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Uzdevums 

O analizēt Latvijā 2007.-2013.gada plānošanas 
periodā īstenoto pieaugušo izglītības finansējuma 
modeli, izvērtējot finansējuma sadales principus un 
deleģējuma mehānismus;

O analizēt starptautisko pieredzi pieaugušo izglītības 
finansēšanā un noteikt Latvijas apstākļiem 
atbilstošus labās prakses piemērus;

O izstrādāt priekšlikumus objektīvos rādītājos un 
kritērijos pamatotai pieaugušo izglītības 
finansēšanas kārtībai, kas ietver finansējuma 
sadales principus un deleģējuma mehānismus un 
spēj sekmēt veiksmīgu Izglītības attīstības 
pamatnostādņu 2014.-2020.gadam un Eiropas 
Pieaugušo izglītības programmas īstenošanu;



Quo vadis?

O Kad imperatora Nerona kristiešu vajāšanu 

laikā svētais Pēteris atstāja Romu, viņš 

uzdeva sev šo jautājumu – kurp dodies? 

Viņš atgriezās, lai gan zināja, ka tiks sodīts, 

toties kristietība kļuva par Eiropas 

civilizācijas sastāvdaļu.

O Sākas jauns plānošanas periods un atkal 

pienācis laiks uzdot šo jautājumu.



Vispārējs situācijas raksturojums.

Galvenie finanšu avoti ES 

iedalāmi sekojošās grupās:

O uzņēmumu, organizāciju 

un to apvienību 

finansējums; 

O bezpeļņas organizāciju un 

privāto fondu finansējums; 

O valsts, pašvaldību un 

publisko fondu 

finansējums; 

O izglītojamo 

pašfinansējums.

Pieaugušo izglītībā iesaistītās 

puses, finansēšanas normatīvais 

regulējums, konteksts ar izglītības 

programmu veidiem. 



Vispārējs situācijas raksturojums.

Galvenie izglītības programmu 
veidi:

1.Profesionālā izglītošanās:

O kvalifikācijas celšana -
strādājošajiem, lai radītu 
personības stabilitāti 
darba tirgū;

O pārkvalifikācija –
pielāgošana darba tirgus 
izmaiņām un 
bezdarbnieku apmācība;

O papildus kvalifikāciju 
iegūšana.

2.Garīgās un intelektuālās 
kapacitātes pilnveidošana:

O vispārējā izglītības līmeņa 
celšana,

O interešu izglītība.

Sistēmā iesaistītās puses:

1.publiskās personas: valsts un 

pašvaldības; augstskolas;

2.privātās personas: paši izglītojamie, 

uzņēmumi un to apvienības, 

nevalstiskās organizācijas – darba 

devēju apvienības, profesionālās 

apvienības, arodapvienības u.c.



Vispārējs situācijas raksturojums.

1.Līdz 2009:
O 41 novads, 

O 424 pagasti, 

O 50 rajona pilsētas, 

O 7 republikas pilsētas

O 26 rajoni 

O (kopā 548 pašvaldības).

2.Pēc reformas: 
O 109 novadi

O 9 republikas pilsētas

O (kopā 118 pašvaldības)

3. Modelis 9+21+89

2009.gada administratīvi 

teritoriālās reformas ietekme. 

Pieaugušo izglītības vieta 

pašvaldību izglītības sistēmā.
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Pieaugušo izglītības programmu finanšu avotu raksturojums.
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Finanšu avoti un sadales modelis Latvijā 
2007.-2013. 

Publiskie fondi

ESF, Mūžizglītības programma 

2007-13
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Finanšu avoti un sadales modelis Latvijā 
2007.-2013. 

O Valsts un tās iestādes pamatā izmantoja pieejamo publisko 

fondu finansējumu, un tas tika izlietots divos virzienos:

1. pirmkārt, ministriju un valsts (daudzos gadījumos arī pašvaldību) 

iestāžu darbinieku kvalifikācijas un kapacitātes paaugstināšanai,

2. otrkārt, kā publisko piedāvājumu mērķauditorijai ar sociālām un 

citām specifiskām vajadzībām, kura dominante ir iekļaušanas 

pasākumi.

Nr. Projekti Izmaksas EUR

1 “ALGOTIE PAGAIDU SABIEDRISKIE DARBI PAŠVALDĪBĀS” 37 203 393

2 „KOMPLEKSI ATBALSTA PASĀKUMI” 19 259 469

3 „PASĀKUMI NOTEIKTĀM PERSONU GRUPĀM” 15 965 520

4

„BEZDARBNIEKU UN DARBA MEKLĒTĀJU APMĀCĪBA. 2009-

15.g. 102 860 172

5 „BEZDARBNIEKU UN DARBA MEKLĒTĀJU APMĀCĪBA - 3.KĀRTA” 1 098 882



Finanšu avoti un sadales modelis Latvijā 
2007.-2013. 

O Valsts institūcijas 
iepriekšminētajās 
aktivitātēs darbojās 
vairākās lomās:

1. kā programmas 
finansētājs,

2. kā publisko fondu resursu 
piesaistītājs un 
administrētājs,

3. retos gadījumos, arī kā 
programmas īstenotājs.

Pieaugušo izglītības programmu 

realizācijas virzieni.

Pieaugušo izglītības 

programmu īstenotāji

Iekšējais piedāvājums -

darbinieku kapacitātes un 

kvalitātes celšanai. 

Publiskais piedāvājums

interesentiem un/vai 

specifiskām mērķgrupām.



Finanšu avoti un sadales modelis Latvijā 
2007.-2013. 

Pieaugušo izglītības programmu īstenotāji.
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Finanšu avoti un sadales modelis Latvijā 
2007.-2013. 

Atbalsts uzņēmējdarbībai.

O Atbalsts uzņēmējdarbībai, kurā ietverti arī izglītības pasākumi. 

Latvijas investīciju un attīstības aģentūras programmas „Atbalsts 

biznesa attīstībai” virziens „Atbalsts nodarbināto apmācībām”, kas 

ietver divus apakšvirzienus mazajiem uzņēmējiem:

O 1.LIAA atbalsts partnerībā organizētām apmācībām;

O 2.Mikro un mazo uzņēmumu IT apmācībām.

O Palīdzība ERASMUS finansējuma piesaistē: „ERASMUS jaunajiem 

uzņēmējiem”, kas sniedz iespēju apgūt nepieciešamo pieredzi 

ārvalstīs. 

http://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsta-programmas-uznemejiem

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

http://www.liaa.gov.lv/lv/atbalsta-programmas-uznemejiem
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


Finanšu avoti un sadales modelis Latvijā 
2007.-2013. 

Mūžizglītības programma 2007 - 2013 ir plaša sadarbības
programma, kura ietver visus izglītības veidus un līmeņus:

1. ERASMUS - augstākā izglītība 

2. Leonardo da Vinci - sākotnējā profesionālā izglītība un profesionālā 
tālākizglītība 

3. GRUNDTVIG - pieaugušo izglītība 

4. CAURVIJU programma - 4 pamataktivitātes, kuras saistāmas ar 
visām apakšprogrammām – politikas attīstība, informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, rezultātu izplatīšana un izpēte. 

5. JEAN MONNET programma - 3 pamataktivitātes – Jean Monnet
programma, atbalsts Eiropas institūcijām un Eiropas asociācijām 

Latvijai pieejams finansējums – ap 3 milj. EUR gadā.



Finanšu avoti un sadales modelis Latvijā 
2007.-2013. 

1.Pašvaldības veic visas  funkcijas: 
O finansētāja, finansējuma piesaistītāja un 

administrētāja, programmu īstenotāja funkcijas 

O Valsts finansiālais atbalsts pieaugušo izglītības 

funkcijas finansēšanā iepriekšējā plānošanas 

periodā nebija pieejams.

2.Pašvaldību loma publiskā piedāvājuma 

realizācijā:
O līdz administratīvi teritoriālajai reformai 2009.g.; 

O pēc reformas.

3.Pašvaldības finansētie pieaugušo izglītības 

pasākumi: 
O sistēmas uzturēšanas izdevumi un iekšējā 

piedāvājuma nodrošināšana – pašvaldībā 

nodarbināto apmācība. 

O Publiskais piedāvājums – no projektos 

piesaistītiem finanšu līdzekļiem.



Informatīvais ziņojums „Mūžizglītības politikas pamatnostādņu 2007.-2013.gadam īstenošanas gaita 2009. 
un 2010.gadā”.- R.,2011

Finanšu avoti un sadales modelis Latvijā 
2007.-2013. 



Starptautiskā pieredze un ES prasības.
Dalība pieaugušo izglītībā ES un LV 2002.-2009.gadā un plāns līdz 

2020.gadam 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020

7.2 8.5 9.3 9.8 9.7 9.5 9.5 9.3 12.5 15 ES %

7.3 7.8 8.4 7.9 6.9 7.1 6.8 5.3
9

5% 
10

7%
11 12.5 15

LV %

Eiropas vidējā rādītāja vērtība – 8,9% (2011)

Sasniegts stratēģijas „Eiropa 2020” mērķis  jau 2011.gadā ir Slovākijā 

- 25% pieaugušo, Šveicē – 29,9%.

Eurostat dati (25-64 gadu vecuma aptvere)

Informāciju Latvijā apkopo CSP izlases darbaspēka apsekojuma 

ietvaros (Eurostat pasūtījums), n=4000 



Starptautiskā pieredze un ES stratēģija.

ES pētījums par izglītības un 
apmācības sektoru reformu 
ietekmi uz pieaugušo izglītību ES 
valstis dala trīs grupās:

O augsts valsts atbalsta līmenis;

O vidējs valsts atbalsta līmenis;

O zems valsts atbalsta līmenis.

Tiek izdarīts secinājums, ka lielāka 
aptvere ir valstīs ar augstāku 
atbalsta līmeni, ar 5 izņēmumiem 
(Vācija, Luksemburga, Beļģija, 
Francija, Īrija). 
ES vid. ap 10p., LV ap.5.4p.

Reaserch voor Beleid final report „Impact of 

the ongoing reforms in education and training 

on the adult learning sector (2nd phase)”

http://adultlearning-

budapest2011.teamwork.fr/docs/Ongoing-

Reforms -Adult-Learning-Final-Report.pdf. 



Rekomendējamie finansējuma sadales 
principi un deleģējuma mehānismi.

Pieaugušo izglītības piedāvājuma īstenošanu publiska persona 
var nodrošināt, pielietojot dažādus sistēmas organizācijas 
modeļus. Tos klasificēt var sekojoši:

1.Iestādes modelis - funkciju uztic konkrēti pieaugušo izglītības 
mērķim izveidotai publiskas personas dibinātai izglītības atbalsta 
un/vai izglītības iestādei;

2. papildfunkcijas deleģēšanas modelis – funkciju, kā papildus 
uzdevumu uztic kādai no esošajām izglītības vai izglītības atbalsta 
iestādēm;

3. pakalpojuma pirkšana – patur procesa organizāciju, bet 
pasūtījumu kontraktē komercsabiedrībām, atsevišķos gadījumos 
biedrībām vai nodibinājumiem;

4. deleģēšanas modelis – ar līgumu deleģē konkrētai biedrībai vai 
nodibinājumam, kura dibināta atbilstošam mērķim.



Rekomendējamie finansējuma sadales 
principi un deleģējuma mehānismi.

Publiskā piedāvājuma (vienas daļas) finanšu resursu teorētiskie pārvaldības 

modeļi un institucionālās tehnoloģijas to realizācijai.

1. Liberālais Plānotos resursus piešķir 

pašvaldībām pēc iedzīvotāju 

skaita noteiktās vecuma 

kategorijās (25-64)

Pašvaldības plāno un 

sniedz pašas, vai pērk 

vajadzīgos izglītības 

pakalpojumus

2. Decentralizētais Resursus pašvaldībām sadala 

reģions pēc kopīgi izstrādātiem 

kritērijiem.

Pašvaldības piedalās 

plānošanā iesniedz savus 

projektu pieteikumus, 

3. Centralizētais Resursus plāno un sadala 

nacionālā līmenī saskaņā ar  

detalizēti izstrādātiem MK 

noteikumiem līdzīgi vispārējās 

obligātās izglītības paraugam.

Saņem programmu 

īstenotāji ar pašvaldību, 

vai citu institūciju 

starpniecību



Rekomendējamie finansējuma sadales 
principi un deleģējuma mehānismi.

O IZMPam_070114_IAP2020_2piel; 2014.–2020.gada Eiropas 

struktūrfondu plānošanas periodam piemērojamo ex-ante

nosacījumu izpildes pašvērtējums – par mūžizglītības sistēmas 

pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas modeli.

1. Kapacitātes vērtējums – nav attiecināms uz visām pašvaldībām.

2. Reģioni – plānošanas raksturs.

O Problēmas.

1. No neformālā rakstura izrietošā pilnīgas sistematizācijas 

neiespējamība – finansētāju un īstenotāju plašais spektrs.

2. Administratīvo struktūru pieauguma nelietderība – sistēmas 

administrēšanas izdevumu pieaugums.

3. Adekvātas datu bāzes izveides nepieciešamība finanšu resursu 

plānošanas efektivitātei.



Rekomendējamie finansējuma sadales 
principi un deleģējuma mehānismi.

O Administratīvi teritoriālās 

reformas ietekme uz 

mūžizglītības sistēmas 

resursu pārvaldības modeļu 

izveidi.

O Racionāli un iracionāli 

sistēmas finansēšanas un 

resursu pārvaldības modeļi. 

O Kā panākt lielākās resursu 

daļas izmantošanu 

pamatfunkciju realizācijai.

O Resursu ierobežotība –

finanšu, cilvēkresursi un 

pārējie.

Reģionālais
modelis

Reģions kā 
kopīga pašvaldību

plānošanas
institūcija

1.minimāls resursu 
izlietojums admin.

funkcijām

2.maksimāls resursu
izlietojums

pamatfunkcijai 

Reģions kā 
administratīva 

institūcija 

1.liels resursu 
izlietojums admin.

funkcijām

2.ievērojami mazāk 
resursu 

pamatfunkcijām



Rekomendējamie finansējuma sadales 
principi un deleģējuma mehānismi.

O Ieteicamākais risinājums -

pašregulējoša sistēma:

1.publiskais sektors:

1.1 ekonomikas vajadzības;

1.2 sociālā iekļaušana;

1.3 darbinieku kapacitātes; 

paaugstināšana.

O Darba tirgus specifikas, 

izmaiņu un nepieciešamības 

vērtēšana. 

O Kooperācijas iespējamība. 



Rekomendējamie finansējuma sadales 
principi un deleģējuma mehānismi.

Publisko programmu realizācijas 
modelis.

1.Pašvaldības apkopo datus, 
vērtē darba tirgus vajadzības, 
izmaiņas pieprasījumā un 
iesniedz plānošanas reģionam.

2.Plānošanas reģions apkopo, 
salīdzina un koordinē datus, ko 
iesniedz vadošajai valsts 
iestādei.

3.Vadošā valsts iestāde izstrādā 
kritērijus un administrē 
finansējuma sadali 
pašvaldībām.

4.Pašvaldības organizē 
programmu realizāciju.

Ministrijas un citas valsts 

iestādes, kas administrē 

pieaugušo izglītības publiskā 

piedāvājuma finansējumu

Plānošanas reģioni

Pašvaldības

Programmu īstenotāji



Rekomendējamie finansējuma sadales 
principi un deleģējuma mehānismi.

2.privātais sektors

2.1 konjunktūra;

2.2 deleģētās programmas;

2.3 nodarbināto un uzņēmēju 

kapacitātes paaugstināšana

O Netiešie un tiešie 

stimuli/ietekmes

1.Nodokļu atlaides 

2.Konkursi uz deleģējumu



Rekomendējamie finansējuma sadales 
principi un deleģējuma mehānismi.

Resursu pārvaldības modeļiem mūžizglītībā jāatbilst 

kritērijiem, kas nodrošina ekonomisku un racionālu to 

izlietojumu.

1. Iespējami lielākā resursu  daļa jāparedz pamatfunkcijas 
realizācijai, administrēšanai jābūt efektīvai ar minimālu 
resursu ieguldījumu;

2. finansējums jāplāno to institūciju attīstībai, kas realizē 
pamatfunkciju, nevis administratīvās sistēmas radīšanai;

3. jāpalielina jau darbojošos institūciju un izglītības iestāžu 
kapacitāte nevis jāveido jaunas;

4. jāveicina pašvaldību iespējas izmantot vai pirkt kvalitatīvākos 
pieaugušo izglītības programmu piedāvājumus;

5. jāizvērtē resursu ieguldījuma efektivitāte katrā pētījumā, 

6. jāizveido informācijas sistēma, kas ļauj vērtēt pieprasījuma 
piedāvājuma attiecības un politikas rezultātus,



Paldies par uzmanību!

Gunārs Kurlovičs

gunars.kurlovics@dobele.lv

mailto:gunars.kurlovics@dobele.lv

