
ES Mūžizglītības programmas  finansēšanas iespējas un 
sekmīga to izmantošana pieaugušo izglītības projektiem, 

labas prakses piemēri pieaugušo 

 izglītības finansēšanā ārzemēs. 
Zemgales reģionālais seminārs “Pieaugušo izglītība: iespējas un vajadzības”,  

 2013. gada 26. februārī.  

  

 



ES darbībai izglītības jomā ir brīvprātīgs raksturs.  

Tā vērsta uz sadarbību, lai risinātu kopīgos 
uzdevumus, tajā pašā laikā atzīšot un pieļaujot 

dalībvalstu atšķirības . 

Darbojas virkne brīvprātīgu mehānismu šīs 
sadarbības veicināšanai un nodrošināšanai 

http://izm.izm.gov.lv/es/4312.html 

Vienlaikus šī sadarbība ir cieši saistīta ar virkni kopēju 
ES dalībvalstu stratēģiju, kuras pieņēmušas visas ES 

dalībvalstis. 

 

http://izm.izm.gov.lv/es/4312.html


....iedzīvotāju novecošanās, darbavietu ar zemu 
kvalifikāciju prognozējamais samazinājums no 23% 
līdz 17% uz 2020. gadu, funkcionālais analfabētisms 
ap 50 milj. eiropiešu un zems pamatprasmju līmenis 

vairāk kā 70 miljoniem...... 

Paredzams, ka ES turpinās veicināt investīcijas 
pieaugušo izglītībā un apmācībā, uzskatot to par 

ļoti būtisku instrumentu gan pašreizējās 
ekonomiskās krīzes, gan ilgtermiņa izaicinājumu 

risināšanā.  



ES Mūžizglītības programmas mērķi 
 • Veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības 

veidošanos; 

• Sekmēt labāku darbavietu un augstākas sociālas 
saliedētības veidošanos; 

• Veicināt apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp 
izglītības un praktiskās apmācības sistēmām 
Eiropas Savienībā, lai padarītu tās par pasaules 
kvalitātes standartu izglītības jomā. 

 



COMENIUS 

Vispārējā izglītība 

 

Mobilitāte 

Partneru sadarbība 

Inovāciju pārnese 

Inovāciju attīstība 

Tīklu sadarbība 

ERASMUS 

Augstākā izglītība 

 

Mobilitāte 

Inovāciju pārnese 

Inovāciju attīstība 

Tīklu sadarbība 

 

Leonardo da Vinci 

Sākotnējā profesionālā 

izglītība un profesionālā 

tālākizglītība 

 

Mobilitāte 

Partneru sadarbība  

Inovāciju pārnese 

Sagatavošanas projekti 

Inovāciju attīstība 

Tīklu sadarbība 

 

 

GRUNDTVIG 

Pieaugušo izglītība 

 

Mobilitāte 

Partneru sadarbība 

Inovāciju pārnese 

Inovāciju attīstība 

Tīklu sadarbība 

 

CAURVIJU programma 

4 pamataktivitātes, kuras saistāmas ar visām apakšprogrammām –  

politikas attīstība,  informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, rezultātu izplatīšana un izpēte. 

JEAN MONNET programma 

3 pamataktivitātes – Jean Monnet programma, atbalsts Eiropas institūcijām un Eiropas asociācijām 

 

APAKŠPROGRAMMAS 

Mūžizglītības programma 2007 - 2013 

Pieaugušo izglītība 

Mūžizglītības programma ir vienīgā tik 

plaša sadarbības programma, kura ietver 

visus izglītības veidus un līmeņus  



Pieejamais finansējums Latvijā 
• Leonardo da Vinci – ap 2,5 milj EUR gadā 

• Grundtvig – ap 0,6 milj EUR gadā.  

Programmas kopējais budžets ES  – 7 miljardi 

eiro 2007 – 2013 gadam 

Comenius – 1,047 miljardi eiro – 13 % 

Erasmus – 3,114 miljardi eiro – 40 % 

Leonardo da Vinci – 1,725 miljardi eiro – 25 % 

Grundtvig – 0,358 miljoni eiro – 4 % 

Mūžizglītības programmas finansējums 



Būtiski mūžizglītības programmu raksturojoši  
aspekti 

• Lielākajā daļā projektu 
veidu nav pieprasīts 
līdzfinansējums finanšu 
izteiksmē, tomēr jebkurā 
projektā nepieciešams arī 
pašu ieguldījums;  

• Avanss – līdz 80% no 
granta apjoma; 

• Optimizēta atskaitīšanās 
atbilstoši EK prasībā;  

• Vienmēr jāņem vērā arī 
nacionālās likumdošanas 
prasības; 

• Netiek piešķirts 
finansējums telpu 
remontiem, infrastruktūrai; 

• Tikai dažās aktivitātēs 
pieejams finansējums 
pamatlīdzekļu iegādei; 

• Projektu īstenošanai 
vajadzīgi ārzemju partneri.  



Grundtvig apakšprogrammas mērķi 

Ar starptautiskās sadarbības palīdzību 

• veicināt pieaugušo izglītības pieejamību 

un piedāvājumu; 

• veicināt jauninājumu, netradicionālu pieeju 

un alternatīvo mācību metožu ieviešanu 

pieaugušo izglītībā. 

Informācija internetā 

http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/grundtvig/par_grundtvig/ 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm 
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ES Mūžizglītības programmas iespējas  
Indivīda līmenis 

Fiziskas personas - izglītotāji un izglītojamie  Mūžizglītības 
programmas projektos var : 

 – piedalīties formālās un neformālās izglītības pasākumos 
citās valstīs (Erasmus, Comenius,Grundtvig 
apakšprogrammu projekti); 

- Piedalīties praksē – mācībās iegūto zināšanu praktiska 
nostiprināšana (Erasmus, Leonardo da Vinci); 

- Veikt vai novērot pasniedzēja, skolotāja darbu citās valstīs 
(Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig).  

 

 



ES Mūžizglītības programmas iespējas  
Institucionālā un sektorālā līmenī 

Juridiskas personas – izglītības iestādes, organizācijas 
uzņēmumi, nevalstiskas organizācijas : 

 – izstrādāt vai adaptēt, izmantot savā darbā un popularizēt 
inovatīvas mācību progammas, mācību un metodiskos  
līdzekļus, izveidot vai uzlabot kvalitātes nodrošināšanas un 
vadības sistēmas (Erasmus, Comenius, Grundtvig 
centralizētie projekti, Leonardo da Vinci inovācju pārneses 
projekti); 

- Mērķtiecīgi dalīties pieredzē konkrēta izglītības sektora 
specifiskos jautājumos (Comenius, Grundtvig un Leonardo 
da Vinci partnerību projekti)  

 



ES Mūžizglītības programmas iespējas  
Nacionālajā un starptautiskajā līmenī 

Projekti, kuros sadarbībā ar atbildīgajām valsts institūcijām 
tiek modernizēti būtiski izglītības sistēmu elementi 
(Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci 
centralizētie projekti); 

Projekti izglītības politikas attīstībai  un labas prakses apguvei 
(Caurviju programmas aktivitāte  “Politikas sadarbība un 
inovācijas mūžizglītībā”, Mācību braucieni); 

Specifiski sistēmas attīstības projekti, kuros iesaistās ES 
dalībvalstu atbildīgās institūcijas (piemēram, IZM projekts 
„Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”) 

http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/izglitiba/muzizglitiba/projekts.html 
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Projektos pieaugušo izglītības jautājumi ir 
saistīti ar ne tikai ar izglītības jomu, bet arī ar 

izglītojošiem aspektiem sociālās jomas, 
sabiedrības iesaistes,  vides, dažādu 
diskrimināciju novēršanas tematiku.  

Daudzi projekti tiek īstenoti ciešā sadarbībā 
starp nevalstiskām organizācijām, izglītības 

iestādēm, pašvaldībām, uzņēmumiem. 

Tēmu loks pieaugušo izglītības projektiem 



PI projekti - labas prakses piemēri  
2012. gadā noslēgti Grundtvig mācību partnerību projekti (2010. – 
2012.)  - projekti pieaugušo izglītībā, kuros starptautiskas sadarbības 
rezultātā iegūta praktiski pielietojama pieredze un izstrādāti materiāli 
konkrētos, aktuālos pieaugušo izglītības jautājumos.  

 

 

Projekta Latvijas 

partneris  

Projekta tēma, mājas lapa internetā 

Daugavpils pilsētas 

izglītības pārvalde 

Mazāk izplatīto Eiropas valodu popularizēšana un apguves 

veicināšana 

 http://www.sommercamp.at/ecland/ECLAND/Idea.html 

Biedrība "Mālpils 

tautskola“ 

(sadarbībā ar novada 

pašvaldību) 

Sociāli maznodrošinātu lauku sieviešu iesaiste pieaugušo 

izglītībā  

 http://www.malpils.lv/pub/?id=277 

Carnikavas novada 

dome 

Sabiedrības izglītošana cīņai pret vardarbību ģimenēs 

www.domesticviolence-iserlohn.eu 

http://www.sommercamp.at/ecland/ECLAND/Idea.html
http://www.malpils.lv/pub/?id=277
http://www.domesticviolence-iserlohn.eu/
http://www.domesticviolence-iserlohn.eu/
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Biedrība “Latvijas Nieru 

Slimnieku Asociācija” 

Labās prakses apzināšana sociālā un pieejamā tūrisma (seniori, 

invalīdi) jomāhttps://sites.google.com/site/grundtvighappyage/ 

Nodibinājums "C Modulis”  

(sadarbībā ar Rīgas pilsētas 

sociālo dienestu)  

Izglītojošs darbs ar vecākiem, kuru bērniem ir mācīšanās 

grūtības 

http://academyofnewpossibilities.eu/  

Daugavpils Universitāte Mākslas, teātra, mūzikas un amatniecības elementu 

pielietošanu mācīšanās procesā  un komunikatīvo prasmju 

attīstīšanā pieaugušajiem 

http://www.toolkitforintegration.com 

Biedrība "Manai 

mazpilsētai Aknīstei“  

Svešvalodu apguve senioriem 

http://e4sproject.eu/ 

https://sites.google.com/site/grundtvighappyage/
https://sites.google.com/site/grundtvighappyage/
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Projekti – PI sistēmas uzlabotāji 
 ES Mūžizglītības programmas KA1-ECETA2 atbalstītais projekts “Integrēta 

neformālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības 
tīkla izveide (Val-Net)” 

Projekta tēma – neformālās  izglītības rezultātu atzīšana, sasaistot 
vispārējo izglītību, profesionālo izglītību, augstāko izglītību, 
mūžizglītību un darba tirgu. Projekta mērķis ir izveidot ilgtspējīgu 
informācijas apmaiņas un sadarbības tīklu nacionālā mērogā.  

http://www.valnetlatvija.eu/ 
 Partneri:  
• Latvijas Nacionālā bibliotēka (koordinators) 
• Mācību un konsultāciju centrs “Baltic Bright” 
• Valsts izglītības satura centrs 
• Latvijas pieaugušo izglītības apvienība 
• Gulbenes bibliotēka. 

 

 

http://www.valnetlatvija.eu/
http://www.valnetlatvija.eu/
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Kur var iepazīties ar projektu rezultātiem 
un izstrādātajiem produktiem?  

• EST (European Shared Treasure)  - Comenius, Leonardo 
da Vinci un Grundtvig partnerībau projektu datu bāze 
http://www.europeansharedtreasure.eu/ 

• ADAM – Leonardo da Vinci projektu rezultātu datu bāze 
http://www.adam-europe.eu 

• EVE – kopēja EK datubāze izglītības, kultūras, jaunatnes 
projektiem 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/ 

Projektu datubāzu mērķi: 
 - publicēt informāciju par īstenotajiem  projektiem; 
 - veicināt projektu rezultātu izplatīšanu, pieejamību un 

izmantošanu; 
 - iedvesmot citus interesentus īstenot līdzīgus   

projektus. 

 

http://www.europeansharedtreasure.eu/
http://www.adam-europe.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/


Dažādi pieaugušo izglītības finansēšanas mehānismi 

• Praktiski visās ES valstīt pieaugušo izglītība tiek 
finansēta no vairākiem avotiem dažādās 
proporcijās, izmantojot daudzveidīgus 
finansēšanas mehānismus: 

- uzņēmumu, iestāžu, organizāciju un to apvienību 
finansējums; 

- valsts un pašvaldību finansējums; 

- dažādu bezpeļņas organizāciju un fondu finansējums; 

- Izglītojamā finansējums. 



Starptautiska pieredze PI finansēšanā 
 

 

Pieredzes apmaiņa- pētījumu prezentācija pieaugušo 
izglītības finansēšanā ES valstīs–  

EK organizēta konference  

“Pieaugušo izglītība – uzmanības centrā investīcijas“  

/“Adult Learning – Spotlight on investment”,  

Brisele, 12.-13.12.2012.  

 

http://adult-learning-investment.eu/


Starptautiska pieredze PI finansēšanā 
Konferencē tika prezentēta virkne pētījumu PI 

finansēšanas jautājumos.  

Materiāli publiski pieejami konferences mājas lapā 

http://adult-learning-investment.eu/ 

 

Galvenais secinājums – nav vienkāršu un universālu 
risinājumu, kurus varētu vienkārši pārņemt visi 

sektori un visas ES valstis. 

 

http://adult-learning-investment.eu/
http://adult-learning-investment.eu/
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PI finansēšana – darba devēju loma 
• Darba devēja nodrošinātas izglītības iespējas   darba 

vietā. Ieguldījumi darbinieku izglītībā parasti orientēti 
konkrētu uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Dažādi 
uzsvari: 

– Individuāli vai kolektīvi izglītības pasākumi 

– Vispārējās vai profesionālās prasmes.  

• Secinājums – darbinieku izglītošana neizraisa 
automātisku uzņēmuma produktivitātes  un peļņas 
pieaugumu. Vienlaikus jānotiek kopējās darba vides 
uzlabojumiem. Turklāt sociālā ietekme uz 
darbiniekiem var būt ne tikai pozitīva.  



Dažādi fondi PI finansēšanai 
• Fondi,  kuru finansējumu veido uzņēmumu iemaksas; 

galvenokārt 2 mehānismi: 

– Valsts likumdošana nosaka, ka  noteikts % no uzņēmuma 
peļņas nodokļa var tikt izmantots personāla izglītošanai; 

– Fondi, kurus veido darba devēji, kā arī darba ņēmēji, ja tas 
ietverts  kolektīvā līguma nosacījumos; raksturīgs valstīm, 
kur ir nozīmīga arodbiedrību loma.  

• Parasti šādi fondi tiek veidoti nevis atsevišķa uzņēmuma, bet 
attiecīgā sektora ietvaros, priekšnoteikums – spēcīgas nozaru 
asociācijas.  

• Finanšu piesaiste, menedžments, valsts loma šādu fondu 
pārraudzībā dažādās valstīs ir atšķirīga.  



• Valsts ieguldījumi ES valstīs – līdz 0,6% no 
nacionālā kopprodukta, līdz 10% no visiem 
ieguldījumiem izglītībā; 

• Jo mazāks % valsts finansējums, jo zemāka 
iedzīvotāju līdzdalība PI. Tomēr finansējums nav 
vienīgais iesaisti veicinošais faktos; 

• Līdzdalības % augstāks valstīs ar straujāku 
ekonomisko izaugsmi. 

PI finansēšanas modeļi – valsts loma 



PI finansēšanas modeļi – ESF loma 
Ļoti nozīmīga loma PI finansēšanā Eiropas 

Savienības valstīs ir Eiropas Sociālajam fondam. 

• Ap 42% no ESF budžeta 2007. – 2013. gadā  (ap 
32,5 miljardi EUR)  tiek izmantoti dažādās 
mūžizglītības jomās; 

• Kopumā ES dalībvalstīs iesaistīti ap 5,5 miljoni 
personu;  

• No tiem >0,5 miljoni – vecāka gadagājuma cilvēki; 

• Kopējā tendence – galvenokārt iesaistīti jaunieši. 

 



Apmaksāts mācību atvaļinājums 
Šādu iespēju paredz jau Starptautiskās darba organizācijas 
(ILO) 1974.gada konvencija, taču īstenošanas mehānismi 
dažādās valstīs ir atšķirīgi. 

• Sadalījums pēc finansējuma avota: 

– darba devējs sedz izmaksas no saviem līdzekļiem; 

– darba devējs saņem no valsts attiecīgu  kompensāciju. 

• Sadalījums pēc segto izmaksu veida: 

- saglabā algu mācību laikā; 

- sedz mācību izmaksas. 

• Kopēja problēma – izdevumu atmaksa, ja darbinieks pēc 
mācībām pamet darbu uzņēmumā.  

 



Tiešas finansēšanas iespējas PI dalībniekiem 

• Lielākajā daļā ES dalībvalstu dažādām pieaugušo 
iedzīvotāju kategorijām ir iespējas saņemt individuālu 
finansējumu   tālākizglītībai, galvenokārt –nelielas 
summas īsiem neformālās izglītības kursiem. Finansējuma 
formas un metodes ir atšķirīgas – vaučeri (valsts maksā 
izglītības nodrošinātājam), individuālie granti (finansējumu 
saņem indivīds).  

• Kredīti mācībām ar valsts galvojumu – parasti ilgtermiņa 
formālai izglītībai, g.k. augstkolās.  Taču šo finansējuma 
formu sāk izmantot arī pieaugušo izglītībā.  

 



Dažas kopējas atziņas PI kontekstā 

• Ļoti būtiska ir kvalitatīva vispārējā formālā izglītība 
jauniešiem (sākumskola, pamatskola, vidusskola), jo ar 
pieaugušo izglītības palīdzību koriģēt formālās izglītības 
nepilnības ir ievērojami dārgāk. Tādēļ nedrīkst pieaugušo 
izglītību aplūkot atrauti no kopējā mūžizglītības konteksta;  

• Uzņēmumos darbinieku izglītošana ir cieši saistīta ar 
uzņēmuma kopējo un personāla attīstības stratēģiju. Tādēļ 
būtiska pieaugušo izglītības mērķa grupa ir mazie un vidējie 
uzņēmumi un to darbinieki, jo tajos parasti šādu stratēģiju 
nav un personāla izglītošanas pasākumi notiek neregulāri. 



Dažas kopējas atziņas PI kontekstā 

• Daudzās profesijās ne mazāku ekonomisko efektu kā 
darbinieku profesionālā pilnveide, var dot arī vispārējo 
prasmju (sadarbības prasmes, komunikāciju prasmes, 
prezentāciju/klausīšanās prasmes) uzlabošana darbiniekiem;  

• Nav drošu un visaptverošu metožu pieaugušo izglītības 
ekonomiskās efektivitātes izmērīšanā, kas būt piemērojamas 
visiem tautsaimniecības sektoriem un valstu kontekstiem. 

Tādēļ pieaugušo izglītības politikas veidotājiem sadarbībā 
ar sociālajiem partneriem ir jāiedziļinās savas valsts un 
sektora specifikā.  

 



Valsts izglītības attīstības aģentūra 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 
departaments 

Vaļņu iela 3, 2.stāvs, Rīga, LV-1050  

Tālrunis:   67814741 

Fakss: 67 814 444 
http://www.viaa.gov.lv/lat/kontakti/darbinieku_kontakti/ 

 

 

http://www.viaa.gov.lv/lat/kontakti/darbinieku_kontakti/

