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1. Vispārējs pārskats 

“Pieaugušo izglītība Latvijā tiek pārvaldīta trīs līmeņos – valsts, pašvaldību un iestāžu līmenī. Pieaugušo izglītības 

galvenie uzdevumi ir šādi:palielināt pieaugušo izglītības līmeni, apstiprināt neformālās un ikdienējās mācīšanās 

rezultātus, palielināt mobilitātes iespējas izglītojamajiem, saskaņot izglītību ar darba tirgus vajadzībām, radīt 

iespējas veicināt un attīstīt pamatprasmes, samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītāju un uzlabot otrās 

iespējas izglītības iespējas"(PTgozne et al., 2019, 134. lpp.). 

OECD Ziņojums par Prasmju stratēģiju (2019. gads) norāda, ka”pieaugušo mācīšanās ir svarīga 

Latvijai.Produktivitātes pieaugums kopš 2008. gada finanšu krīzes ir palēninājies un vēl nav atgriezies pirmskrīzes 

līmenī.Daļēji tas ir saistīts ar zemo inovāciju līmeni un grūtībām, ar kurām darba devēji saskaras, meklējot kvalificētu 

darbaspēku, kas viņiem nepieciešams, lai palīdzētu viņiem piesaistīt kapitālieguldījumus, pieņemt jaunas 

tehnoloģijas un piedalīties globālajās vērtību ķēdēs (...).Kvalificēta darbaspēka trūkumu pastiprina demogrāfiskās 

tendences – iedzīvotāju novecošana, zems dzimstības līmenis un augsts emigrācijas līmenis.Lai novērstu šo prasmju 

trūkumu, Latvijai ir svarīgi nodrošināt izglītības sistēmas atbilstību mainīgajām darba tirgus vajadzībām un samazināt 

emigrācijas virzītājspēkus, piemēram, sliktus darba apstākļus" (85. lpp.). 

Balstoties uz Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2019. gadā publicētajiem galvenajiem demogrāfiskajiem 

datiem, Latvijas iedzīvotāju kopskaits ir 1 919 968, no kuriem 884 909 ir vīrieši un 1 035 059 – sievietes.1. diagrammā 

norādīts, ka aptuveni 65 % vīriešu ir darbspējīgā vecumā, savukārt sievietes veido aptuveni 58 % no minētajiem 

datiem.Deta lizēti dati par 1. grafiku ir pieejami 1. pielikumā. 

Lai gan dzimumu līdztiesību ES regulē vairāki tiesību akti, CSP norāda, ka joprojām pastāv dzimumu atšķirības darba 

tirgū, jo sievietes, visticamāk, ir mazāk apmaksātās nozarēs un mazāka iespēja ieņemt lēmumu pieņemšanas 

amatus.Kopumā sieviešu ekonomiskā aktivitāte visās ES dalībvalstīs ir zemāka nekā vīriešu ekonomiskā 

aktivitāte.2015. gadā sieviešu ekonomiskās aktivitātes līmenis Latvijā bija 63,2 %, kas bija par 9,2 procentu punktiem 

zemāks nekā vīriešiem, bet bija par 4,9 procentu punktiem augstāks nekā vidējais sieviešu ekonomiskās aktivitātes 

līmenis ES.(BNN, 2017. GADS). 

CSP 2018. gada darbaspēka apsekojums atklāj, ka darbinieku vidējais vecums pēdējos desmit gados ir pieaudzis par 

2,4 gadiem, 2018. gadā sasniedzot 43,7 gadus.Augstāks izglītības līmenis pieļauj augstākus amatus vai augstākas 

maksas profesijas.Saikni starp izglītības iegūšanu un atalgojumu apliecina arī CSP vadītie aptaujas rezultāti:vairāk 

nekā trīs ceturtdaļas (79,5 %) lielākajā algu kategorijā (EUR 1,400 un vairāk) ir augstākās izglītības darbinieki, bet 

tikai viena piektā daļa (19,4 %) augstāko izglītību ieguvušo darbinieku atbilst zemākajai algas kategorijai (līdz EUR 

450). 
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2. Demogrāfiskais stāvoklis un tendences attiecībā uz pieaugušajiem 
izglītojamajiem 

Latvijas iedzīvotāju skaits kopš 2010. gada sākuma ir samazinājies par 186 tūkstošiem un 2018. gada sākumā tas 

bija 1,93 miljoni.Demogrāfiskais pagrimums ietekmē visas jomas, tostarp izglītību un darba tirgu (Latvijas 

Republikas Valsts izglītības centrs (NCE), 2018).Iedzīvotāju novecošanās kopā ar lielu intelektuālā darbaspēka 

emigrāciju rada nopietnas problēmas Latvijas spējai reaģēt uz mainīgo pieprasījumu pēc prasmēm.Pēdējos gados 

prasmju trūkums ir palielinājies, un tas ir redzams dažās profesijās, kurās nepieciešamas augstas prasmes, 

piemēram, inženieri, profesionāļi un augstākā vadība.Lai novērstu šo trūkumu, Latvijai ir jāuzlabo darba apstākļi un 

jāveicina algu pieaugums augsti pieprasītās profesijās, vienlaikus aktīvāk piesaistot ārvalstu talantus.Jāpatur prātā, 

ka cilvēki, kuru darba specifika neļauj viņiem strādāt attālināti, visticamāk, būs tirdzniecības, būvniecības, 

pakalpojumu, veselības un skaistumkopšanas nozarēs, kā arī pārvaldē un palīdzībā.Tikmēr tie, kuriem jau ir šāda 

iespēja, visbiežāk strādā mārketinga, reklāmas, sabiedrisko attiecību, kā arī finanšu, apdrošināšanas un pārdošanas 

jomā. 

Eiropas Politiskās stratēģijas centrs (2019) publicēja dokumentu par turpmākajām darba tendencēm Eiropā, 

secinot, ka tradicionālā "studija, darbs, pensionēšanās" shēma pārvēršas mūžizglītībā, lai atbalstītu pārejas, un 

"plašākā kontekstā darbs attālināti arī var palīdzēt risināt vairākas strukturālas problēmas, ar kurām saskaras 

ES.Piemēram, tā var palīdzēt samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un gaisa piesārņojumu lielākajās pilsētās, 

samazinot satiksmes plūsmu." (13. lpp.).2018. gada dati liecina, ka 42 % Latvijas sieviešu ir augstākā 

izglītība.Turklāt sievietes šajā aspektā pārspēj vīriešus, jo Latvijā 24 % vīriešu ir augstākā izglītība.Kas attiecas uz 

pieaugušo izglītību, Latvijā 2018. gadāmūžizglītībā bija iesaistīts pārāk maz cilvēku – tikai 6,7 % – iedzīvotāju 

vecumā no 25 līdz 64 gadiem. 
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Turklāt 3. attēlā ir atspoguļoti dati par procentu no darba ņēmējiem un viņu izglītības līmeni, kā arī prasmju trūkums, 

kas liecina, ka mazizglītotie darbinieki saskaras ar ievērojami lielu prasmju trūkumu (ESAO, 2018. gads). 

 

OECD 2018. 

Nesenajā pieaugušo izglītības politikas pētījumā Melnikova et al.(2019) rezumēja, ka "ir liela demogrāfiska grupa 

vecumā 45 gadiem (vairāk nekā 40 % Latvijas nodarbināto), kuri ieguvuši augstāko vai profesionālo izglītību 1980.–

1990. gados.Viņiem ir pietiekamas prasmes darbam, ko viņi daudzus gadus ir veikuši kopā ar to pašu darba devēju 

vai tajā pašā nozarē, tomēr zaudējot šo konkrēto 

Galvenais iemesls nepiedalīties pieaugušo izglītības aktivitātēs ir motivācijas un finansiālu iemeslu trūkums,  

kā to vizualizējusi OECD (2018), 2. att. 

 

2.att.Šķēršļi dalībai pieaugušo izglītības pasākumos līdz ESAO 2018. 

 

3.att.% no darba ņēmējiem, kas ziņo par nodibinājumiem, transversālām, ar darbu saistītu prasmju nepilnībām izglītības 
līmeņa dalījumā, 
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viņu stāvoklisdarba tirgū vairs nav konkurētspējīgs,jo trūkst mūsdienu prasībām atbilstošu 

pamatprasmju:svešvalodas, digitālās prasmes, uzņēmējdarbības prasmes utt. “(24. lpp.). 

2.1. Pašreizējā situācija attiecībā uz pieaugušajiem, kas strādā attālināti vai no mājām 

Tāldarba jēdziens Eiropas Savienībā tiek izvirzīts kopš 2002. gada, kad Eiropas sociālie partneri parakstīja 

Pamatnolīgumu par teledarbu.2006. gadā Latvijas sociālie partneri noslēdza līgumu par šī Pamatlīguma īstenošanu 

Latvijā.Pamatnolīgumā tāldarbu definē kā darba organizācijas un/vai izpildes veidu, ja darba attiecībās darbu, ko 

var veikt darba devēja telpās, regulāri veic ārpus telpām, izmantojot informācijas tehnoloģijas (IT). 

Iespēja strādāt ārpus biroja ir arī viens no lielākajiem ieguvumiem, ko novērtē jaunie darba meklētāji.Tā sauktā Y 

paaudze jeb Millennials un Z paaudzes darbinieki ir prasīgāki pēc komforta, un viņiem ir daudz vairāk sakars ar 

neatkarību, emocionālo līdzsvaru un darba un dzīves līdzsvaru.Tāpat šīm paaudzēm ir visvairāk “digitālo klejotāju”, 

kas vēlas strādāt ceļojot.Mūsdienu darba tirgū tiek runāts arī par “Generation Flex” – jauniem un spējīgiem 

profesionāļiem, kuri apzinās savu vērtību un nevēlas iet stingrā rutīnas režīmā, bet gan paši noteikt savus grafikus. 

Cekuls et al.(2017) veica pētījumu par attālinātiem IKT nozares darbiniekiem no Latvijas, un viens no galvenajiem 

atklājumiem šī nacionālā ziņojuma kontekstā ir tāds, ka "nav skaidrs, cik precīzi attālināta darba intensitāte – 

stundas vai dienas nedēļā, kas pavadīta darbā attālināti, ietekmē darba ražīgumu, apmierinātību ar darbu un 

organizatorisko apņemšanos.Kopumā ir ierobežots pētījumu skaits par šo problēmu zinātniskajā literatūrā un nav 

pieejama informācija, ja šādi pētījumi ir veikti Latvijas organizācijās." (101. lpp.). 

Eurostat (2018) dati liecina, ka to nodarbināto cilvēku īpatsvars vecumā no 15 līdz 64 gadiem, kuri Latvijā parasti 

strādā attālināti, ir 2,9 %, kas ir mazāk nekā Eiropas Savienības (ES) vidējais rādītājs (kas ir 5,2 %).Eurostat dati arī 

liecina, ka sievietes ES (5,5 % no visām nodarbinātajām sievietēm) biežāk strādās mājās nekā vīrieši (5 %).Arī 

attālināti strādājošo skaits pieaug līdz ar vecumu.ES vidēji 1,8 % darba ņēmēju vecumā no 15 līdz 24 gadiem strādāja 

no mājām, salīdzinot ar 5 % darba ņēmēju vecumā no 25 līdz 49 gadiem un 6,4 % 50-64 gadus vecu darba ņēmēju. 
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Eurostat). 

2018. gadā kopējais sieviešu skaits Latvijā bija 1 044 565, no kuriem 608 494 bija darbspējīgā vecumā (Latvijā tas ir 

15-62 gadus vecs).Nodarbināto sieviešu skaits Latvijā 2018. gadā bija 438,8 tūkstoši, tādējādi, pamatojoties uz 

Eurostat (2018) un CSP (2018) datiem, Latvijā bija aptuveni 12 725 sieviešu, kuras parasti strādā no mājām 15-

64gadu vecuma grupā.Attiecībā uz vīriešiem Latvijā 2018. gadā bija 889 814 vīriešu, no kuriem 434,6 tūkstoši bija 

nodarbināti (vecumā no 15 līdz 64 gadiem), tādējādi, pamatojoties uz Eurostat (2018) un CSP (2018) datiem, bija 

aptuveni 12 603 vīriešu, kas parasti strādā no mājām vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem Latvijā. 

Latvijā veiktāaptauja (2018) atklāja, ka arī Latvijas iedzīvotāji ar prieku veic attālinātu darbu, un 42 % respondentu 

(no 1026) atzina, ka tas ļauj bez problēmām strādāt.Puse respondentu (54 %) novērtē iespēju apvienot darbu no 

mājām ar mājas pienākumiem.24 % arī ir vieglāk koncentrēties, strādājot mājās.Turpretī, novērtējot attālinātas 

darba nepilnības, gandrīz vienam no trim respondentiem trūkst tieša kontakta ar kolēģiem vai uzraugiem, kad 

viņiem ir vajadzīga palīdzība vai padoms, lai paveiktu darbu, un 22 % atzīst, ka darbam ārpus biroja trūkst dažu darba 

veikšanai nepieciešamo īpašību – piekļuve e-pastam, dokumentiem vai datoram.Jautāts par darbu mājās, gandrīz 

puse Latvijas respondentu dod priekšroku labi aprīkotam birojam, kas atgādina biroja vidi.Turklāt respondentu 

īpatsvars, kas atbildēja uz šo atbildi, palielinās līdz ar vecumu.28 % respondentu ir izvēlējušies brīvāka darba vide, 

piemēram, brīvdabas darbs vai uz terases, un gandrīz katrs piektais respondents koncentrējas tikai uz darbu pie 

mīksta dīvāna un kafijas, ko visvairāk atbalsta jaunākas vecuma grupas.Latvijā vērojama ļoti pozitīva tendence 

 

4.att.Nodarbinātās personas, kas parasti strādā mājās (% no kopējā nodarbinātības 15-64 gadu vecumā, 2018 gadi), 
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strādāt no mājām – gandrīz piektā daļa (17 %) Latvijas iedzīvotāju izmanto šo iespēju vairākas reizes mēnesī, bet 

gandrīz katrs desmitais (9 %) strādā tikai no mājām.Tikai neliela daļa (8 %) respondentu izvēlas strādāt mājās tikai 

tad, ja viņiem ir bērns vai slimības laikā, savukārt 27 % atzīst, ka nevar veikt savu darbu mājās. 

Citā 2017. gada pētījumā, ko veica CV tirgus Latvijā, atklājās, ka tie, kas vēlas strādāt attālināti, lielākoties ir cilvēki, 

kas jaunāki par 35 gadiem.Vīrieši dotu priekšroku šādam režīmam, bet to nepieļauj darba specifika.No otras puses, 

lielākā daļa sieviešu ir norādījušas, ka viņas nevēlas strādāt attālināti. 

Cekuls et al.(2017) piedāvā īsu sarakstu ar iemesliem, kāpēc attālināts darbs tiek/nav praktizēts starp IKT 

uzņēmumiem Latvijā, norādot, ka” galvenie organizāciju minētie iemesli, kāpēc netiek praktizēts attālināts 

darbs,ir šādi:ir vajadzīga dinamiska saziņa;tūlītēja atgriezeniskā saite un rīcība;organizācijas veikto darbu nevar 

veikt ārpus organizācijas telpām;informācijas un datu drošība;nepieciešama pastiprināta darbinieku 

kontrole;organizācijas vadība neatbalsta šādus elastīgus darba organizācijas veidus, jo viņi uzskata, ka darbs, kas 

veikts attālināti, nav tik produktīvs;attālināts darbs ir piemērots tikai nelielam, skaidri definējamam un izmērāmam 

darbam;vadības atzinumu ietekmē iepriekšējā negatīvā pieredze.Galvenie iemesli, kāpēc tāldarbs tiek regulāri 

praktizēts saskaņā ar apsekoto organizācijusniegto informāciju:samazinātas tiešās un netiešās izmaksas;darba 

ņēmēju laika ietaupījums sakarā ar pārvietošanos no dzīvesvietas uz darba vietu;ērtības;uzņēmuma nostāja, ka 

svarīgi ir tikai kopējie darba rezultāti un mērķu sasniegšana, nevis instrumenti to sasniegšanai" (102. lpp.). 

Jāatzīmē, ka 2020.gada 1.jūlijā spēkā stāsies Darba aizsardzības likuma grozījumi, kas precizēs atsevišķus 

noteikumus par darba vides riskiem tāldarba gadījumā. 

Pieaugušo izglītības vajadzību un izglītības nepilnībunoteikšana Latvijā ir sarežģīts uzdevums.Pētniecības projektā 

eduMap (2018) publicēts dokuments par pieaugušo izglītības izaicinājumiem Latvijā, ieviešot to ar:“Nacionālajos 

dokumentospar Mūžizglītības vadlīnijāmirgrūti identificēt pieaugušo izglītojamo grupu (Latvijā) vajadzības, 

kas definētas kā neaizsargāta jauniešu grupa." (3. lpp.). 
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2.2. Bezdarbs valsts līmenī 

Sākoties ekonomikas lejupslīdei, 2009. gadā strauji pieauga bezdarbs, sasniedzot maksimumu 19,5 % apmērā 2010. 

gadā.Bezdarba līmenis kopš 2011. gada ir pastāvīgi samazinājies, 2018. gadā sasniedzot 7,4 %. 

2019. gada 3. ceturksnībezdarba līmenis Latvijā bija 6,0 %.3. ceturksnī bija 58,9 tūkstoši bezdarbnieku vecumā no 

15 līdz 74 gadiem, kas ir par 9,9 tūkstošiem mazāk nekā pirms gada un par 2,6 tūkstošiem mazāk nekā iepriekšējā 

ceturksnī.Sieviešu bezdarba līmenis joprojām ir zemāks nekā vīriešiem (attiecīgi 5,4 % un 7,2 %).Bezdarbs Latvijā 

strauji tuvojas zemākajam punktam pirms krīzes.Tomēr tomēr bezdarba līmenis Latvijā joprojām ir viens no 

augstākajiem Austrumeiropā, un, piemēram, Igaunijā 2019. gada trešajā ceturksnī bezdarba līmenis ir sarucis līdz 

3.9 %, tāpēc bezdarba līmenim Latvijā noteikti ir potenciāls turpināt samazināties. 

2018. gadā bez darba bija 72,8 tūkstoši cilvēku, no kuriem 41,7 % bija ilgstoši bezdarbnieki un nevarēja atrast darbu 

ilgāk par gadu.Sieviešu bezdarba līmenis (6,4 %) joprojām ir zemāks nekā vīriešu bezdarba līmenis (8,4 %).Turpretī 

jauniešu 

(15-24 

gadi) 

bezdarba 

līmenis 

2018. 

gadā bija 

12,2 

%.Baltijas 

valstīs 

Lietuvā ir 

zemākais 

jauniešu bezdarba līmenis – 2018. gadā tas bija 11,1 % un Igaunijā – 11,8 %. 

Bezdarba līmenis (%) 

2. diagramma.Bezdarba līmenis Latvijā (%) pēc CSP bezdarba 

struktūra Latvijā pakāpeniski mainās, iedzīvotājiem novecojot:ilgtermiņa bezdarbnieku īpatsvars ir vecāks par 50 

gadiem.Tāpat ir palielinājies to cilvēku īpatsvars, kuri iepriekš ir veikuši dažādus vienkāršākus un mazāk kvalificētus 

darbus, kā rezultātā ir samazinājušās algas bez ievērojamām iespējām ieguldīt savās prasmēs.Lai gan visi darba 

ņēmēji ir pakļauti riskam 
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bezdarbs, tieši šīs grupas un salīdzinoši mazkvalificētie ir tie, kas pašlaik ir visvairāk pakļauti tā iedarbībai, un, 

sniedzot apmācību individuālā līmenī, var panākt lielāku produktivitātes pieaugumu nekā citas.2014. gada dati 

liecina, ka vecuma grupā no 25 līdz 64 gadiem ar zemu kvalifikāciju (pamatizglītība, pabeigta/nepilnīga vispārējā 

vidējā izglītība) ir 243 110 nodarbināto personu jeb 31 % no kopējā nodarbināto skaita (789,571).Lielākais 

nodarbināto cilvēku īpatsvars (85 %) ir 2555 gadus veciar pamatizglītību, bet 81 % iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 55 

gadiem ir vidējā vispārējā izglītība. 

Kā liecina CSP dati, populārākā darba meklēšanas metode ir kontakts ar radiniekiem un draugiem, ko izmantoja 

vairāk nekā trīs ceturtdaļas (77,7 %) respondentu bezdarbniekiem.Salīdzinot ar Baltijas valstīm, šī darba meklēšanas 

metode ir tik populāra tikai Latvijā.Lietuvā darba meklētāji daudz biežāk sazināsies ar valsts nodarbinātības dienestu 

(78,8 %), savukārt Igaunijā visbiežāk darba meklēšanas metode ir iepazīties ar publicētajiem darba piedāvājumiem 

laikrakstos un internetā. 

Lielākā daļa nodarbināto ir iedzīvotāji ar augstāko izglītību (37,3 %), bet viena trešdaļa jeb 31,6 % no ekonomiski 

neaktīvajiem (bezdarbniekiem, kas nemeklē darbu) ir personas ar pamatizglītību vai zemāku izglītību (CSB, 2019). 

2.3. Pieaugušo izglītojamo uzņēmējdarbības vajadzības un plaisas 

Mūsdienās galvenās tendences, kas ietekmē prasmes, ir globalizācija, tehnoloģiskās un demogrāfiskās 

pārmaiņas.Globalizācija tagad nozīmē integrētāku pasaules ekonomiku nekā jebkad agrāk, tādējādi veicinot 

globālu vērtību ķēžu veidošanos un palielinot darba ņēmēju neaizsargātību.Eiropas Komisija norāda, ka "Eiropas 

dzimumu nevienlīdzība uzņēmējdarbības, vadības un tehnoloģiju nozarē ir liela un pieaug, jo maz sieviešu izvēlas 

ar IKT un pašnodarbinātību saistītus priekšmetus un karjeru.(...) Pozitīvu piemēru veicināšana un digitālo un 

uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana meiteņu vidū palīdzēs novērst dzimumu nevienlīdzību un palielināt sieviešu 

līdzdalību zinātnē, tehnoloģijā un uzņēmējdarbībā.” 

Latvijas globālās uzņēmējdarbības uzraudzības ziņojums (2018) liecina, ka Latvijā visnodarbīgākie ir cilvēki vecumā 

no 25 līdz 34 gadiem.Turklāt ļoti aktīvi ir arī jaunieši Latvijā (vecumā no 18 līdz 24 gadiem).Visu vecuma grupu 

iedzīvotāji uzņēmējdarbībā ir aktīvāki nekā vidēji Eiropas valstīs, bet ar vienu izņēmumu – iedzīvotāju aktivitāte 

vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem joprojām ir zem Eiropas vidējā rādītāja.2017. gadā 4,3 % Eiropas iedzīvotāju 

vecumā no 55 līdz 64 gadiem bija uzņēmējdarbības sākumposmā, salīdzinot ar 2,6 % Latvijā.Šeit par katriem desmit 

uzņēmējiem, ir apmēram sešas sievietes uzņēmējām.Šis rādītājs ir ļoti līdzīgs vidējam rādītājam Eiropas 

valstīs.Vidēji Eiropā sievietes ir mazāk ieinteresētas uzņēmējdarbībā nekā vīrieši.Tomēr 2017. gadā latviešu 

sievietes, salīdzinot ar Latvijas vīriešiem, sāka nedaudz vairāk motivētu biznesu. 

PJgozne et al.(2019) atsaucas uz ES Padomes (2018) publikāciju par uzņēmējdarbības vajadzībām, norādot, ka 

"uzņēmējdarbības kompetence ir viena no atjauninātajām astoņām ES definētajām pamatprasmēm (...).Tas attiecas 

uz indivīda spēju rīkoties, izmantojot iespējas un idejas, un pārvērst tās par vērtībām citiem.Tajāliela nozīme ir 

radošumam, kritiskai domāšanai, problēmu risināšanai, iniciatīvai, sadarbībai." (136. lpp.).  
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Darba devēju aptauja (2018) atklāja, ka vairāk nekā puse uzņēmumu norāda uz to, cik svarīga ir potenciālo 

darbinieku spēja pielietot zināšanas, prasme apgūt jaunas lietas,latviešu valodaszināšanas, disciplīna un 

profesionālās zināšanas.Viņiem nekavējoties seko komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja pielāgoties 

pārmaiņām un tikt galā ar stresu, spēja investēt, attīstīt, plānot un uzņemties atbildību par savu karjeru, spēja 

pieņemt neatkarīgus lēmumus, iniciatīva, gatavība uzņemties jaunus pienākumus, analītiskās prasmes, 

datorprasmesu.c. 

Pieaugušo izglītojamajiem un uzņēmējdarbības praktiķiem nepieciešamās uzņēmējdarbības pamatprasmes 2020. 
gadā ir šādas: 

spēja atrisināt 
ES kritiskās domāšanas 
sarežģītasproblēmas 

sarunu risināšanas prasmes 

Kopš 2017. gada (plānots līdz 2022.gada beigām) Latvijā tiek īstenots projekts “Darba ņēmēju profesionālās 

kompetences uzlabošana”.Projekta galvenie mērķi ir uzlabot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai 

novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu darbinieku konkurētspēju un 

palielinātu darba ražīgumu.Projekts tiek īstenots pieaugušo izglītības veidā.Jaunākie dati (2019. g.) par 

pieprasītākajām programmām projekta 4.kārtā atklāj, ka starp populārākajām programmām uzņēmējdarbības jomā 

pieaugušajiem audzēkņiem ir nekustamo īpašumu pārdošana, projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban 

un Teamwork Management ABC.Eiropas Komisija dokumentā "Pamatprasmes mūžizglītībā" (2018) informē, ka 

uzņēmējdarbības prasmes attiecas uz "spēju rīkoties, izmantojot iespējas un idejas, un pārveidot tos par vērtībām 

citiem.Tās pamatā ir radošums, kritiska domāšana un problēmu risināšana, uzņemoties iniciatīvu un neatlaidību un 

spēju sadarboties, lai plānotu un vadītu kultūras, sociālas vai finansiālas vērtības projektus." (13. lpp.) 
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Aptuveni 70 % uzņēmēju par izšķirošu uzskata šādas uzņēmējdarbības prasmes (Stasane et al, 2014): 

Kognitīvajā sfērā – uzņēmējdarbības intuīcija, radošums, 

Konstruktīva domāšana; 

Personības iezīmes:stresa pretestība, atbildība, organizatoriskās spējas, komunikalitāte; 

Pašpārliecības jomā – autonomija, iekšiene, garīgā attīstība; 

Motivācijas jomā – skaidrs panākumu motīvs ar konkrētu orientāciju uz rezultātiem, griba, iniciatīva. 

Analizējot dažādus pieaugušo audzēkņiem piedāvātos kursus, kas arī balstīti uz mājām, atklājas, ka galvenās 

uzņēmējdarbības prasmes, kas bieži tiek risinātas kursa saturā, ir saistītas ar jaunām prasmēm, motivāciju, 

mācīšanās prasmēm (mācīšanās mācīties), informāciju par radošuma, ideju ģenerēšanas, ilgtspējas, ētikas un 

lēmumu pieņemšanas veicināšanu un attīstību. 

2.4. Pieaugušo izglītojamo finansiālās vajadzības un nepilnības 

Vienkāršākie finanšu pakalpojumi (kontu apkalpošana, maksājumi, internetbankas, kredīti, apdrošināšana un 

investīcijas) Latvijā kļuvuši par masu pakalpojumiem pēdējās desmitgadēs – tie ir pieejami ikvienam.Tādējādi 

katram pakalpojuma lietotājam jābūt pamatzināšanām – jāpārzina  finanšu plānošana, jāapzinās piedāvāto 

pakalpojumu klāsts un to potenciālais riska līmenis,drošības aspekti, jāspējsalīdzināt dažādus pakalpojumus, lai 

noteiktu piemērotāko personu kā personīgo atbildību un iespējamās saistību neizpildes sekas.Nepieciešamība pēc 

finanšu pamatzināšanām rada pastāvīgas finansiālās vajadzības un zināšanu plaisas pieaugušajiem Latvijā. 

Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju ir grūtības izvērtēt ekonomiskos procesus valstī un izvērtēt iespējamos 

ekonomiskās izaugsmes scenārijus un ekonomiskās attīstības ciklus.Vērtējot izpratni par ekonomikas un finanšu 

jautājumiem, lielākā daļa iedzīvotāju (aptuveni 69 %) atzīst, ka cenšas sekot līdzi Latvijas tautsaimniecības attīstībai, 

bet ir daudz neskaidrību un biežāk to nesaprot (Finanšu lasītprasmes stratēģija, 2014). 

Tirgus un sabiedriskās domas aptauju centra SKDS 2011. gadā veiktais pētījums atklāja, ka vairāk nekā puse jeb 57 

%aptaujāto Latvijas iedzīvotāju jūtas slikti informēti par privātā finanšu plānošanas galvenajiem 

jautājumiem.Tikai 10 % iedzīvotāju regulāri reģistrē savus ienākumus un izdevumus, plānus lielāki pirkumi un 

salīdzina cenas.19 % aptaujāto bieži vai regulāri ir neparedzēti papildu izdevumi, kuriem trūkst ienākumu.FKTK 

2013. gadā veiktais pētījums apstiprināja, ka vairāk nekā pusei (57 %) Latvijas iedzīvotāju ir tikai pamatzināšanas 

vai ļoti vājas zināšanas par finanšu pakalpojumiem.Cilvēkiem trūkst visvairāk zināšanu par pensiju sistēmas trim 

pīlāriem (39 %), uzkrājumiem privātajai finanšu stabilitātei (26 %) un nelegālo pakalpojumu sniedzējiem (32 

%).Vidēji Latvijā sieviešu algas ir par 15,7 % zemākas nekā vīriešu algas. ES vidējais rādītājs ir līdzīgs (16 %).Viszemākā 
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atšķirība starp vīriešu un sieviešu darba samaksu ir jauniešiem, kas jaunāki par 25 gadiem, un sievietēm, kas saņem 

par 13,9 % zemākas algas nekā vīriešiem, un sievietēm vecumā no 55 līdz 64 gadiem (12,3 %). 

Jaunākie dati (2019. g.) par pieprasītākajām programmām projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences uzlabošana” 4.kārtā liecina, ka 

populāras programmas finanšu jomā par datu analīzi un ziņojumiem. 

Analizējot dažādus pieaugušo audzēkņiem piedāvātos kursus, kas arī balstīti uz mājām, atklājās, ka galvenās finanšu 

prasmes, kas diezgan bieži tiek risinātas kursu saturā, ir finanses un ekonomiskā prasme, budžeta plānošana, 

ieņēmumu plānošana, valsts finansējuma programmas jaunizveidotiem uzņēmumiem un citiem uzņēmumu 

veidiem, jaunuzņēmumu programmas, investīcijas un kiberdrošība. 

2.5. Pieaugušo izglītojamo digitālās vajadzības un digitālās plaisas 

Tehnoloģiskās pārmaiņas, strauji attīstoties jaunām tehnoloģijām un jaunām darba formām, ietekmē pieaugušo 

izglītojamo digitālās vajadzības.Tehnoloģiskajam progresam būs liela ietekme uz nodarbinātību.Pieprasījums pēc 

digitālajām prasmēm pieaugs— līdz 2025.gadam 85 % darbavietu būs vajadzīgas vismaz pamata digitālās 

prasmes.Darbaspēka pieprasījuma pieaugumu līdz 2025. gadam veidos četras nozares – 

komercpakalpojumi, būvniecība, tirdzniecība un ražošana.Arī iepriekš minēto nozaru, kas nav tirdzniecība, 

izaugsme ir sagaidāma ilgtermiņā.ESAO ziņojumā apkopota to personu digitālā plaisa, kurām kopumā ir 

zems digitālo prasmju līmenis.(2017). 
Cilvēki ar zemu vispārējo digitālo prasmju līmeni pēc vecuma.2017 

 

Citā ESAO diagrammā (2018) parādīts, ka tiešsaistes kursi kļūst plašāk pieejami, bet tos galvenokārt izmanto 

jaunākās paaudzes Latvijā. 
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Indivīdi, kas izmanto internetu, lai mācītos tiešsaistē jebkurā mācību priekšmetā dalības līmenis 
ilgst 3 mēnešus pa vecuma grupām.2017 

 

Latvijā digitālo prasmju līmenissieviešu vidū ir nedaudz augstāks nekā vīriešiem.Vismaz 50 % sieviešu ir digitālās 

pamatprasmes, bet tikai 46 % vīriešu (DESI, 2018). 

Eiropas Komisija dokumentā “Pamatprasmes mūžizglītībai” (2018) informē, ka digitālās prasmes ietver “informāciju 

un datu lietotprasmi, komunikāciju un sadarbību, plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, digitālā satura radīšanu (tostarp 

programmēšanu), drošību (tostarp digitālo labklājību un kompetences, kas saistītas ar kiberdrošību), ar intelektuālo 

īpašumu saistītus jautājumus, problēmu risināšanu un kritisko domāšanu.”(10. lpp.). 

Viena no svarīgākajām digitālajām prasmēm, kāda var būt darbiniekam un pieaugušajam, ir pamatzināšanas par 

interneta lietošanu.Kā liecina CSP dati, 2018. gadā 63,0 % uzņēmumu bija tīmekļa vietne.Tīmekļa vietnes 

pastāvēšana lielā mērā ir atkarīga no uzņēmuma lieluma:58,5 % mazo uzņēmumu bija sava tīmekļa vietne, savukārt 

vidējiem un lieliem uzņēmumiem – attiecīgi 82,8 % un 95,0 %.Vēl viena svarīga digitālā prasme irmākoņdatošanas 

datu pārvaldība.No 5,7 % 2014. gadā līdz 14,5 % 2018. gadā ir palielinājies to uzņēmumu īpatsvars, kuri maksā par 

mākoņdatošanas pakalpojumiem.2018. gadā 12,7 % mazo uzņēmumu, 20,9 % vidējo uzņēmumu un 38,5 % lielo 

uzņēmumu izmantoja mākoņdatošanas pakalpojumus.Lielāko daļu mākoņdatošanas pakalpojumu izmantoja 

uzņēmumi, kuru galvenā darbība ir informācijas un sakaru pakalpojumu sniegšana (47,9 %) un datoru un sakaru 

iekārtu remonts (33,3 %).Digitālās prasmes darbā prasa digitālo prasmju nostiprināšanu tehnoloģiju izmantošanā 

darbā, lai varētu izmantot dažādus instrumentus situācijās, kas tām vajadzīgas, piemēram, sociālo tīklu veidošanu, 

sabiedriskos un pašvaldību pakalpojumus un citus.Pieaugušajiem, kas mācās, ir zināt, kā droši unatbildīgi izmantot 

informācijasun komunikāciju tehnoloģijas un ar to palīdzīburadīt jaunas zināšanas. 
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Jaunākie dati (2019. g.) par pieprasītākajām programmām projekta “Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences uzlabošana” 4.kārtā liecina, ka starp populārākajām digitālajājomā pieaugušo izglītojamajām 

programmām Latvijā bija jaunas digitālās prasmes darba nolūkos, digitālais mārketings. 

“Apmācība lietot mobilās ierīces un digitālos rīkus var arī padarīt mācību pamatprocesus elastīgākus, atbilstošākus 

un efektīvākus – ar nosacījumu, ka skolotāji zina, kā tos izmantot!Pieaugušie var iemācīties lasīt un rakstīt, 

izmantojot digitālos rīkus.Tādēļgalvenā uzmanība būtu jāpievērš tādu metožu izstrādei, kas ļauj ņemt vērā augsto 

dinamiku pieejamo tehnoloģiju, mobilo lietotņu un sociālo pakalpojumu jomā," (Melnikova et al., 2019, 240. lpp.). 

Analizējot dažādus kursus pieaugušajiem audzēkņiem, kas arī ir balstīti uz mājām, atklājās, ka galvenās digitālās 

prasmes, kas diezgan bieži tiek risinātas kursu saturā, ir informācijas meklēšana, veidlapu aizpildīšana tiešsaistē, 

tiešsaistes mārketings un spēja reklamēt savus produktus tiešsaistē, tirgus izpētes rīki. 

3. Pieaugušo izglītības stratēģija valsts līmenī 

Šodien darba tirgus attīstās dinamiski, un prasmes, kas iegūtas agrāk, piemēram, pirms 10 gadiem vai vairāk, 

noveco.Ņemot to visu vērā, ir skaidrs, ka pieaugušo izglītībai ir svarīga loma Latvijas ekonomiskajā attīstībā.Lai 

nodrošinātu pieaugušo izglītības attīstību valsts līmenī,ir izstrādāts pieaugušo izglītības vadības modelis (5. att.), 

kura mērķis ir novērst pieaugušo izglītības sadrumstalotību, atsevišķu iestāžu rīcības nekonsekvenci un 

nepietiekamu informāciju, kas nepieciešama situācijas novērtēšanai, kā arī izveidot efektīvu pieaugušo izglītības 

sistēmu (NCE, 2018). 

5.att.Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa īstenošanas plāns 2016.–2020. gadam 

  

 
Saskaņotas un 

ilgtspējīgas 
pieaugušo 

izglītības sistēmas 
izveide 

 
 
 

Nodrošināt dalītu 
un specifisku 

atbildību 
un mijiedarbību 

starp nozaru 
politikām 

 
 
 

Pieaugušo 
izglītības 

pieejamības 
unkvalitātes 

nodrošināšana 
iedzīvotājiem 

 
 



Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas Erasmus Plus programmas atbalstu. 
Šī publikācijas atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde un Eiropas Komisija neatbild par tajā ietvertās 

informācijas iespējamo izmantošanu. Projekta  numurs 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

Pieaugušo izglītības politika Latvijā ir cieši saistīta ar gandrīz jebkuru valsts attīstībai svarīgu jomu, bet visciešāk ar 

ekonomiku, uzņēmējdarbību un nodarbinātību.Pieaugušo izglītību Latvijā nosaka Izglītības attīstības vadlīnijas 

2014.-2020. gadam.Izglītības attīstības politikas galvenais mērķis ir “kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības 

attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei”.Izglītības attīstības politikas pamatprincipi ir veidot 

nākotnes izglītību, kurā persona un viņa ieguvumi ir vissvarīgākā vērtība, un izglītības iespējas tiek radītas, 

pamatojoties uz indivīda personīgās izaugsmes un pašpilnveidošanās vajadzībām. 

Izglītības attīstības pamatnostādnēs ir teikts, ka, lai atvieglotu mūžizglītības procesu pārvaldību un uzraudzību, būtu 

nepieciešama regulāra informācija par pieaugušo izglītības iespējām pašvaldībās.Šis darbības virziens paredz 

uzlabot tiesisko regulējumu attiecībā uz atbalsta sniegšanu pieaugušo izglītībai, sniegt atbalstu nodarbināto 

iedzīvotāju profesionālajai attīstībai atbilstīgi mainīgajiem darba tirgus apstākļiem, tostarp atbalstu darba devējiem 

formālās un neformālās izglītības nodrošināšanai.Būtu jāveicinaatbalsts darba devējiem, laitie varētu vēl vairāk 

izglītot savus darba ņēmējus. Ilgtermiņā ir jānodrošina, lai kultūras iestādēm, tostarp kultūras atmiņas 

iestādēm – muzejiem, arhīviem, bibliotēkām – būtu pieejams kultūras izglītības piedāvājums, izmantojot 

formālu un neformālu izglītību. 

Stratēģiski ir plāns profesionālās izglītības iestāžu kapacitātes palielināšanai pieaugušo izglītībā (Profesionālās 

izglītības iestāžu administratīvo un pedagoģisko darbinieku kompetences uzlabošana saistībā ar mācību 

organizāciju, metodoloģijas jautājumiem un tehnoloģiju attīstību, tostarp mobilitātes pasākumi labas prakses 

tālāknodošanai pieaugušo izglītības attīstībai.Tas ietver ganprofesionālās izglītības un arodizglītībā iesaistīto 

praktiķu pedagoģiskās kompetences uzlabošanu,gan profesionālās izglītības iestāžu kapacitātes palielināšanu 

pieaugušo izglītībā.Tas tiek īstenots, nodrošinot profesionālo izaugsmi un starptautisko pieredzes apmaiņu 

pedagogiem, akadēmiskajam personālam, pieaugušo izglītības personālam caur ERASMUS +. 

Lai sasniegtu stratēģijas“Eiropa 2020” mērķi līdz2020. gadam iesaistīt 15 % iedzīvotāju (vecumā no 25 līdz 64 

gadiem) mūžizglītības jomā, valsts reformu programmā ir četras galvenās politikas mūžizglītības principa 

īstenošanai: 
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Šā procesaietvaros būtu jāpaplašina pieaugušo izglītības iespējas, lai stiprinātu profesionālās izglītības iestāžu spējas 

pieaugušo izglītībā.Ir nepieciešams turpināt paplašinātreģionālo universitāšu tālākizglītības programmu 

piedāvājumu atbilstoši reģiona attīstības vajadzībām un darba tirgus pieprasījumam.Tālāk jāattīsta 

deleģēšanas procedūra ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenču novērtēšanai, kā 

arī izglītības iestādes un sabiedrība būtu jāinformē par iespējām novērtēt profesionālās kompetences, kas 

iegūtas ārpus formālās izglītības sistēmas. 

Tiek praktizēta regulāra CEDEFOP (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra) analītiskās sistēmas uzturēšana, 

lai noteiktu pieaugušo izglītojamo vajadzības.OECD-Latvijas sadarbība OECD Prasmju stratēģijas projektā izstrādā 

Latvijas valsts izglītības un prasmju stratēģiju 2021.-2027. gadam.Viens no galvenajiem stratēģiskajiem virzieniem 

ir “ilgtspējīga finansējuma mehānisma nodrošināšana pieaugušo izglītībai”.Daudzi projekti, kas saistīti ar 

pieaugušo izglītību, Latvijā īstenoti izmēģinājuma projektos, galvenokārt ar Eiropas struktūrfondu projekta 

atbalstu.Izmantojot dažādas programmas, Latvija ir ļāvusi paplašināt profesionālo orientāciju pieaugušajiem, 

atbalstīt uzņēmumus ar apmācības palīdzību un uzlabot profesionālās izglītības izcilības centru infrastruktūru.Lai šīs 

iniciatīvas būtu ilgtspējīgas ilgtermiņā, ir jāpaplašina finansējuma avoti.Kā izmēģinājuma projektu Latvija varētu 

apsvērt iespēju izveidot kopīgu izglītības fondu vairākās nozarēs, kurās darba devēji veic iemaksas un kura resursus 

var izmantot. 

Minētajā OECD ziņojumā uzsvērts, ka spēcīga pieaugušo izglītības kultūra ir obligāta, ja Latvija vēlas nodrošināt, ka 

visi indivīdi ir gatavi atjaunot esošās prasmes vai apgūt jaunas prasmes, lai pielāgotos jauniem 

izaicinājumiemun iespējām un gūtu panākumus arvien sarežģītākajā pasaulē.Pieaugušo izglītības veicināšana 

ir Latvijas prioritāte, cenšoties līdz 2020. gadam sasniegt Eiropas Savienības 15 % līdzdalības līmeni. 
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Latvijai ir iespējas veicināt mūžizglītības kultūru: 

Efektīvi pārvaldības pasākumi ir pamatā Latvijas veikumam cilvēkprasmju attīstīšanā un izmantošanā.Tāpēc tādu 

politiku panākumi, kas attīsta un izmanto prasmes, ir atkarīgas no plaša valsts un vietējā līmenī iesaistīto dalībnieku 

un nozaru loka.Latvijas Izglītības un prasmju stratēģija 2021.-2027. gadam sniedz iespēju mobilizēt šos 

dalībniekus un koordinēt viņu darbu.Latvijas administratīvo un teritoriālo reformu kontekstā ir iespējams stiprināt 

šobrīd nesistemātisko sadarbību ar pašvaldībām un starp pašvaldībām prasmju politikas jomā.Lai īstenotu šo 

iespēju, ir definēti šādi ieteikumi: 

Uzlabot sadarbību ar 
ieinteresētajām 
personām dažādos 
pārvaldes līmeņos 

Izstrādāt integrētu prasmju 
uzraudzības uninformācijassistēmu 

 
 
 

Saskaņā ar OECD (2019) Prasmju ziņojumu Latvijai ir dažādi ieteikumi konkurētspējas paaugstināšanai un 

mūžizglītības vides uzlabošanai.Viens no veidiem ir veicināt mūžizglītības kultūru, 

1) Izpratnes veidošana par pieaugušo izglītību 

Pieaugušo motivācija iesaistīties mācībās ir noteicošais faktors, kas nosaka pieaugušo izglītību.Motivācija tiek 

uzskatīta par ļoti svarīgu veiksmīgai dalībai pieaugušo izglītībā, kas ir vēl svarīgāka nekā sociāli ekonomiskā 

situācija.Pieaugušo izglītības veicināšanā izšķiroša nozīme ir informētības palielināšanai par pieaugušo izglītības 

iespējamajiem ieguvumiem un piekļuvi tai.Informācija par pieaugušo izglītības iespējām būtu jāiekļauj izpratnes 

veidošanas iniciatīvās, un galalietotājiem tie būtu jāvēršas individualizētā un lietotājam draudzīgā veidā.Lai 

nodrošinātu, ka galalietotāji zina, kā interpretēt un izmantot informāciju, ir vajadzīgi individuāli konsultēšanas un 

vadības pakalpojumi. 
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2) Šķēršļu mazināšana pieaugušo izglītībai 

Pat tad, ja viņi ir motivēti piedalīties pieaugušo izglītībā, pieaugušo līdzdalību var sarežģīt ārējie šķēršļi.Saskaņā ar 

Pieaugušo izglītības aptauju būtiskākie šķēršļi Latvijā ir finanšu, laika un ģimenes pienākumi.Ir vairāki dažādi 

finanšu instrumenti, kas var palīdzēt samazināt pieaugušo izglītības izmaksas.Nodarbinātajiem pieaugušajiem atrast 

laiku, lai studētu, var būt grūti.Šai mērķgrupai dalību pieaugušo izglītībā var palielināt, radot stimulus darba 

devējiem ieguldīt un atbalstīt savu darbinieku pieaugušo izglītību.Cilvēkiem, kam ir ģimenes pienākumi, jo īpaši 

pieaugušajiem ar maziem bērniem, ir grūti apvienot vecākus ar izglītību.Tas liecina par bērnu aprūpes iestāžu nozīmi 

skolas laikā. 

3) Paplašināt pieaugušo izglītības piedāvājumu 

Dalība formālajā pieaugušo izglītībā Latvijā ir zem vidējā līmeņa.Pieaugušo formālās izglītības iespēju uzlabošana 

un paplašināšana var palielināt pieaugušo kopējo līdzdalības līmeni.Iedzīvotāju novecošana kopā ar emigrāciju 

samazina latviešu tradicionālo studentu skaitu.Augstākās izglītības iestāžu ilgtermiņa interesēs ir paplašināt savus 

kursus, iekļaujot pieaugušos audzēkņus.Profesionālās izglītības iestādes, jo īpaši profesionālās izglītības 

kompetences centri, kā arī augstākās izglītības iestādes var mācīt darbu ar pieaugušajiem audzēkņiem, pielāgot 

savus kursus pieaugušo specifiskajām vajadzībām, piedāvāt elastīgus un modulārus kursus un aktīvi piedalīties darbā 

ar pieaugušajiem audzēkņiem. 

4) Pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošana 

Informētības palielināšana, šķēršļu mazināšana un pieaugušo izglītības iespēju paplašināšana vien negarantē labus 

pieaugušo izglītības rezultātus – ļoti svarīgasir kvalitatīvas pieaugušo izglītības programmas.Pierādījumi liecina, 

ka valstīs ar augstas kvalitātes formālās un neformālās izglītības sistēmām pieaugušo izglītībā parasti ir augstāks 

līdzdalības līmenis.Ir vajadzīgikvalitātes kritēriji, jo īpaši neoficiālās pieaugušo izglītības jomā.Ir jāiesaista 

attiecīgās ieinteresētās personas, lai kopīgi noteiktu, kā izmērīt, novērtēt un uzraudzīt kvalitātes kritērijus un kā 

atbalstīt pieaugušo izglītības personālu to īstenošanā. 

Nozīmīgākās profesionālās organizācijas, kas sniedz ieguldījumu pieaugušo izglītībā Latvijā, ir: 

1) Latvijas Pieaugušo izglītības asociācija dibināta 1993. gadā.Asociācijas uzdevums ir ne tikai apvienot 

pieaugušo izglītībā iesaistītos, bet arī piedalīties pieaugušo izglītības politikas izstrādē. 

2) Kopš. gadu sākuma pieaugušo izglītību Latvijā nodrošina pašvaldību pieaugušo izglītības centri, piemēram, 

Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Cēsīs, Kuldlga, Aizkraukle, Dobeles Pieaugušo izglītības centri.Citas 

pieaugušo izglītības iestādes, piemēram, BUTS mācību centrs, IH rjga-Satva svešvalodu skola, SIA “Valodas 

mācību centrs”, 
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Latviešu tautas skola, Mirtes valodas centrs, jau ilgu laiku strādā neformālā pieaugušo izglītībā. 

3) Lielākie Latvijas uzņēmumi, piemēram, Lattelecom, RTgas siltums, Latvijas Gāze,ir izveidojuši pieaugušo 

izglītības centrus.Latvijas Tiesnešu mācību centrs nodrošina apmācību darba vietā ne tikai tiesnešiem un 

tiesu darbiniekiem, bet arī juristiem un valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu darbiniekiem. 

4) Latvijas Lauksaimniecības universitātesMūžizglītības centrs piedāvā ikvienam tālākizglītību atbilstoši 

darba tirgus prasībām. 

5) Latvijas Lauku konsultāciju un mācību centrs nodrošina apmācību, konsultācijas un informāciju 

lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem 26 lauku konsultāciju birojos – filiālēs. 

3.1. Uzņēmējdarbības prasme 

Latvijā nav izstrādāta specifiska vai atsevišķa uzņēmējdarbības rakstpratības stratēģija, jo uzņēmējdarbības 

kompetences attīstība ir integrēta pašā izglītības stratēģijā.Latvijai ir stratēģiskāka pieeja nekā Grieķijai un 

Turcijai.Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādnēs ir minētas uzņēmējdarbības prasmes un paredzēti atbalsta 

pasākumi, lai uzlabotu skolotāju profesionālās prasmes (tai skaitā uzņēmējdarbību), sniegtu plašāku informāciju par 

uzņēmējdarbības profesijām un novērtētu uzņēmējdarbības izglītības attīstības pasākumus saskaņā ar iepriekšējo 

stratēģiju.EE ir saistīta arī ar Augstākās izglītības (augstākās izglītības) stratēģiju, kuras mērķis ir izveidot ES mēroga 

konkurētspējīgu augstākās izglītības sistēmu.Šai stratēģijai ir četras prioritātes, un EE ir iekļauta pirmajā prioritātē 

saistībā ar IL modernizāciju. 

Viens no mērķiem, kas izvirzīts Izglītības attīstības pamatnostādnēs, ir veicināt uz vērtībām balstītu indivīda 

profesionālo un sociālo iemaņu izglītību dzīvei un konkurētspējīgu darba vidi.Jo īpaši uzņēmējdarbības izglītībai ir 

šādi mērķi: 

1. EE kā kompetence, kas jāuzlabo ar uzlabotu izglītības saturu, 

2. Modulārās izglītības programmu (tostarp tādu, kas attiecas uz “iniciatīvu un uzņēmējdarbību”) ieviešana 

profesionālajā izglītībā; 

3. Skolotāju profesionālās kvalifikācijas uzlabošana (tostarp uzņēmējdarbība); 

4. Paplašināt dažādu prasmju (tostarp uzņēmējdarbības) apguvi neformālās un neformālās izglītības jomā. 
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Pasākumi, kas veicami, lai sasniegtu EN noteiktos mērķus:  

1. Izstrādāt izglītības, mācību programmas un inovatīvus mācību rīkus, tostarp mācību rezultātu 

novērtēšanu, lai veicinātu jaunas prasmes, tostarp “uzņēmējdarbības garu” un uzņēmējdarbības prasmes. 

2. Uzlabot skolotāju profesionālās kompetences (tostarp uzņēmējdarbības, finanšu, vadības, IKT un 

svešvalodu prasmes), lai līdz 2020. gadam par 80 % sasniegtu 50 % no tiem, kas iesaistīti nepārtrauktā 

profesionālajā attīstībā. 

3. Izplatīt vairāk informācijas par uzņēmējdarbības profesijām, attīstot Profesiju pasaules resursu (Eurydice, 

2016). 

Latvijā ir pieejams ESF finansējums, lai atbalstītu aktivitātes, kas ir daļa no izglītības attīstības stratēģijas, tostarp 

studentu uzņēmējdarbības prasmju uzlabošanu.Stratēģija ietver arī neformālās izglītības pasākumus, kuru mērķis ir 

attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības prasmes, pētīt nākotnes profesijas, iegūt pirmo darba pieredzi, iesaistīt NVO un 

jauniešu centrus, izstrādāt idejas turpmākiem studentu projektiem, turpināt apmācību un brīvprātīgo darbu.Ir arī 

vairāki projekti uzņēmējdarbības izglītības jomā, kas saņem tiešu ES finansējumu, piemēram, “Sociālās 

uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā”, “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” un “Student Innovation Labs – 

ceļš uz ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu izaugsmi”. 

3.2. Zināšanas finanšu jomā 

Finanšu lietpratība tiek risināta valstu līmenī.Šobrīd tiekizmantota Latvijas pilsoņu finansiālās lasītprasmes 

stratēģija.Tas ir dokuments, kas nosaka finanšu un ekonomiskās izglītības nodrošinātājus un attīstītājus Latvijā ar 

vienotu stratēģisku pieeju, lai pakāpeniski paaugstinātu iedzīvotāju finanšu prasmju līmeni, nosakot mērķus, 

galvenos virzienus un uzdevumus, institūcijas šo aktivitāšu īstenošanai.Stratēģijas mērķis ir sasniegt izvirzītos 

stratēģiskos mērķus, īstenojot partneru aktivitātesvalsts izglītības programmu izstrādē, mūžizglītības mācību 

programmas un zināšanu testēšanas instrumentu izstrādē un veicināšanā, kā arī sadarbības projektos starp 

iesaistītajām valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, finanšu sektora profesionālajām 

asociācijām un finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, tostarp starptautisko partneru aktivitātēm un 

atbalstu.Stratēģija atbilst vidēja termiņa stratēģiskās plānošanas dokumentiem laikposmam no 2014. līdz 2020. 

gadam. 

Kopumā finanšu un ekonomiskās izglītības īstenotāji Latvijā vienojas ar starptautiskajiem ekspertiem, ka viena no 

svarīgākajām stratēģiskajām aktivitātēm ir valsts izglītības satura uzlabošana, finanšu izglītības nodrošināšana 

visos izglītības līmeņosun pedagogi, lai nodrošinātu tālākizglītību šajos jautājumos.Skolas tiek uzskatītas par 

galvenajiem aģentiem finanšu un ekonomikas izglītības īstenošana un attīstība, īpašu uzmanību pievēršot zināšanu 

praktiskai izmantošanai. 
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Komercbanku asociācija 2013.gadā veica Latvijas visaptverošo skolu mācību programmu, izglītības standartu un 

pedagoģisko līdzekļu analīzi un iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumus “Izglītības attīstības 

pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam”.Šis projekts sniedz atbalstu mācību programmu izstrādei un inovatīvu 

mācību līdzekļu izstrādei, tostarp uzņēmējdarbībai un finanšu lietpratībai visos vispārējās izglītības līmeņos, 

kā arī atbalsta skolotāju vispārējo prasmju attīstīšanu saistībā ar skolotāju kvalitātes, atlīdzības un motivācijas 

sistēmu ieviešanu. 

Kopš 2013.gada pieejams izglītojošs interneta resurss – Latvijas Bankas Ekonomiskās izglītības mājaslapa “Naudas 

skola”, kurā plašai auditorijai (visiem neekonomistiem) sniegta skaidrojoša un izglītojoša informācija, kas palīdz 

izprast ekonomikas pareizību.Naudas skola piedāvā filmas un infografiku par dažādām ekonomikas tēmām, apspriež 

ekonomisko attīstību un pārbauda jūsu zināšanas. 

Valsts attīstības plāna (2014-2020) galvenie virzieni, kas attiecas uz finanšu lietpratību, ir šādi:  

 

Šobrīd Latvijakopā ar OECD ekspertiem izstrādā Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.— 2027. 

gadam.Viens no ieteikumiem ir "nodrošināt studentiem līdzsvarotu prasmju portfeli, lai viņi būtu gatavi darba 

tirgum, atjauninot mācību programmas, lai nodrošinātu studentiem:— fundamentālās/transversālās 

pamatprasmes, piemēram, komunikācijas prasmes, problēmu risināšanas prasmes un digitālās prasmes, kā arī 

modernākas profesionālās prasmes STEM un biznesā" (Bell, 2019). 

Finanšu lietpratībai mūžizglītībā vajadzētu būt atšķirīgai pieejai starp dažādām sociāli demogrāfiskajām grupām, 

ņemot vērā to atšķirīgo dzīves pieredzi, uztveri un prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā, un jānodrošina, 

piemēram, interaktīva izziņa internetā un lekcijas un diskusijasklātienē;abi drukātie informatīvie materiāli, t.sk. 

personas ar funkcionāliem traucējumiem. 
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3.3. Digitālo līdzekļu lietotprasme 

Tehnoloģiju ieviešana ir būtiska, lai palielinātu produktivitāti un palīdzētu apmierināt pieprasījumu pēc kvalificētiem 

darbiniekiem.Tomēr jaunu tehnoloģiju ieviešana Latvijā ir lēna, bet tādu prakšu ieviešana, kas nodrošina augstu 

kopējo sniegumu uzņēmumos, ir tikai mērena.Turklāt Latvija atpaliek gandrīz visās inovācijas īpašībās – pētnieku un 

inovatīvo uzņēmumu īpatsvars ir aptuveni puse no OECD vidējā rādītāja. 

Digitālās pārveides pamatnostādnēs (2021-2027) paredzēts izstrādātvienotus digitālos risinājumusun ieviest 

jaunus, efektīvus risinājumus, publiskos pakalpojumus un infrastruktūras saskaņā ar globālajiem informācijas 

sabiedrības mērķiem un tendencēm ES digitālajā vienotajā tirgū.Satura satvars ietvers tādas iespējamas attīstības 

tendences kā digitālā pārvaldība, digitālie pakalpojumi, IKT arhitektūra, digitālā drošība, digitālās prasmes, 

tostarp racionālas un efektīvas (savstarpēji izmantojamas, kiberdrošas, augstas veiktspējas)tiesiskās 

infrastruktūras izveide tiesiskumam — valstu reģistru un pakalpojumu izstrāde, ieviešot mākslīgā intelekta, 

mašīntulkošanas rīkus utt., datu drošības un datu lietojumu risinājumus. 

Saskaņā ar Eiropas Digitālās sabiedrības un ekonomikas indeksu (DESI, 2018) Latvija pārliecinoši pārsniedz ES vidējo 

līmeni attiecībā uz piekļuvi komunikāciju tehnoloģijām, interneta izmantošanu un publisko digitālo pakalpojumu 

pieejamību, bet ievērojami zem vidējā tehnoloģiju izmantošanas prasmju un biznesa integrācijasziņā.Lai 

pārvarētu šo plaisu, ir izveidota valsts#196 (valsts#96) kustība, pulcējot kopā pētniekus, valsts un pašvaldību 

pārstāvjus, uzņēmējus un viedokļu līderus, lai izstrādātu reālās dzīves instrumentus, zināšanas un līdzekļus 

pārmaiņām.Kustības mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju digitālās identitātes stiprināšanu un attīstību datu 

tehnoloģiju laikmetā – mācības, prasmes un konsultācijas.Paredzams, ka iedzīvotāji, uzņēmumi un pašvaldības 

nodrošinās kursus, darbseminārus, seminārus un citus pasākumus par datiem un informācijas tehnoloģijām, 

atzīstot globālās konkurētspējas nozīmi, ņemot vērā tehniskās sagatavotības līmeni un dalībnieku 

vēlmes.“Microsoft Latvia” sadarbībā ar Latvijas Universitāti uzsāks izmēģinājuma projektu par mūžizglītības kursiem 

mākslīgā intelekta laikmetā – Cēsu pilsēta būs trešā pasaulē, kas pārbaudīs šos kursus. 

Lai turpinātu pašreizējo politikuinformācijas sabiedrības attīstības jomā un noteiktu IKT prioritātes ES 

struktūrfondu plānošanas periodam no 2014. līdz 2020. gadam saskaņā ar Ministru kabineta rīkojums Nr. 486, 

Informācijas sabiedrības attīstības vadlīnijas2014.-2020. gadam. Turpmākie pasākumi ir plānoti šādās jomās: 
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Latvijas Kiberdrošības stratēģija 2014.-2018. gadamparedz, ka tikai pastāvīgi un sistemātiski attīstot un 

pilnveidojot prasmes IKT nozarē un tās specializācijā drošības jomā, var efektīvi aizsargāties pret strauji 

augošajiem draudiem kibertelpā.Stratēģijas mērķis ir attīstīt pedagoģisko kompetenci kiberdrošības 

jautājumos un atbalstīt metodisko materiālu sagatavošanu.Sabiedrības informētības, izglītības un pētniecības 

daļas mērķis ir palielināt izglītības iestāžu un pedagogu kompetenci un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā 

par IKT kiberdrošības jautājumiem,integrējot viņus izglītības saturā un organizējot mācību pasākumus, lai 

palielinātu informētību par informācijas drošību, privātumu un uzticamiem e-pakalpojumiem. 

Kultūras politikas vadlīnijas “Radošā Latvija" 2014.–2020. gadam "(projekts) ir vidēja termiņa politikas plānošanas 

dokuments, kas definē valsts kultūras politikas mērķus un prioritātes laika posmam līdz 2020. gadam un veicina 

valsts ilgtermiņa un vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu, kas cita starpā 

ietver radošo prasmju attīstīšanu un spējuatrast, izvēlēties, novērtēt, pārvaldīt un izmantot ikviena indivīda 

informāciju ( informācijas lietotprasmi), īstenojot radošumu veicinošas mācību programmas visos izglītības 

līmeņos. 

2018. gadā tika izveidots Latvijas IT klasteris (http://www.itbaltic.com/en/home/).Tā ir nevalstiskaorganizācija, 

kas iniciējusi un vadījusi sadarbību starp Latvijas IT industriju, izglītību un publiskā sektora iestādēm.Latvijas IT 

klastera galvenā prioritāte ir atrast jaunas sadarbības un attīstības iespējas, ko varētu izmantot partnersabiedrības 

un sadarbības iestādes.Kopā darbojas vairāk nekā 30 lielākie IT uzņēmumi un vairāki partneri – universitātes, 

pētniecības institūti un citas zinātniskas institūcijas.Pēdējo 10 gadu laikā IT klasteris kalpojis kā valdības sadarbības 

platforma inovatīvu IT risinājumu un produktu izstrādei, tostarp veselības un sociālās labklājības jomā. Latvijas e-

prasmju partnerības sadarbības memorands 2017-2020.Šis sadarbības memorands aptver publiskā sektora, 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares, un NVO vienojās sadarboties, lai veicinātu e-prasmju 

attīstību Latvijā, lai nodrošinātu stabilu ekonomisko izaugsmi, iedzīvotāju personisko izaugsmi un aktīvu pilsonisko 

sabiedrību. 

 

http://www.itbaltic.com/en/home/
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  4. Pieaugušo izglītojamo apmācības iespējas valsts līmenī 
Augstākās izglītības iestādes piedāvā aptuveni 80 tālmācības programmas, kas tiek pilnībā īstenotas 

elektroniskajā vidē, piedāvājot atbilstošus tālmācības materiālus, un vairāk nekā 3000 studiju kursus (augstākās 

izglītības iestāžu sniegtā informācija).Augstākās izglītības prakse rāda, ka e-mācību elementi tiek izmantoti pilna 

laika studiju programmu apguvē.Reģionu universitātes piedāvā aptuveni 130 tālākizglītības un profesionālās 

attīstības programmas, kā arī dažādus tālākizglītības kursus (valodas, IKT u.c.), lekcijas un seminārus. 

OECD Skills Report on Latvia (2019) uzsver, ka "Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju atbalsta vairākas padotības 

aģentūras, kas veicina izglītības attīstību Latvijā.Tiem ir uzticēti šādi uzdevumi: 

1. Valsts izglītības centrs (Valsts izglTtbas satura centrs, VISC, izveidots 2009. gadā) ir iesaistīts attīstības un 

koordinēšanas pasākumos, kas ietver pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības un 

arodizglītības mācību programmas un eksāmenus.VISC koordinē mācību grāmatuizstrādi, atbalsta sistēmu 

audzēkņiem ar īpašām vajadzībām un skolotāju nepārtrauktu profesionālo attīstību.Tā koordinē arī 

ārpusskolas pasākumu organizēšanu. 

 

2. Valsts izglītības kvalitātes dienests (IzglTtTbas kvalitates valsts dienests, IKVD, kas izveidots 2009. gadā) 

uzrauga izglītības kvalitāti un ir atbildīgs par izglītības sistēmas pārbaudi no pamatskolas līdz vidusskolas un 

augstākās izglītības līmenim, ieskaitot visas valsts un privātās izglītības iestādes.Tā reģistrē izglītības 

iestādes, licencē izglītības programmas un veic skolu (re)akreditāciju. 

 

3. Valsts izglītības attīstības aģentūrai (Valsts izglTtTbas attTstTbas agentura, VIAA, kas izveidota 2012. gadā) 

ir ļoti dažādas funkcijas izglītības un zinātnes jomās, tai skaitā starptautiskā sadarbība, un pārrauga visas 

darbības, kas saistītas ar Eiropas Savienības (ES) programmām, piemēram, Mūžizglītības programmu.Tā arī 

koordinē karjeras attīstības atbalsta sistēmas ieviešanu un ir atbildīga par projekta SO īstenošanu 

(konkrētais mērķis) 8.4.1.“Darba ņēmēju profesionālo kompetenču attīstība”. 

4. Latviešu valodas aģentūra (Latviesu valodas aģente, dibināta 2009. gadā) tiecas uzlabot latviešu valodas 

statusu un veicināt tās ilgtspējīgu attīstību.Aģentūra īsteno valsts valodas politiku, kas formulēta Valsts 

valodas politikas pamatnostādnēs 2015.–2020. gadam. 

5. Jaunatnes starptautisko programmuaģentūra (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas izveidota 

1999. gadā) veicina jaunatnes aktivitātes un mobilitāti (piemēram, Eiropas Savienībā).Aģentūra īsteno 

neformālās izglītības un informācijas programmas un projektus, kas paredzēti jauniešiem un tiem, kas 

strādā ar jaunatni, un atbalsta saikni starp neformālo izglītību un mūžizglītību. 

6. Latvijas Zinātņu padome (Latvijas Zinatnes padome) un Latvijas Zinātņu akadēmija (Latvijas Zinatnu 

akademija) pilda padomdevējas un pārstāvības funkcijas pētniecības jautājumos.Padome finansē arī 
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pētniecības un attīstības projektus. 

 

7. Augstākās izglītības padomē ir divpadsmit deputāti, kurus ierosināja IVI un apstiprinājis 

Parlaments.Padomes mērķis ir attīstīt augstāko izglītību un veicināt visu AI iestāžu vienlīdzīgu un saskaņotu 

attīstību. 

 

8. Rektoru padome koordinē izglītības aktivitātes AI iestādēs, lai veicinātu Latvijas AI iestāžu zinātnisko, 

izglītības, kultūras un ekonomisko sadarbību.Tā izstrādā arī tiesību aktu priekšlikumus. 

 

9. Studiju un zinātnes administrācija (Studiju un zinatnes administracija) piedalās studentu kredītu politikas 

veidošanā un nodrošina studentu aizdevumus no valsts budžeta.Iestāde ir atbildīga arī par valsts garantēto 

studiju un studentu aizdevumu koordināciju un administrēšanu studentiem. 

Papildus šiem galvenajiem dalībniekiem vairākas konsultatīvās iestādes arī ietekmē izglītību un piedalās 

ieinteresēto personu iesaistīšanā Latvijā: 

• Vietējās pedagogu asociācijas visā Latvijā diskutē par mācību programmas izstrādi, mācīšanas un 

novērtēšanas metodēm, kā arī valsts eksāmeniem. 

• Skolās Izglītības padomi veido visu izglītības līmeņu skolotāju, pašvaldību, vecāku un skolēnu 

pārstāvji.Vecāki veido padomes vairākumu, un galva ir vecāku pārstāvis.Kā skolas padomei padomei ir 

padomdevēja statuss, bet tā var arī atbalstīt noteiktas lēmumu pieņemšanas funkcijas (Eurydice, 2019).” 
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Lai piedāvātu iespējas attīstīt mūžizglītības prasmes, profesionālās izglītības iestāžu ekspertu darba grupas ir 

izstrādājušas mūžizglītības kompetences programmas pieaugušo izglītībai šādos moduļos: 

PROFESIONĀLĀ-
KOMPETENCE 

DIGITAL KOPETENCES 
 
 

Pieaugušo izglītības programmu katalogs ir pieejams Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (NIID) sadaļās par 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanu un profesionālo attīstību un kursiem. 

4.1.Uzņēmējdarbības prasme 

Viena no lielākajām pieaugušo izglītības (gan formālās, gan neformālās) izglītības programmām ir Eiropas Sociālā 

fonda projekts, kas piedāvā daudz kursu pieaugušajiem dažādās kompetences jomās.Tā kā tā šobrīd ir lielākā 

programma, tā dod lielu ieguldījumu nodarbināto profesionālās kompetences uzlabošanā, lai novērstu darbaspēka 

kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu darbinieku konkurētspēju un palielinātu darba 

ražīgumu.Galvenokārt visas finansiālās, uzņēmējdarbības un digitālās apmācības iespējas valsts līmenī pārvalda šī 

programma, tāpēc šajā ziņojumā mēs tos visus nepieminēsim. 

Lai nosauktu dažus projekta ietvaros organizētos kursus, Inovatīvā tehnoloģiju aģentūra piedāvā kursus 

pieaugušajiem audzēkņiem, piemēram, personas datu aizsardzību, 21. gadsimta komunikāciju – Digitāli 

kompetentais pilsonis, digitālās prasmes darbam, ABC komandas vadība, Agile un Scrum Project Management, 

Google AdWords, produktu izstrāde un pārdošana, datu analīze un ziņošana programmā Excel. 

Galvenā platforma, kurā pieaugušie audzēkņi var meklēt kursus, ir tā sauktā NIID platforma, kas apkopo informāciju 

par visu veidu kursiem.Kursus organizē ne tikai skolas, augstākā izglītība iestādes, kā arī privātie profesionālie centri, 

bibliotēkas un citas iestādes ne tikai galvaspilsētā, bet arī reģionos.Kursi uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai 

galvenokārt ir saistīti ar projektu vadību, piemēram, IT rīki projektu vadībai, dalībvalstu projektu vadība, 

pamatzināšanu programma projektu vadībā, Praktiskā projektu vadība, Agile Project Management. 

◆ 
WKCW.T10K 

http://www.niid.lv/niid_search?qy=&ct=los&tg=&level_1=6&subject_1=34
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Latvijas Universitāte piedāvā dažādus neformālus kursus pieaugušajiem uzņēmējdarbības jomā, piemēram, Dizaina 

domāšanu uzņēmējiem, Eksporta attīstības programmu, 

Finanšu un informācijas Prasmes pieaugušajiem, Idea par veiksmīgu biznesa startup, Team Management ABC, 

Starting Business and Business Development, Personal Branding:Mērķtiecīga un nozīmīga komunikācija ar publisko, 

produktu attīstību un pārdošanu, Praktiskie aspekti transporta loģistiku, Green Business Idejas, Sākot mazo biznesu. 

4.2.Zināšanas finanšu jomā 

Valstu līmenī ir dažādas programmas, kuru mērķis ir uzlabot pieaugušo izglītojamo, darba meklētāju un citu personu 

zināšanas finanšu jomā.E-mācību modulis "Mana nauda šodien un rīt.Finanšu prasme" ir izstrādāta NVA īstenotā 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Atbalsts bezdarba izglītībai" ietvaros, un tā ir pieejama ikvienam interesentam 

https://e-apmaciba.nva.gov.lv.Kā liecina 2019. gada dati, tā kā VSN piedāvā e-mācību moduli par finanšu 

lietpratību, 21 549 bezdarbnieki un VSN reģistrētie darba meklētāji ir pētījuši finanšu prasmes:18,932 2018. gadā 

un 2,617 2019. gada pirmajos divos mēnešos.10573 audzēkņi sekmīgi nokārtoja testu. 

Viena no pirmajām finanšu izglītības tīmekļa vietnēm finanšu pakalpojumu patērētājiem ir www.manapensija.lv, 

kas tika izstrādāta 2002. gadā kopš pensiju 2. līmeņa sistēmas ieviešanas Latvijā.Vietnē sniegta informācija par valsts 

fondētajām pensijām, licencētiem pensiju fondu pārvaldniekiem un jaunākiem statistikas datiem par pensiju plānu 

izpildi.2013.g. ar Latvijas Komercbanku asociāciju.Ar Investīciju pārvaldības sabiedrības komitejas atbalstu tīmekļa 

vietne pirmo reizi ir sniegusi pilnīgu informāciju par visiem trim pensiju sistēmas līmeņiem Latvijā, kā arī 

personalizēta pensiju kalkulatora ieviešanu, kas ikvienam ļauj aprēķināt nākotnes pensiju.Mājaslapas materiāli 

pieejami latviešu, krievu un angļu valodā. 

Ir dažādas organizācijas, kas piedalās Erasmus+ programmās, lai uzlabotu pieaugušo zināšanas finanšu 

jomā:Transporta un telekomunikāciju institūts piedāvā neformālo izglītību programma “Finanses un informācijas 

prasmes pieaugušajiem”;dažādas universitātes un augstākās izglītības iestādes piedāvā neformālus un oficiālus 

kursus pieaugušajiem. 

4.3. Digitālo līdzekļu lietotprasme 

Ekonomikas ministrijasniedz atbalstu uzņēmumiem darbinieku prasmju uzlabošanai, lai veicinātu tehnoloģisko 

inovāciju un palielinātu darba ražīgumu.Turklāt pieaugušo audzēkņiem ir daudz iespēju izmantot, ja viņi ir 

ieinteresēti digitālo prasmju pilnveidošanā, tomēr vissvarīgākais jautājums pieaugušajiem ir kursu ģeogrāfiskā 

atrašanās vieta, saturs un cena, jo ne visi kursi ir bez maksas.Šajā nodaļā dažas no nesenajām iespējām tiks 

pasniegtas kā piemēri apmācībām par digitālo prasmi Latvijā. 

https://e-apmaciba.nva.gov.lv/
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Digitālās kompetences attīstības sistēmas projekts rada jaunu izglītības iespēju mazdigitāliem pieaugušajiem, kas 

sniegs esošo digitālo prasmju novērtējumu, iedzīvotāju apmācību un sertifikāciju nodarbinātībai, personības 

izaugsmei, sociālajai integrācijai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai.DCDS projekta mērķis ir izstrādāt vadlīnijas, kas 

ļaus zemas kvalifikācijas eiropiešiem apgūt digitālās un transversālās prasmes nodarbinātībai, personīgajai 

izaugsmei, sociālajai integrācijai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai (DCDS mājas lapa, 2020. gads). 

Novatorisko tehnoloģiju aģentūra ir neformālās mācību centrs, kas piedāvā iespēju pilnveidot savas zināšanas un 

prasmes dažādos kursos, semināros un darbnīcās.Tie piedāvā dažādus IT kursus— Digitālais mārketings, Google 

AdWords un Analytics kursi, SEO un WEB lapu izstrādes kursi. 

Baltijas datorzinātņu akadēmija ir iesaistīta dažādos Erasmus+ projektos, piemēram, projekts “Improve Digital 

Competence in Pieaugušajiem” ir paredzēts, lai piesaistītu mazkvalificētus, mazkvalificētus pieaugušos, 

bezdarbniekus un citas ieinteresētās personas Eiropā.Projekta mērķis ir uzlabot digitālās prasmes un 

pamatprasmes, lai nodrošinātu augstāku kvalifikāciju.Vēl viens projekts – Block chain for Entrepreneurs – Non- 

Traditional Industry 4.0 Augstākās izglītības programmas mērķis ir radīt jaunu, netradicionālu mācību pieeju, lai 

mācītos, kā izmantot blokķēdes tehnoloģiju, kas, iespējams, ietekmēs visas nozares nākamo 5-10 gadu laikā.Projekts 

paredz līdz 2021. gada 31. augustam izstrādāt interaktīvu mācību programmu skolotājiem, studentiem un citām 

ieinteresētajām personām blokķēdes tehnoloģiju jomā.Visi projekta materiāli bez maksas būs pieejami ikvienam 

interesentam. Baltijas datorzinātņu akadēmija piedāvā plašu kursu klāstu ne tikai digitālajai prasmju pilnveidei, bet 

arī finanšu un uzņēmējdarbības kursiem:“Adobe AML & CTF CBAP CISA Cisco Citi COBIT® CompTIA Data Science 

Digital Marketing Design Design Security EC Council eLearning Horizon ISTQB Testers ITIL® Java Customer Service 

LINUX Microsoft, Microsoft Office Novell Open Office Oracle PMP® Prince2® Project Management SCRUM SUSE 

Telekomunikāciju TOGAF UX Driver Academy (BCA mājas lapa). 

4. Pašreizējā dalība citās Eiropas programmās 

Daudzi projekti, kas saistīti ar pieaugušo izglītību, Latvijā īstenoti kā izmēģinājuma projekti, galvenokārt ar Eiropas 

struktūrfondu atbalstu.Izmantojot dažādas programmas, Latvija ir ļāvusi paplašināt profesionālo orientāciju 

pieaugušajiem, atbalstīt uzņēmumus ar apmācības palīdzību un uzlabot profesionālās izglītības izcilības centru 

infrastruktūru. 

Lai atbalstītu ES mērķus un finansējumu, ir sagatavotas dažādas stratēģijas, piemēram, Latvijas valsts reformu 

programma stratēģijas “Eiropa 2020” īstenošanai, Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds 

2014.–2020. gadam.Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (OP) 2007.–2013. gada plānošanas 

periodam.OP Izaugsme un nodarbinātība apvieno atbalstu no dažādiem ES fondiem, un tās mērķis ir veicināt 

ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas ekonomikas konkurētspējai.DP ir 11 
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prioritārie virzieni un daudzi īpaši atbalsta mērķi (SAM).Vairāki projekti, kas saistīti ar šīm SP, tiek gatavoti ESAO 

Prasmju stratēģijas projektam (ESAO, 2019). 

2018. gada septembrī Izglītības un zinātnes ministrija sāka īstenot sadarbības projektu ar OECD”Latvijas izglītības 

un prasmju stratēģijasattīstība“ar mērķi līdz 2020.gada beigām izstrādāt un apstiprināt Izglītības un prasmju 

attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam.ESAO Prasmju stratēģijā galvenā uzmanība pievērsta sociālās un 

ekonomiskās nevienlīdzības novēršanai pasaules mērogā.Mērķis ir atvieglot uz pierādījumiem balstītas politikas 

īstenošanu, lai saskaņotu izglītības rezultātus ar darbaspēka attīstības un sociālās labklājības vajadzībām.Līdz šim 

ESAO eksperti ir palīdzējuši izstrādāt valsts prasmju stratēģijas 11 valstīs, tostarp Nīderlandē, Norvēģijā un 

Austrijā.Latvija ir pievienojusies šim projektam kā pirmā no Baltijas valstīm.“Latvijas izglītības un prasmju 

stratēģijas attīstība” ir sadarbības projekts, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+ ar OECD. 

EPALE Nacionālais atbalsta dienests ir atbildīgs par EPALE aktivitātēm latviešuvalodā, popularizējot nacionālo 

saturu, nodrošinot forumu diskusijai un pieredzes apmaiņai starp Latvijas pieaugušo izglītības speciālistiem gan 

nacionālā, gan starptautiskā mērogā.EPALE platforma ietver plašu publikāciju klāstu, plašu resursu bibliotēku, tīklu 

veidošanas iespējas un starptautisku ideju apmaiņu gan par labu praksi pieaugušo izglītībā, gan saistībā ar Eiropas 

izglītības politiku un ekonomiku. 

Turklāt dažādos “Erasmus+” projektos piedalās dažādas organizācijas, NVO un iestādes, kas veicina prasmju 

pilnveidošanu (digitālo, uzņēmējdarbības, finanšu u.c.).Viena no iespējām ir dalība “Erasmus+” stratēģiskajās 

partnerībās, lai atbalstītu inovatīvas prakses izstrādi, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu 

īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.EK 

finansējums Latvijai plānots EK Erasmus + 2020. gada darba programmā:1 126 100,00, – EUR profesionālās 

izglītības un apmācības nozarē un pieaugušo izglītības nozarē:EUR 1 369 430,00.Indikatīvs finansējuma sadalījums 

(%) stratēģiskiem partnerības projektiem, atbalstot inovācijas un stratēģiskās partnerības labas prakses 

apmaiņai:arodmācību nozarē – 70 % inovāciju atbalstam un 30 % labas prakses apmaiņas projektiem;pieaugušo 

izglītības nozarē 70 % inovāciju atbalstam un 30 % labas prakses apmaiņas projektiem (SEDA mājas lapa). 

5. Secinājumi un ieteikumi 

Viena no pieaugušo izglītības iezīmēm ir tās iestāžu dažādība, kas balstās uz to dažādajām dibinātājstruktūrām 

(politiskajām organizācijām, baznīcām, arodbiedrībām, izglītības iestādēm, ko dibinājuši individuālie 

entuziasti).Pamatojotiesuz šo ziņojumu, izdarīti šādi galvenie secinājumi: 

1) “Pieaugušo izglītība Latvijā tiek pārvaldīta trīs līmeņos – valsts, pašvaldību un iestāžu līmenī.Pieaugušo 

izglītības galvenie uzdevumi ir šādi:palielināt pieaugušo izglītības līmeni, apstiprināt neformālās un ikdienējās 
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mācīšanās rezultātus, palielināt mobilitātes iespējas izglītojamajiem, saskaņot izglītību ar darba tirgus vajadzībām, 

radīt iespējasveicināt un attīstīt pamatprasmes, samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītāju un uzlabot 

otrās iespējas izglītības iespējas" (PJgozne et al., 2019, 134. lpp.). 

2) Kopumā sieviešu ekonomiskā aktivitāte visās ES dalībvalstīs ir zemāka nekā vīriešu ekonomiskā 

aktivitāte.Attiecībā uz pieaugušo izglītību. 

3) Latvijā 2018. gadā mūžizglītībā bija iesaistīts pārāk maz cilvēku – tikai 6,7 % – iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 

64 gadiem. 

4) Galvenais iemesls nepiedalīties pieaugušo izglītības pasākumos ir motivācijas trūkums un finansiāli iemesli. 

5) “Ir liela demogrāfiska grupa vecumā 45 gadiem (vairāk nekā 40 % Latvijas nodarbināto), kuri ieguvuši 

augstāko vai profesionālo izglītību 1980.–1990. gados.Viņiem ir pietiekamas prasmes darbam, ko viņi daudzus gadus 

ir veikuši kopā ar vienu un to pašu darba devēju vai tajā pašā nozarē, tomēr, zaudējot šo konkrēto stāvokli, viņi vairs 

nav konkurētspējīgi darba tirgū trūkuma dēļ. Pamatiemaņas, kas atbilst mūsdienu prasībām:svešvalodas, digitālās 

prasmes, uzņēmējdarbības prasmes utt." (Melnikova et al, 2019:24. lpp.) 

6) Eurostat (2018) dati liecina, ka to nodarbināto cilvēku īpatsvars vecumā no 15 līdz 64 gadiem, kuri Latvijā 

parasti strādā attālināti, ir 2,9 %, 

7) 2018. gadā Latvijā bija ~12 725 nodarbināto sieviešu, kas parasti strādā no mājām vecuma grupā 15-64 

gadi, un Latvijā aptuveni 12 603 vīriešu, kas parasti strādā no mājām vecuma grupā 15-64. 

8) 2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Darba aizsardzības likuma grozījumi, kas precizēs atsevišķus noteikumus 

par darba vides riskiem tāldarba gadījumā. 

9) “Nacionālajos dokumentos par Mūžizglītības vadlīnijām ir grūti identificēt pieaugušo izglītojamo grupu 

(Latvijā) vajadzības, kas definētas kā mazāk aizsargāta jauniešu grupa.” (eduMap, 2018:3. lpp.) 

10) Galvenās vajadzības uzņēmējdarbības prasmju jomā ir šādas:spēja risināt problēmas sarežģītā veidā, 

kritiska domāšana, radošums, cilvēku vadība, spēja sadarboties un koordinēt ar citiem, emocionālā inteliģence, 

spriedumu un lēmumu pieņemšana, orientācija uz pakalpojumiem, sarunu vadīšana, elastīga domāšana 

11) Galvenās finanšu lietpratības vajadzības ir šādas:finanšu pārskati, pensijas, finanses un ekonomiskās 

prasmes, budžeta plānošana, ieņēmumu plānošana, valsts finansējuma programmas jaunizveidotiem uzņēmumiem 

un cita veida uzņēmumiem, jaunuzņēmumu programmas, investīcijas un kiberdrošība. 

12) Galvenās digitālo prasmju vajadzības ir šādas:informācijas meklēšana, veidlapu aizpildīšana tiešsaistē, 

tiešsaistes mārketings un spēja reklamēt savus produktus tiešsaistē, tirgus izpētes rīki. 

13) Pieaugušo izglītību Latvijā nosaka Izglītības attīstības vadlīnijas 20142020. 

14) Šobrīd Latvijā nav konkrētas pieaugušo izglītības stratēģijas, tomēr aktivitātes tās veicināšanai tiks iekļautas 

Latvijas Izglītības un prasmju stratēģijā 2021.-2027. gadam, kas ir attīstības stadijā un tiek veidota ciešā sadarbībā 

ar OECD ekspertiem. 

Lai stiprinātu pieaugušo izglītības praksi Latvijā,ziņojumā konstatēti dažādiieteikumi un pilnveidošanas jomas:  
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1) Pieaugušo izglītības informētības palielināšana par pieaugušo izglītības iespējamajiem ieguvumiem un 

piekļuvi tai 

2) Mazināt šķēršļus pieaugušo izglītībai, kas ir finanšu, laika un ģimenes pienākumi.Būtu jārada stimuli darba 

devējiem ieguldīt un atbalstīt savu darba ņēmēju pieaugušo izglītību. 

3) Lai paplašinātu pieaugušo izglītības piedāvājumu, profesionālās izglītības iestādes, jo īpaši profesionālās 

izglītības kompetences centri, kā arī augstākās izglītības iestādes var mācīt darbu ar pieaugušajiem audzēkņiem, 

pielāgot savus kursus pieaugušo īpašajām vajadzībām, piedāvāt elastīgus un modulārus kursus un aktīvi piedalīties 

darbā ar pieaugušajiem audzēkņiem 

4) Jāuzlabo pieaugušo izglītības kvalitāte – ir nepieciešami kvalitātes kritēriji, jo īpaši neformālās pieaugušo 

izglītības jomā.Ir jāiesaista attiecīgās ieinteresētās personas, lai kopīgi noteiktu, kā izmērīt, novērtēt un uzraudzīt 

kvalitātes kritērijus un kā atbalstīt pieaugušo izglītības personālu to īstenošanā. 

5) Izstrādāt izglītības, mācību programmas un inovatīvus mācību rīkus, tostarp mācību rezultātu novērtēšanu, 

lai veicinātu jaunas prasmes, tostarp “uzņēmējdarbības garu” un uzņēmējdarbības prasmes. 

6) Uzlabot skolotāju profesionālās kompetences (tostarp uzņēmējdarbības, finanšu, vadības, IKT un 

svešvalodu prasmes), lai līdz 2020. gadam par 80 % sasniegtu 50 % no tiem, kas iesaistīti nepārtrauktā profesionālajā 

attīstībā. 

7) Izplatīt vairāk informācijas par uzņēmējdarbības profesijām, attīstot Profesiju pasaules resursu (Eurydice, 

2016). 

8) Latvijai jāveicina motivācijas radīšana, lai saglabātu un piesaistītu kvalificētu darbaspēku. 

9) “Pieaugušo izglītības politikā galvenā uzmanība būtu jāpievērš tam, lai koordinētu pieejamo informāciju 

par darba tirgus attīstības tendencēm un demogrāfisko situāciju.Ir ļoti svarīgi ņemt vērā datus, lai prognozētu 

izglītības pieprasījuma tendences un attīstītu izglītības piedāvājumu klāstu, kā arī apkopotu atgriezenisko saiti par 

īstenotajām izglītības programmām, kursiem, to lietderību un kvalitāti.Turklāt ir svarīgi apkopot datus par to 

personu sniegumu, kuras ir ieguvušas kvalifikāciju savā nozarē." (Melnikova et al., 2019:238). 
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