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Mācīties
mūža garumā
Kopš 20. gadsimta 90. gados Latvijā 
atsākās mūžizglītības iespējas, 
aizvien vairāk pieaugušo cilvēku izjūt 
vajadzību apgūt un pilnveidot savas 
zināšanas un prasmes. Mācīšanās 
visa mūža garumā ne tikai līdzšinējā 
profesijā, bet arī jaunu iemaņu 
apgūšana jau kļuvusi par 
pašsaprotamu lietu. Aizvien vairāk 
un plašākas iespējas un pieejamība ir 
cilvēkiem gan ar prognozējamu 
invaliditāti, gan cilvēkiem ar 
invaliditāti izmantot piedāvājumu 
iesaistīties dažādos mācību kursos, 
interešu pulciņos, semināros, 
profesionālās mācībās. Kādēļ 
nepieciešama izglītošanās mūža 
garumā?
Ja palūkojas no psiholoģiskās puses, 
tad mūžizglītība noteikti ir viens no 
galvenajiem veidiem, kā socializēties, 
būt iesaistītam, uzturēt kontaktus, 
justies noderīgam un līdzvērtīgam 
sabiedrības loceklim, kā arī 
pilnveidot sevi kā personību. Vēl 
viens lielisks veids un iemesls, kādēļ 
ir vērts izmantot dažādu prasmju, 
kompetenču attīstīšanu, ir savas 
dzīves kvalitātes uzlabošana un 
neatkarīgas dzīves veidošana. Šobrīd 
pašpilnveidošanās iespējas piedāvā 
gan valsts iestādes, gan nevalstiskās 
organizācijas, gan dažādas Eiropas 

Savienības organizācijas, lai bez 
maksas vai ar nelielu 
līdzfinansējumu varētu apgūt kādas 
jaunas mācības. Savukārt privāti 
uzņēmumi piedāvā iespēju mācīties 
maksas kursos.
Pirms izvēlēties individuālām 
vajadzībām piemērotāko 
mūžizglītības formu (kursi, semināri, 
tālākizglītība, profesijas apgūšana, 
kvalifikācijas celšana, interešu 
pulciņi u. tml.), ļoti svarīgi ir izvērtēt 
savas intereses un vajadzības. Tas 
nozīmē, ka nav nepieciešams 
apmeklēt kādus kursus, seminārus, 
profesionālās mācības tikai tādēļ, ka 
kāds speciālists, darba devējs vai 
ģimenes loceklis to iesaka vai 
piedāvā. Lai labāk izzinātu visu 
informāciju par kvalifikācijas 
celšanu, jaunas profesijas apgūšanu 
vai esošo zināšanu un prasmju 
atjaunošanu un uzlabošanu, lieliski 
var palīdzēt karjeras konsultants, 
kura pakalpojumu var saņemt bez 
maksas Valsts nodarbinātības 
aģentūrā, kā arī kādā nevalstiskā 
organizācijā, arodbiedrībā, kas 
piedāvā šādu pakalpojumu. Lai 
saprastu, ar ko sākt, lielisks 
instruments ir informācijas 
meklēšana internetā. Interneta 
vietnēs var atrast interešu testus, 
aptaujas, kas var palīdzēt saprast, ko 
gribat, ko varat un kā to panākt.
Viens no jaunākajiem un 
mūsdienīgākajiem veidiem, kā 

mācīties, profesionāli pilnveidoties 
un izklaidēties, noteikti ir attālinātās 
mācības, kuras var apgūt sev 
vēlamajā ilgumā un tempā. Attālināti 
apgūt mācības ir lieliska forma tiem, 
kuri nelabprāt vēlas būt sabiedrībā, 
kuriem apkārtējie cilvēki rada 
papildu trauksmi, bailes, kuri mīl 
individuāli strādāt, vairākkārt 
atkārtot un nostiprināt redzēto, 
dzirdēto. Savukārt reģionos 
dzīvojošajiem attālinātas mācības 
rada pieejamību daudzpusīgām 
tēmām, ne tikai piedāvājumiem 
tuvākajā apkārtnē. Tā arī ir atvieglota 
nokļūšana vietās, kuras līdz šim nav 
bijis iespējams apmeklēt, ietaupa 
transporta un ēšanas izdevumus.
Lai gan attālinātās mācības ir labs 
veids, kā turpināt pilnveidoties, taču 
tām ir arī savi ierobežojumi, jo tās 
neveicina socializēšanos, nerada 
klātesamības izjūtu, nav pasniedzēja, 
kas var individuāli parādīt, 
paskaidrot, pārbaudīt apgūtās vielas 
precizitāti, kā arī veido papildu 
spriedzi tiem, kas ikdienā ar datoru 
un tehniskajām prasmēm nav uz tu.
Jebkādas mācības – attālinātas vai 
klātienes – noteikti ir nepieciešamas 
ikvienam cilvēkam kaut vai tikai 
tāpēc, lai viņš justos lepns, gandarīts 
par sevi, bagātinātu savu dzīvi un 
paplašinātu savas iespējas iekļauties 
tādā sabiedrībā, kādā personība pati 
vēlas.
Santa Kundziņa, psiholoģe

Mūžizglītība (lifelong learning) – 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. Mūžizglītība apvieno neformālo 
mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas 
spējas līdztekus jaunām kompetencēm. (Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam)
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Rīgas Izglītības un informatīvi 
metodiskais centrs organizē 
pieaugušo neformālās izglītības 
kursus un piedāvā Rīgas 
iedzīvotājiem piedalīties dažādās 
kursu nodarbībās. Nodarbību 
mērķis ir apgūt vai pilnveidot 
prasmes, zināšanas un kompetences 
gan saistībā ar darbu, gan 
sabiedriskajiem un personīgajiem 
mērķiem. Kursi tiek plānoti un 
organizēti, ņemot vērā iedzīvotāju 
pieprasījumu un pamatojoties uz 
iepriekš veikto pieaugušo 
neformālās izglītības pasākumu 
aptaujas rezultātiem.
Mūsu piedāvājumā ir svešvalodu 
apguve, rokdarbi, skaistumkopšana, 
mājturība, mākslas, interjera 
dizaina pamati, psiholoģija, 
dārzkopība, informāciju tehnoloģiju 
izmantošana, grāmatvedība u. c. 
jomas. Pēc programmas apguves 

AICINĀM APGŪT JAUNAS PRASMES
dalībniekiem tiek izsniegta 
apliecība.
Pieaugušo izglītības nodarbības tiek 
plānotas dažādās Rīgas apkaimēs 
(Ķengaragā, Āgenskalnā, Purvciemā,  
Imantā, trijās filiālēs Centrā) darba 
dienās no plkst. 18.00. 
Ar piedāvāto nodarbību sarakstu var 
iepazīties Rīgas Izglītības un 
informatīvi metodiskā centra 
mājaslapā www.riimc.lv, Rīgas 
pašvaldības izglītības iestādēs, 
Rīgas izpilddirekcijās, Centrālās 
bibliotēkas filiālbibliotēkās, kā arī 
Rīgas domes Apmeklētāju 
pieņemšanas centrā.
Kursu programmu piedāvājums tiek 
veidots diviem līdz trim mēnešiem 
četras reizes gadā.
Līdzmaksājums par dalību kursos ir 
3.30 EUR (ar PVN) par vienu 
akadēmisko stundu (45 min.) no 

dalībnieka saskaņā ar Rīgas domes 
23.05.2018. lēmumu Nr. 1204 “Par 
grozījumiem Rīgas domes 
23.10.2012. lēmumā Nr. 5376 “Par 
līdzfinansējuma apmēru interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmām Rīgas 
pilsētas pašvaldības izglītības 
iestādēs””.

Kursi tiek organizēti gan attālināti 
e-vidē, gan klātienē (praktiskās 
programmas), ja to atļauj 
epidemioloģiskā situācija valstī.

Aicinām visus Rīgas iedzīvotājus 
neatkarīgi no vecuma, dzimuma, 
profesijas pievienoties radošajiem 
un aktīvajiem kursu lektoriem, lai 
padarītu savu ikdienu 
interesantāku, apgūtu jaunas 
prasmes un īstenotu kādu savu senu 
sapni! Gaidīsim!
Sandra Cīrule, Rīgas Izglītības un 
informatīvi metodiskā centra 
Izglītības vadības un projektu 
nodaļas galvenā speciāliste

Mūsdienīgas
apmācību 
prakses
Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) organizē mācības 
bezdarbniekiem un darba 
meklētājiem, kā arī bezdarba 
riskam pakļautām nodarbinātām 
personām profesionālās 
tālākizglītības, profesionālās 
pilnveides, neformālās izglītības 
programmās, kā arī tiešsaistes 
mācību platformās un 
konkurētspējas paaugstināšanas 
pasākumos. Papildu atbalsts 
pieejams arī profesionālās 
kompetences novērtēšanai, 
apmācībām strādājot uzņēmumā. 
Visi NVA pakalpojumi ir pieejami 
cilvēkiem ar invaliditāti.
Pēdējo divu gadu laikā NVA ir 
būtiski paplašinājusi mācību 
iespējas digitālo prasmju apguvē, kā 
arī iespējas mācīties attālināti, 
tostarp piedāvāta iespēja apgūt 
jaunas zināšanas starptautiskajās 
tiešsaistes izglītības platformās, kas 
piedāvā lielāko pasaules 

universitāšu kursus, un sadarbības 
programmā ar uzņēmumu Google 
piedāvāta iespēja bez maksas apgūt 
vai pilnveidot darba tirgū 
pieprasītās digitālās prasmes. Arī 
turpmāk NVA plāno paplašināt 
iespējas mūsdienīgās apmācību 
programmās apgūt prasmes, pēc 
kurām paredzams pieprasījums 
nākotnē.

Šogad NVA ir būtiski 
paplašinājusi profesionālās 
pilnveides izglītības programmu 
sarakstu digitālo prasmju apguvei 
un reģistrētajiem bezdarbniekiem 
piedāvā jaunas datorikas izglītības 
programmas:

• Agile projektu vadība,
• Elektroniskā komercija 
uzņēmējdarbības attīstībai (ar un 
bez priekšzināšanām),
• Efektīvs darbs ar Microsoft  
Excel, datu analīze un 
vizualizācija (ar un bez 
priekšzināšanām),
• IT datu drošība un personas 
datu aizsardzība (ar 
priekšzināšanām),
• IT pakalpojumu un 
infrastruktūras pārvaldības 

procesu organizēšana un 
uzturēšana,
• 3D printēšanas tehnoloģijas un 
to praktiskais pielietojums (ar 
priekšzināšanām),
• Datu analīze un pārskatu 
sagatavošana finanšu vadības 
lēmumu pieņemšanā,
• Informācijas tehnoloģiju 
izmantošana finanšu pārskatu 
gatavošanai un finanšu 
plānošanai.

Lai reģistrētie bezdarbnieki varētu 
iegūt kvalifikāciju tādās profesijās 
kā programmēšanas tehniķis, 
datorsistēmas tehniķis, 
telekomunikāciju tehniķis, 
elektronikas tehniķis, NVA 
sadarbībā ar izglītības iestādēm 
šogad piedāvā arī astoņu jaunu 
profesionālās tālākizglītības 
programmu moduļu apguvi:
• Vienkāršu algoritmu izstrāde,
• Elektronisko un optisko iekārtu 
ražošanas, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (EIKT) 
pamatprocesi un darbu veidi,
• EIKT drošības politikas 
veidošana,

turpinājums 3. lpp. »



“Programmēšanas valodas. Ievads 
C++” un “Datortīklu 
administrators”.
Detalizētāka informācija par NVA 
piedāvātajām apmācībām un to 
apguves nosacījumiem pieejama 
NVA tīmekļvietnē: 
https://www.nva.gov.lv/lv/apmacibu-i
espejas.

asociācija “Aspazija”” aktīvi 
izmanto parka dotās iespējas, gan 
organizējot nūjošanas un 
dziedāšanas nodarbības, gan ik 
gadu vietējai kopienai organizējot 
svētku pasākumu “Vasarsvētki 
Grīziņkalnā”.
Grīziņkalns tika izveidots uz 24 
metrus virs jūras līmeņa augstas 
smilšu kāpas. Zināms, ka smilšu 
kāpa vējainā laikā veidoja smilšu 
vērpetes, ko tautas valodā dēvēja par 
grīziņām. Nosaukums zināms jau no 
18. gadsimta, pateicoties tirgotājam 
Grīzenam un viņa muižai. 
Grīziņkalns 19. gadsimta otrajā 
pusē veidojās kā apdzīvots rajons 
Rīgas pievārtē. Šajā apkaimē aktīvi 
sāka būvēt mazas rūpnīcas un 
darbnīcas, kas apauga ar strādnieku 
mitekļiem. Rūpnīcu tuvums un 
strādnieku dzīvojamie kvartāli 
noteica rajona sociālo statusu, kas 
mūsdienās daļēji saglabājies. 
Savukārt netālu esošā Sv. Pāvila 
baznīca pulcina apkārtnes 
iedzīvotājus klausīties gan Dieva 
vārdu, gan izcilu mūziķu koncertus.
Uz tikšanos Grīziņkalnā!
Ieva Laine, biedrības “Latvijas 
Sieviešu invalīdu asociācija 
“Aspazija”” valdes priekšsēdētāja

Ir saulains un spirgts rīts 
Grīziņkalna parkā. Agrajā stundā 
pirmie uz kopēju sapulci sarodas 
pļāpīgie zvirbuļi, zālāja teritorijā 
cienīgi iesoļo domīgie baloži, bet 
apkārtnes suņi lēnām izved pastaigā 
vēl pusaizmigušus saimniekus. Kāds 
vakardienas svinētājs pamostas lielo 
koku paēnī un draudzīgi pamāj 
agrīnam sportistam. Vēlāk gluži kā 
zvirbuļi sarodas jaunās māmiņas ar 
bērnu karietēm un aktīvas 
nūjošanas grupiņas. Sporta skolotāji 
dod komandas bērnu un jauniešu 
ikdienas treniņam, kāds ģitāras 
pasniedzējs pulcina ap sevi topošos 
muzikantus. Pamazām ar piknika 
groziņiem un krāsainiem plediem 
Grīziņkalna saules pielietajā nogāzē 
iekārtojas atpūtnieki, bet fonā parka 
dārznieki dzenā lapas. Tā mostas 
Grīziņkalna parks.
Apmeklētāji ar šo 1901. gadā 
veidoto sabiedrisko dārzu ar trīs 
līmeņu terasēm var iepazīties 
atkarībā no tā brīža noskaņojuma, 
laikapstākļiem, sportiskā gara, 
kompānijas vai vēlmes neko nedarīt. 
Gudri arhitekti ir padomājuši par 
cilvēkiem ar dažādām spējām 

Grīziņkalns jūs gaida!
pārvietoties, jo Grīziņkalna parka 
virsotne jeb augšējā terase ir ērti 
sasniedzama gan ar bēbīšu 
karietēm, gan riteņkrēslos. Parka 
celiņos ir iestrādāts marķējums 
vājredzīgiem apmeklētājiem, bet 
mūsu četrkājainie draugi priecīgi un 
bez pavadas var nodoties atrakcijām 
speciāli norobežotā suņu laukumā. 
Blakus Rundāles pils cienīgai rožu 
terasei izvietots spēļu laukums 
bērniem ar iecentrētu Rīgas kungu 
ambīciju pierādījumu – spēļu 
baznīcu, kurā jebkurš var cienīgi 
ieiet, bet ārā tiek daudzkārt ātrāk – 
pa slidkalniņu. Intriģējoši. Zem 
rožu terases karstā laikā ļoti vilinošs 
ir bradājamais baseins, kuru modri 
uzrauga tēlnieka Mārtiņa Šmalca 
1930. gadā atklātā trīs metrus augstā 
Lutauša (pasakas “Sprīdītis” tēls) 
skulptūra. Vēsturiski parkā gar 
pastaigu ceļiem ir uzstādīti soli, 
kurus pazīstam kā Rīgas garos solus, 
no kuriem apmeklētājam paveras 
skats uz apstādījumiem un zaļām 
nogāzēm. Grīziņkalna pakājē labi 
iedzīvojies 1905. gada piemineklis, 
pie kura pirmie revolucionāri no 
mazas domubiedru grupas pārauga 
lielā ļaužu masā, iekrāsojot vēstures 
lappuses sarkanā krāsā.
Biedrība “Latvijas Sieviešu invalīdu 
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• EIKT produktu izstrāde,
• Lietotnes programmēšana,
• Programmēšanas tehnoloģijas,
• Sistēmu programmēšana,
• Servera izvēle un uzstādīšana. 
NVA piedāvā vairākas izglītības 

programmas arī neformālās 
izglītības ietvaros, piemēram, apgūt 
datorzinības, svešvalodas vai uzlabot 
valsts valodas valodas prasmes. 
Jaunums ir iespēja pieteikties 
augstākās izglītības iestāžu 
piedāvāto studiju moduļu  vai 
studiju kursu apguvei. Šobrīd ir 
pieejami trīs kursi: “Datorgrafika”, 

« sākums 2. lpp.
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Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu 
slimnieku biedrība ik gadu vasarā 
organizē izzinošas ekskursijas 
lēnajiem staigātājiem. To būtība – 
saplānot īsākus gājiena maršrutus, 
cik vien var bez trepēm, nelielus 
pārbraucienus, iespēju ar autobusu 
piebraukt tuvāk objektiem u. c. 
nepieciešamības. To mērķis – izvilkt 
cilvēkus no mājām, neļaut palikt 
vieniem ar savām sāpēm, radīt 
iespēju dalībai ikvienam 
interesentam, iepazīstināt ar kādu 
veselības tēmu, rosinot darboties arī 
pašiem mājās.
Jā, tie esam mēs – cilvēki, kam 
locītavas vairs nav tik vingras un 
solis ne tik raits, kam tāliem 
gājieniem pietrūkst spēka, bet ilga 
stāvēšana ātri nogurdina. Stabilitātei 
mēdzam izmantot spieķi, un bieži 
vien mums ir kā dziesmā: “Sāp katru 
dienu kauli, kauli. Oi, oi, vairs nevar 
ciest.”
Tomēr arī mēs vēlamies redzēt 
skaistākās Latvijas vietas, priecāties 
par neatkārtojamiem dabas skatiem, 
apmeklēt Latvijas pilis, muižas un to 
parkus, veldzēties ar dzīvu avota 

Ekskursijas
lēnajiem
staigātājiem

ūdeni un priecāties par ūdensrozēm 
tajā pusē, ieraudzīt, kā uz celmiem 
audzē sēnes, saklausīt savu atbalsi 
sarunā ar klinti, nokļūt divu jūru 
satikšanās vietā, vērot lidojam zivis, 
brīnīties par pagrabiem klints sienā, 
par tiltu uz nekurieni un piramīdu 
tepat Latvijā, iepazīt bioloģiskās 
saimniecības un amatnieku rosību, 
izstaigāt tēju un rožu dārzus, 
viesoties lavandu un Likteņa dārzā, 
ieklausīties jūras viļņu šļakatās un 
ūdenskritumu čalošanā, degustēt 
kazas piena produktus, pasaulē 
lielākās olas omleti, svaigi spiestu 
smiltsērkšķu sulu un Latvijas 

vīnogas, baudīt uz ugunskura vārītu 
zupu un lauku saimnieces cepto 
ogumaizi.
Lai pandēmija atkāpjas, un mums 
visiem atkal izdodas doties ceļā, 
varbūt pat kopā!
Ieskatam un ierosmei citiem viens 
no mūsu maršrutiem. Pabažu Baltā 
kāpa. Minhauzena muzejs (bez 
takas!). Keramiķa Preisa darbnīca 
(iespēja arī iegādāties medu ). 
Liepupe – baznīca un atjaunotā 
muiža. Jāņa Ulmja Veselības augu 
brīvdabas funkcionālā ekspozīcija 
Limbažu pagasta Lādē, ekskursija un 
degustācija (iespēja iegādāties augu 
maisījumus). Pusdienu pauze ar 
līdzņemto sviestmaizi un saimnieka 
zāļu tēju. Limbaži un Dzīvā sudraba 
muzejs – ekspozīcija un mākslinieka 
filozofa Oļega Auzera izglītojošā 
lekcija par sudraba nozīmi veselības 
stiprināšanā. (Šobrīd gan muzejs jau 
pārvācies uz Rīgu.) Tūja – Ojāra 
Kiršteina daiļdārzs pie jūras un 
pastaiga akmeņainajā jūrmalā.
Marika Karlsone, Latvijas Kaulu, 
locītavu un saistaudu slimnieku 
biedrības vadītāja

Pie Amatas Velnakmens

Daudziem cilvēkiem ar invaliditāti, 
lai ceļotu un baudītu  tūrisma 
galamērķus, svarīga ir pieejamība. 
Spānijā cilvēku ar invaliditāti valsts 
pārstāvniecības platforma Predif 
uzsākusi tiešsaistes apmācību 
kursu, kurā izglītos tūrisma nozares 
profesionāļus, lai viņi specializētos 

Asistenti tūristiem
palīdzēt tūristiem, kas izmanto 
palīgierīces.
“Lielai daļai cilvēku ar invaliditāti 
vai cilvēkiem ar pieejamības 
vajadzībām ceļojuma laikā ir 
nepieciešams personīgais asistents. 
Šāds atbalsts ir dārgs, un maz 
tūristu to var atļauties,” skaidroja šī 

projekta virzītāji.
Šīs iniciatīvas galvenie mērķi ir 
palīdzēt ar personīgo asistentu uz 
vietas, darba vietu radīšanu un 
ceļošanas pieredzes uzlabošanu.
Projekta sākumā uzmanība tiks 
pievērsta tūristiem, kuri apmeklē 
Madridi, Valladolid un Palma de 
Mallorca.
Saīsināti no Disability Insider


