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Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai, 14.oktobris, 2014. 



Projekta mērķis 

• Apzināt ar izglītību saistītās nevalstiskās organizācijas 

Zemgalē  

• Sekmēt biedrību veiktspēju mūžizglītības pasākumu 

īstenošanai: 

• kopīgi risinot problēmas 

• daloties pieredzē 

• pārņemot labo praksi  

• kopīgi mācoties 
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Aktivitāte 

• Zemgales NVO pieredzes apmaiņas darba semināri 

• 7.oktobris – Jēkabpils novada Kalna pagasts 

• 14.oktobris – Jelgava 

 

• Apmācības kurss par ES u.c. izglītības projektiem 

mūžizglītības īstenošanai 

• 30.oktobris - Jēkabpils novada Kalna pagasts 

• 6.novembris – Jelgava 

 

• Ar izglītību saistīto Zemgales NVO forums  

• 20.novembris - Jelgava 
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Projekta īstenotāji 

Biedrība „Izglītības inovāciju pārneses centrs”  

Projekta vadītāja Anna Vintere 

• Jelgavā un Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Auces, Bauskas, 

Vecumnieku, Tērvetes, Rundāles un Iecavas novados 

 

 

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” 

Projekta koordinatore Skaidrīte Medvedcka 

• Aknīstes, Neretas, Viesītes, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Salas, Krustpils, 

Pļaviņu, Kokneses, Skrīveru, Aizkraukles novads un Jēkabpils pilsēta 
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Projekts - iespēja atrisināt kādu problēmu 

Ja ir problēmas, ir attīstība 

• Biedrība Izglītības inovāciju pārneses centrs: 

 
• ES Mūžizglītības programma - GRUNDTVIG =1+1+2 

• NORDPLUS pieaugušo izglītības programma = 3+2 

• JAUNATNE DARBĪBĀ (Sub-action 4.3 - Youth support systems) 

• ERASMUS+ (pieaugušo izglītības  (2) + jaunatnes) 

 

• NVO līdzfinansējuma programma (SIF) = 2 

 
• Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 

• Programma EIROPA PILSOŅIEM 2014 – 2020 

• Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programma 
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Kāpēc šāds projekts (I) 
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• Latvijā ir ~17 550 biedrību un nodibinājumu 

• ~1984 sabiedriskā labuma organizācijas 

• 8.8 nevalstiskās organizācijas uz 1000 iedzīvotājiem 

• 35% Latvijas iedzīvotāju uzticas biedrībām un nodibinājumiem 

 

• 32% Latvijas iedzīvotāju pēdējo trīs gadu laikā ir 

iesaistījušies NVO aktivitātes 

• 16% darbojas kādā interešu grupā (kori, deju kolektīvi, klubiņi ...) 

• 9% ir draudzes locekļi 

• 7% arodbiedrību biedri 

• 4% ir biedri biedrībā 

 

 

 

 



Kāpēc šāds projekts (II) 

Mērķis: 

 dzīvot laimīgu un piepildītu dzīvi 

 

• Pašattīstība (personības attīstība, 
hobiji) 

• Profesionālā attīstība, balstīta uz 
indivīda karjeras attīstību un darba 
tirgus prasībām  

• Iekļaušana darba tirgū - piemēram, 
pirms pensionēšanās vecuma 
(nepieciešamību apgūt jaunas 
iemaņas) un bezdarbs 
(pārkvalifikācija, nepieciešams 
apgūt jaunas specialitātes) 

 

 

 

 

Apvieno neformālo mācīšanos ar 
formālo izglītību, attīsta iedzimtas 
spējas līdztekus jaunām kompetencēm: 

 

• Formālā izglītība - apliecina valsts 
atzīts izglītības vai profesionālās 
kvalifikācijas 

• Neformālā izglītība - organizēta ārpus 
formālās izglītības, izglītojošo darbību 
apliecina sertifikāts 

• Informālā – pašmācība, ikdienas 
mācīšanās (ģimenē, darba vietā u.c.). 
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Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām 

vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju 

atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. 

Pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža 

garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū 



Kāpēc šāds projekts (III) 
Pieaugušo izglītības mērķa 
grupas: 
 

• Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji 

• Bezdarbnieks 

• Cilvēki no lauku apvidiem 

• Jaunieši 

• Sievietes 

• Sociāli atstumtās grupas  

• Cilvēki riskam 

• Pirmspensijas vecuma 

• Seniori 

• ... 

• Pieaugušo izglītību Latvijā 
nodrošina: 

 
• Pieaugušo izglītības centri 

(parasti pašvaldību dibināti) 

• Augstskolas (universitātes u.c.) 

• Privātās izglītības iestādes / centri 

• Korporatīvie apmācības centri 
(darba vietās) 

• Vakara un / vai tālmācības skolas 

• NVO 

• ... 
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32% Latvijas iedzīvotāju pēdējo trīs gadu laikā ir 

iesaistījušies NVO aktivitātes 

Zemgales NVO  

veiktspējas stiprināšana  

mūžizglītības pasākumu 

īstenošanai 



Īstenotie projekti / iniciatīvas, kas ir bijušas nozīmīgas vietējā kopienā, 

pilsētā, reģionā, un kādas problēmas risināja/ atrisināja 

• Starpkultūru dialogs Jelgavas novadā: Slāvu un latviešu 
tradicionālās kultūras mantojuma izzināšana 

• Vietējās uzņēmējdarbības veicināšana: Seno recepšu 
grāmata 

• Ierobežotu iespēju jauniešu pašapziņas veidošanā: 
Starptautiskās pieredzes apmaiņas projekts Karēlijā 

• Tehnikas un aprīkojuma iegāde daudzveidīgiem 
pasākumiem Jaunsvirlaukas izdzīvotājiem 

• Tērpu iegāde deju kolektīviem 

• Sporta laukuma izveide Aizupes pamatskolā 

• Nometņu organizēšana Staļģenē 

• ... 
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Problēmas/ jautājumi, kas šobrīd ir aktuāli 

Zemgales reģionā mūžizglītības jomā 

• Mūžizglītības piedāvājums ir, bet atsaucība maza: iesaistīt 

katru pašvaldības iedzīvotāju, neskatoties uz izglītību, 

materiālo stāvokli, sociālajām prasmēm, pieredzi 

• Resursi – piemēram, sporta laukumi nesakārtoti, 

nepietiekams aprīkojums, lai organizētu pasākumus  ... 

 

• Līdzfinansējums biedrību projektiem 

• Kontaktu veidošanas pasākumi novadu/ reģiona mērogā 

• Datu bāze 

• ... 
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Kas vajadzīgas/ jārisina, lai biedrības 

varētu īstenot dažādus izglītības projektus  

• Apzināt vietējo iedzīvotāju vajadzības un vēlmes 

• Sadarbība starp dažādām institūcijām 

• Pieredzes apmaiņas iespējas 

 

• Speciālisti, kuratori ... 

• Labs grāmatvedis 

 

• Finansējuma piesaiste 

• Kanceleja, tehniskais nodrošinājums 

• Jaunās tehnoloģijas 

• ... 
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Tēmas, ko gribētu dzirdēt nākošajā seminārā 

• Uldis Dūmiņs!!! 

• Projektu grāmatvedība 

• NVO līdzfinansējums 

• Informācija un mācības par nometnēm un citām vasaras 

aktivitātēm mazāk nodrošinātajiem 

• Pieredze projektu praktisko jautājumu risināšanā 

• Projektu īstenošanas nianses 

• Knifiņi 
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Darba kārtība 
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10.00-10.15 Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija 

10.15-10.30 Ieskats projektu vadībā – biedrības/ 
sabiedrības vajadzības un projekta 
mērķi 

Anna Vintere, Izglītības inovāciju 
pārneses centrs 

10.30-11.15 NVO iespējas iesaistīties NVA 
apmācību un nodarbinātības 
programmās un citas NVA 
aktualitātes 

Andra Dietlava,  
NVA Jelgavas filiāles vadītāja 
Inita Vītoliņa, 
 NVA koordinējošā eksperte 
Olga Roze, 
 NVA koordinējošā eksperte 

11.15-12.00 Darbs ar problēmu projekta 
sagatavošanas gaitā 

Ingrīda Muraškovska, Dr.paed, 
Starptautiski sertificēta TRIZ 
speciāliste 

12.00-12.30 Pusdienas 

12.30-14.00 Darbs ar problēmu projekta 
sagatavošanas gaitā 

Ingrīda Muraškovska, Dr.paed, 
Starptautiski sertificēta TRIZ 
speciāliste 

14.00-14.15 Kafijas pauze 

Projektu 
pieredze  

14.15-15.00 

Nometņu organizēšana 
Jaunsvirlaukas pagastā 

 

Alīna Ankudoviča, 
Jaunsvirlaukas pagasta IKSC "Līdumi" 
kultūras pasākumu organizatore  

Jelgavas Pensionāru biedrības 
pieredze projektu īstenošanā 

Marija Kolneja, 
Jelgavas Pensionāru biedrības 
priekšsēdētāja 

14.45-16.00 Ieskats projektu vadībā  Anna Vintere, Izglītības inovāciju 
pārneses centrs 

16.00 Semināra noslēgums 
 



Veiksmīgu dienu! 
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