
Seminārs tiek finansēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta  

“Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” (Nr. 2017-2292/001-001) ietvaros. 

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas 

jebkuru iespējamo izlietojumu. 

` 

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas 

īstenošanai pieaugušo izglītībā” Nr. 592066-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-AL-AGENDA 

Vidzemes reģiona diskusija “Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā”  

 Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums  

Egļu gatve 9,  Priekuļi  

2019. gada 26. septembrī 

Moderators Rihards Blese 

9.30 – 10.00 Reģistrēšanās un rīta kafija 

10.00 – 10.10 Semināra atklāšana 

10.10  ̶  10.30 
Aktualitātes pieaugušo izglītībā. Laura Iveta Strode, Izglītības un zinātnes 

ministrija 

10.30  ̶  10.50  

Neformālās izglītības kvalitāte (programmas, licencēšana, kvalitātes kritēriji). 

Anita Zaļaiskalne, Izglītības un zinātnes ministrija, Erasmus+ programmas 

projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai pieaugušo 

izglītībā” eksperte 

10.50 – 11.00 

“EPALE - pieaugušo izglītības informatīvā atbalsta platforma Latvijā”. Daina 

Jāņkalne, Erasmus + programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” 

komunikācijas koordinatore 

11.00 – 11.50 

Diskusijas darba grupās (1. daļa)  

1. tēma “Pieaugušo izglītības politikas attīstība”: koordinēta pieaugušo izglītības 

politika, mērķa grupu noteikšana, daudzlīmeņu pārvaldība, atbilstoša piedāvājuma 

plānošana, sadarbība, uzraudzība un novērtēšana. Moderatori: Anita Zaļaiskalne, 

Anita Līce 

2. tēma “Atbalsta nodrošināšana pieaugušo izglītībā”: finansiālais un 

nefinansiālais atbalsts, informēšana un iesaistīšana, izglītības mūža garumā un 

karjeras atbalsta sistēma. Moderatori: Linda Romele, Anna Bondare 

3. tēma “Pieaugušo izglītības piedāvājums un novērtēšana”: prasmju 

novērtēšana, pielāgotas mācīšanās piedāvājums kvalifikācijas ieguvei, pielāgotas 

mācīšanās piedāvājums, mācīšanās darba vietā, prasmju un kompetenču 

apstiprināšana un atzīšana. Moderatori: Līva Šmaukstele, Agnese Zarāne 

11.50 – 12.25 Diskusijas darba grupās (2. daļa: 1., 2., 3. tēma) 

12.25 – 13.15 Pusdienas 

13.15  ̶  13.50 Diskusijas darba grupās ((3. daļa: 1., 2., 3. tēma)  

13.50 – 14.20 Kafijas pauze 

14.20  ̶  15.00 
Darba grupu rezultātu prezentācijas  

Semināra rezultātu apkopojums  

15.00 – 15.30 
Pieaugušo izglītība Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā. Pēc dalībnieku 

vēlēšanās  ̶  tehnikuma apskate 

 


