


VSPORT+ PROJEKTS

VSPORT + projekts galvenais mērķis - izstrādāt starptautisku sporta nozares 
valorizācijas ietvarstruktūru, lai palielinātu izpratni par Sporta un Aktīva brīvā laika 
nozares mūžizglītības stratēģiju. Turklāt, šis projekts atbalstīs aktivitātes, ar kurām 
ieviesīs un īstenos šo stratēģiju ES, nacionālajā, reģionālajā, vietējā un starptautiskajā 
līmenī. Eiropas Sporta un nodarbinātības observatorijas (ESNO) vadītais projekts 
noris no 2011.gada novembra līdz 2014. gada martam, un finansiāli to atbalsta 
Eiropas Komisija

Sporta un Aktīva brīvā laika nozares mūžizglītības stratēģija (EOSE)



Sporta un aktīvā brīvā laika nozare ātri 
attīstās visā Eiropas Savienībā un šobrīd 
saskaras ar ievērojamiem izaicinājumiem 
izglītības un nodarbinātības jomā, ar 
kuriem jārēķinās, ja grib sasniegt šīs nozares 
potenciālu un ietekmi gan individuāli, gan 
sabiedrībā: 

Darba devēji vēlas labi sagatavotus 
darbiniekus, kas atbilstu viņu vajadzībām

Darba devēji un sporta federācijas bieži 
vien piedāvātos kursus un kvalifikācijas 
uzskata par neatbilstošiem

Sporta nozarei nav skaidras karjeras 
struktūras, taču tā ir nepieciešama, lai 
piesaistītu labākos darbiniekus un mācību 
iestāžu absolventiem dotu iespēju atrast 
darbu.

Bieži vien starp iesaistītajām personām ir 
slikta saziņa un sadarbība

Bieži mācību kursi neietilpst nacionālajā 
kvalifikāciju struktūrā

Tāpēc šī nozare kā ekonomisks un sociāls 
virzītājspēks nesasniedz savu potenciālu. 
Lai to mainītu, ESNO ir izstrādājusi 
Sporta un Aktīva brīvā laika mūžizglītības 

stratēģiju (MI Sporta stratēģiju), lai:

izprastu un paredzētu šobrīd un nākotnē 
nepieciešamās prasmes 

veicinātu salīdzināmas un elastīgas 
izglītības sistēmas

iesaistītu šīs nozares galvenās 
ieinteresētās personas

veicinātu saikni starp izglītības un 
nodarbinātības jomām

pieskaņotu izglītību un tālākizglītību 
darba tirgus vajadzībām

nodrošinātu darbaspēkam 
nepieciešamās prasmes un kompetences

uzlabotu kompetenču un kvalifikāciju 
atzīšanu

attīstītu mobilitāti, salīdzinātību un 
savstarpējo uzticību kvalifikāciju jomā

1
MŪŽIZGLĪTĪBAS STRATĒĢIJAS JĒDZIENS SPORTA UN AKTĪVA 
BRĪVĀ LAIKA NOZAREI



MI Sporta stratēģija ļauj jebkurai šīs 
nozares daļai organizēt Profesionālās 
izglītības un tālākizglītības (PIM) sistēmu 
Eiropas un/vai nacionālajā līmenī, lietojot 
kopīgu metodoloģiju. 

Stratēģijas pamatuzdevums ir izstrādāt 
profesionālos standartus. Standarti nosaka 
darbinieku (gan algotu, gan neatalgotu) 
sasniedzamos izpildes līmeņus un arī 
vajadzīgās zināšanas un prasmes efektīvai 
darbībai.     

Darba devēju un ekspertu izstrādātie 
standarti katrai noteiktai nozarei, 
apakšnozarei vai konkrētai profesijai 
nosaka nepieciešamās kompetences un 
prasmes, lai nodrošinātu kvalifikāciju un 
mācību programmu atbilstību darba tirgus 
vajadzībām.

Stratēģijas uzdevums ir apstiprināt un 
īstenot standartus nacionālajās izglītības 
un tālākizglītības sistēmās, lai starp 
izglītību un darba tirgu nodrošinātu ciešu 
saikni.

Bieži pēc valdības iniciatīvas konkrētā 
nozarē jāorganizē profesionālā un 
tālākizglītība. Šī stratēģija ļauj konkrētajai 
nozarei atsaukties uz nacionālās izglītības 
un mācību izaicinājumiem. Turklāt MI 
Sporta stratēģija ir pietiekami elastīga, 
lai to varētu lietot nozares dažāda līmeņa 
ieinteresētās personas. 

2  MI SPORTA STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA



Katrai Eiropas valstij ir noteikta sistēma, kas piemērota dažādām ieinteresētajām pusēm, bet 
kopumā varam teikt, ka ieviešot MI Sporta stratēģiju, ikviena no ieinteresētajām pusēm būs 
ieguvēja. 

MI SPORTA STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA 3 MI SPORTA STRATĒĢIJAS IEGUVUMI

VALDĪBAS

IUzsāks un palielinās ar darbu saistīto 
mobilitāti un veicinās iedzīvotāju aktivitāti

Samazinās bezdarbu un palielinās 
darbaspēka produktivitāti

Uzlabos izglītības un tālākizglītības 
kvalitāti un salīdzinātību

Veicinās pieeju izglītības sistēmām un 
stiprinās saikni ar nodarbinātības jomu

NACIONĀLĀ LĪMEŅA KVALIFIKĀCIJU 
VADĪTĀJI 

Nodrošinās kvalifikāciju un izglītību, kuras 
pamatā ir NKI un EKI principi

Atbalstīs nozares vadīto Kvalifikāciju 
ietvarstruktūru

Atbilstoši darba devēju vajadzībām 
izstrādās konkrētas izglītības programmas

NACIONĀLĀ SPORTA KUSTĪBA

Iegūs lielāku atzinību kā svarīga sporta 
joma

Nodrošinās atbalstu lielajām un mazajām 
federācijām

Nodrošinās dialogu starp organizācijām 
un vienbalsību  valdības līmenī.

Organizēs izglītību dažādos sporta veidos 
un attīstīs tālākizglītības virzienus

DARBA DEVĒJI

Sekmēs augsti izglītotu un efektīvu 
(algotu/neatalgotu) darbaspēku

Novērtēs darbaspēka prasmes un īstenos 
efektīvas sistēmas

Paturot visprasmīgākos darbiniekus, 
samazinās personāla mainīgumu un darbā 
pieņemšanas izmaksas

Nosakot galvenās prasmes noteiktai 
profesijai, izstrādās profesionālos 
deskriptorus 

IZGLĪTĪBAS UN TĀLĀKIZGLĪTĪBAS 
NODROŠINĀTĀJI

Noteiks nepilnības un norādīs, kas 
vajadzīgs kvalifikācijām un kursiem.

Izstrādās kvalifikācijas un kursus atbilstoši 
darba devēju vajadzībām

Izveidos saikni starp darba devējiem un 
darba tirgu

Nodrošinās kvalifikāciju pārnesamību 
starptautiskā līmenī

 INDIVĪDI/DARBINIEKI

Noteiks skaidrus mācību un karjeras 
virzienus

Atradīs darbu un plašākas karjeras iespējas

Novērtējot prasmju līmeni un nosakot 
mērķus, uzlabos karjeras paaugstināšanas 
iespējas 

Iegūs labāku pieeju izglītībai un atbalstu 
profesionālajai pilnveidei



MI Sporta stratēģijas panākumi lielā 
mērā atkarīgi no galveno ieinteresēto 
pušu līdzdalības šīs konkrētās nozares 
nacionālā līmeņa izglītības un 
nodarbinātības procesā. Risinot svarīgus 
sporta un aktīva brīvā laika nozares 
jautājumus, visām ieinteresētajām pusēm 
būs nozīmīga loma.

EOSE biedriem un sūtņiem ir stingra 
nostāja iedrošināt un atbalstīt nacionālajā 
līmenī ieinteresēto pušu sadarbības 
attīstību. 

Šī pieeja var pozitīvi ietekmēt nozari 
kopumā un galvenās tajā ieinteresētās 
puses. Atbalstot MI Stratēģijas 
īstenošanu, PSPORT+ komanda gribētu 
sadarboties ar valdībām, kvalifikāciju 
vadītājiem nacionālajā līmenī, sporta 
federācijām, nacionālajām olimpiskajām 
komitejām, darba devējiem, izglītības 
un tālākizglītības nodrošinātājiem un 
darbiniekiem. 

Detalizētāka informācija par VSPORT+ un 
par MI Sporta stratēģiju:   vsportplus.eu

4  KĀPĒC IESAISTĪTIES MI SPORTA STRATĒĢIJĀ?

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija (VSPORT+) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

E-Mail : info@vsportplus.eu
Tel: +33 (0) 437 431 939
Internet: www.vsportplus.eu
EOSE Secretariat - 1, Grande rue des Feuillants
69001 Lyon - France


