieki, Igaunijas Atklāto jauniešu centru asociācijas darbinieki, uzņēmēji utt. 

 

Labās prakses saturs (Kas tiek darīts?):  

Katrā novadā (15 novados un galvaspilsētā Tallinā) darbojas reģionālais pieaugušo izglītības 

atbalsta tīkls, kurā aktīvi iesaistās aptuveni 350 cilvēku.  Tīklu vada brīvprātīgs koordinators, 

kura algotais darbs ir saistīts ar dažiem pieaugušo izglītības aspektiem. Reģionālajos tīklos 

iesaistās pieaugušo izglītotāji, vietējo pašvaldību pārstāvji, Bezdarba apdrošināšanas fonds, 

Izglītības un karjeras konsultāciju centri, ciematu kustības, bibliotēkas un citas organizācijas. 

Tā kā koordinatori pārstāv dažādas organizācijas un viņiem ir atšķirīga pamatnodarbošanās, 

tad katrā novadā reģionālā atbalsta tīkla darbs var atšķirties, atkarībā no konkrētā 

koordinatora darbības jomas. Andras šo tīklu ir veidojusi un attīstījusi apmēram 20 gadus. 

2018. gadā  par sadarbības tīkla izveidi un pieaugušo izglītības veicināšanu Andras ieguva 

Eiropas Pieaugušo izglītības apvienības Grundtvig balvu (EAEA Grundtvig Award). 



Lai uzlabotu sadarbību starp tīkla organizācijām un iesaistītu tajā arvien vairāk vietējo  

pašvaldību, ir svarīgi palielināt izpratni par pieaugušo izglītības situāciju un problēmām.  

Andras ir izstrādājusi sadarbības semināru modeli. Sadarbībā ar Izglītības un pētniecības 

ministriju, Andras sagatavo semināru tēmas un organizē pašus seminārus. Dalībniekus uz 

semināriem uzaicināja koordinators. 

Šajos semināros Izglītības un pētniecības ministrija sniedz pārskatu par pieaugušo izglītības 

situāciju Igaunijā. Ziņojumā tiek iekļauta informācija par to, cik cilvēku piedalās mūžizglītībā, 

par Igaunijā dzīvojošo cilvēku izglītības līmeni,  par izmaiņām pieaugušo izglītības politikā, 

salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, kā arī par pašreizējiem mērķiem un prioritārajām 

mērķa grupām pieaugušo izglītībai valsts līmenī. Tiek izdalīta informācija par galvenajām 

aktivitātēm pieaugušo izglītības jomā.  

Andras sniedz pārskatu par pieaugušo izglītības statistiku attiecīgajā novadā un Andras 

aktivitātēm pieaugušo izglītības jomā atbilstošajā gadā. Novada pieaugušo izglītības 

koordinatori informē par sava novada pieaugušo izglītības piedāvātāju darbību novadā. 

Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds sniedz pārskatu par savām darbībām pieaugušo 

izglītības atbalstam.  

Iepriekšējā gadā Igaunijas pilsētu un pašvaldību asociācijas izglītības speciālists uzstājās ar 

tēmu “Pieaugušo izglītībā iesaistīto iedzīvotāju skaits, vietējo pašvaldību atbalsts un 

sadarbības tīklu veidošana”. Notika diskusijas par tēmu “Kādas ir sadarbības iespējas starp 

pašvaldībām un dažādiem novadu tīkliem, lai popularizētu pieaugušo izglītību un ko varētu 

darīt, lai samazinātu to cilvēku skaitu, kuriem ir zems izglītības līmenis” 

Igaunijas 15 novados un Tallinā šajos ikgadējos semināros piedalās aptuveni 500 dalībnieki. 

Igaunijā ir 79 vietējās pašvaldības. Līdz šim šajos semināros piedalījušies 39 pašvaldību 

pārstāvji. Andras plāno šos seminārus organizēt arī šogad. 

Semināru rezultātā dalībnieki saņem informāciju par pieaugušo izglītības jautājumiem savā 

novadā un uzzin par aktuālām problēmām un izaicinājumiem. Dalībnieki var nodibināt 

kontaktus un veidot savstarpēju sadarbību. 

Labas prakses organizēšana, izmantotās metodes: 

 Šo semināru organizēšanai Andras iesaista savus darbiniekus un sadarbības tīklu un izmanto  

galda diskusiju formātu. 

Labas prakses ieviešanai nepieciešamie resursi (finanšu, cilvēkresursi 

u.c.):  

Šinī darbā tiek iesaistīti 4 ANDRAS darbinieki - projekta vadītājs, projekta koordinators, 

finanšu speciālists, projekta konsultants un arī 16 koordinatori novados. 

Andras projekta vadītājs un koordinators sazinās un iesaista darbā Izglītības un pētniecības 

ministrijas, Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda pārstāvjus un Igaunijas pilsētu un 



pašvaldību asociācijas izglītības speciālistu. Andras projekta vadītājs un koordinators sagatavo 

Andras prezentācijas (Novada statistika un Andras aktivitātes). 

Koordinatori uzaicina semināra dalībniekus un organizē telpu un ēdināšanas pakalpojumus. 

Dažreiz telpu bez maksas piešķir kāda reģiona organizācija vai maksa ir simboliska. 

Visus seminārus līdz šim ir finansējis Eiropas Sociālā fonda projekts “Pieaugušo izglītības 

veicināšana un mācību iespēju klāsta paplašināšana”. Viena gada semināru budžets ir ap 8000 

eiro. 

Labas prakses ieviešanas grūtības (šķēršļi) 

Nebija viegli atrast īstos cilvēkus novadu līmenī un viņus motivēt organizēt šādu pasākumu un 

pārliecināt, ka viņi ir ieinteresēti organizēt un piedalīties šajos semināros. Pieaugušo izglītības 

jomā  grūtības sagādā arī sadarbības uzturēšana ar vietējām pašvaldībām, jo amatpersonas 

un arī politiķi regulāri mainās un līdz ar to arī prioritātes. 

Galvenie pašvaldību ieguvumi no labas prakses ieviešanas: 
Šāda veida seminārus varētu organizēt katrā novadā, ar vietējās pašvaldības atbalstu. Tie 

palīdzēs izveidot kopēju informācijas lauku, identificēt problēmas, noteikt kopīgus mērķus, kā 

arī plānot šo mērķu īstenošanu. 

Labas prakses ilgtspējības nosacījumi un attīstības iespējas 
Šāda veida semināri būtu jāorganizē katru gadu, un pieaugušo izglītība būtu jāiekļauj vietējās 

pašvaldības attīstības un rīcības plānos. Jāplāno arī resursi tā, lai katrā pašvaldībā būtu 

darbinieks, kura uzdevumos iekļauti pieaugušo izglītības jautājumi. 

Ieteikumi labas prakses nodošanai 
Ja jūsu valstī nav šāda tīkla, jums vispirms jāapzina pieaugušo izglītībā ieinteresētās 

organizācijas un personas. Ministriju un citu nozīmīgu personu iesaistīšana veicina ne tikai 

problēmu apzināšanu vietējā līmenī, bet arī nodrošina ministrijai praktisku informāciju par 

situāciju pieaugušo izglītībā vietējā līmenī, kas savukārt ir pievienotā vērtība ministrijai. 

Aspekti, kas nav minēti iepriekš, bet ir svarīgi vai noderīgi. 
Svarīgi šajā darbā iesaistīt vietējos medijus, kas iedzīvotājiem sniedz informāciju par sava 

novada problēmām, izaicinājumiem un prioritātēm, kas saistītas ar pieaugušo izglītību. 

 


