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Tiesības uz apmācībām ir noteicošais faktors laikā, kad mainās darba tirgus 
pieprasījums pēc noteiktām prasmēm saistībā ar digitalizāciju, tehnoloģisko 
procesu attīstību, sociālajām, demogrāfiskajām un vides izmaiņām 
(Eiropas Arodbiedrību konfederācija, 2018)

! Tiesības uz apmācībām
! Tiesības uz apmaksātu mācību 
atvaļinājumu



Kāpēc pieaugušo izglītība?

Eiropas Savienības ekonomika katru gadu zaudē 2% no 
produktivitātes pieauguma prasmju neatbilstības dēļ. Naudas 
izteiksmē tas nozīmē, ka zaudējam 80 eiro centus par katru 
nostrādāto stundu.*

Nepietiekama/neatbilstoša darba samaksa

Darba apstākļi

Individuālās vēlmes

Tuvākajā nākotnē 9 no 10 darbiem pieprasīs digitālās prasmes

Lielākā daļa prasmju tiek apgūtas agrīnajā posmā

Samazinās ikdienas darbu īpatsvars. Savukārt palielinās darbu 
uzdevumu atkārtošanās un standartizācija/automatizācija



Kāpēc pieaugušo izglītība?

Prasmju neatbilstība un pieaugušais

Pirmās darba vietas nozīme

Prasmju neatbilstības diapazons/jēdziens

Pārkvalifikācija/pārāk zemas prasmes
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problēmas

Latvija (dzeltenā un zaļā krāsa) Vidēji Eiropā Labākais sniegums starp valstīm

Zemu kvalificēto pieaugušo īpatsvars vecumā no 25 līdz 64 gadiem pēc prasmju veida (%)

Vecuma grupā no 16 līdz 74 gadiem – 44% nav pamata digitālās prasmes
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Dalībnieki, kuri ir piedalījušies un
vairāk nevēlas piedalīties

Dalībnieki, kuri ir piedalījušies un
vēlas piedalīties arī turpmāk

Dalībnieki, kuri nav piedalījušies un
kuri arī nevēlas piedalīties

Dalībnieki, kuri nav piedalījušies,
bet vēlas piedalīties turpmāk

Motivācija piedalīties apmācībās (%), 2016.g.

Latvijā Vidēji ES
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Darbiniekiem ir nepieciešamās prasmes

Augstas izmaksas

Fokuss uz sākotnēji izglītību nevis tālākizglītību

Galvenie apmācību ieguldījumi veikti pēdējo gadu laikā

Piemērotu apmācību kursu piedāvājums tirgū

Grūti novērtēt uzņēmuma apmācību vajadzības

Laika trūkums piedalīties apmācībās

Apmācības ierobežojošie faktori (tajos uzņēmumos, kuri nodrošina apmācības) %, 2015.g. 

Latvija Vidēji ES
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Nav nepieciešamības pēc izglītības

Izmaksas

Darba devēja vai valsts atbalsta trūkums

Apmācību grafiks

Ģimenes apstākļi

Attālums

Negatīva iepriekšējā pieredze

Veselība vai vecums

Nav piemērots izglītības vai apmācību piedāvājums

Citi personīgi iemesli

Galvenie šķēršļi dalībai apmācībās (%), 2016.g.

Sievietes Vīrieši Latvijā Vidēji ES

Datu avots: Eiropas Savienības oficiālais statistikas birojs Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Datu avots: Eiropas Savienības oficiālais statistikas birojs Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Vidējais stundu skaits, ko pieaugušais pavada neformālajā 
izglītībā no 162 stundām 2007.gadā ir samazinājies līdz 109 
stundām 2016.gadā (vidēji ES tās ir 118 stundas)

Formālajā un neformālajā izglītībā vairāk piedalās sievietes 
(52%) nekā vīrieši (43%) (ES nav novērojamas atšķirības 
dzimumu griezumā)

Nodarbinātie ar zemām prasmēm retāk piedalās apmācībās 
nekā nodarbinātie ar augstām prasmēm

Profesionālajai tālākizglītībai uzņēmumi Latvijā atvēl vismazāk 
no kopējām darbaspēka izmaksām salīdzinājumā ar citām ES 
valstīm (Latvijā – 0,8%, vidēji ES tie ir 1,7%, Dānijā 2,7%, 
Francijā 2,5%), atšķirības nozaru griezumā (visvairāk – IT, 
finanšu un apdrošināšanas nozarē)

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


2019.gada pavasarī LBAS veica exspress biedru aptauju par mācībām darba vietā

75% no respondentiem 
atbildēja, ka darba vietā ir 
tikušas apspriestas (ar 
respondentu) mācību 
darba vietā vajadzības

65% norādīja, ka mācības ir 
notikušas uzņēmumā, 
savukārt 35% gadījumu - ārpus 
uzņēmuma

85% gadījumos mācību 
izmaksas sedza darba devējs

Kopumā viedoklis par mācībām 
ir pozitīvs, taču ir «privātajā 
sektorā mācības notiek krietni 
par maz» un apmācībām jābūt 
regulārām (nevis vienu reizi 
divos vai trīs gados)

Daļa kā pozitīvo aspektu 
ir minējuši faktu, ka nav 
bijis jāpatērē laiks ceļā 
uz/no mācību vietu

20% norādīja, ka mācības ir 
notikušas ārpus darba laika, 
no tiem 40% gadījumos 
(darba) laiks netika 
apmaksāts, vēl 25% gadījumu 
tika piešķirta viena papildus 
diena klāt pie atvaļinājuma



Lielākā daļa pēc mācībām ir 
saņēmusi sertifikātu vai 
apliecību par kvalifikācijas 
paaugstināšanu

Daļa no apmācībām ir obligāti 
nepieciešamie kursi (ikgadējie) 
vai arī nereti par apmācībām 
tiek uzskatīta darba drošības 
instruktāža

90% no respondentiem ir 
norādījuši, ka mācības nav 
veicinājušas jebkāda veida 
uzlabojumus darba 
samaksā vai darba 
apstākļos

Stresa menedžments, kolektīva 
saliedēšana,  svešvalodas, laika 
plānošana, komunikācijas vadība, 
darbs ar jaunākajām tehnoloģijām, 
personības pašizaugsme, projektu 
vadība, kā arī likumdošanas un 
nodokļu jautājumi (t.sk. par darba 
tiesībām un darba aizsardzību)

Galvenokārt mācības ir saistītas 
ar tiešo darba pienākumu 
veikšanu, t.i., apgūtas iemaņas, 
kas nepieciešamas ikdienas 
darbam

Lielākā daļa iegūtās 
prasmes ir pielietojuši 
ikdienas darbā



Pieaugušo izglītības finansēšanas instrumenti veidi

• Mācību fonds – speciāls fonds (iezīmēts finansējums) vai finansējuma plūsma ārpus 
tradicionālajām valsts budžeta programmām, lai attīstītu produktīvas prasmes darbam

• Nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem – nodokļu bāzes samazinājums (nodokļu 
atvieglojums) vai maksājamā nodokļa summas samazinājums (nodokļu kredīts). 
Attiecībā uz nodokļu atvieglojumiem valstis parasti piešķir atvieglojumus uzņēmuma 
izdevumiem par izglītību, kas ir 100% atskaitāmi no apliekamajiem ienākumiem. Dažās 
valstīs uzņēmumi var saņemt arī papildu nodokļu atvieglojumus saistībā ar darbinieku 
mācībām

• Nodokļu atvieglojumi indivīdiem – lielākoties tie ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atvieglojumi, kas ļauj pieaugušajiem atskaitīt savas izmaksas par pieaugušo izglītību, kas 
saistītas ar viņu pašreizējo vai turpmāko nodarbošanos, no viņu individuālā ienākuma 
nodokļa bāzes vai maksājamā nodokļa

• Dotācijas uzņēmumiem (granti) – uzņēmumi  var saņemt publisko finansējumu 
(dotācijas), lai segtu daļu no mācību izmaksām. Publisko resursu finansējuma avots var 
nākt no vispārējiem nodokļiem, apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam vai no 
sociālās apdrošināšanas sistēmas (sociālā budžeta). Uzņēmumi var saņemt subsīdijas 
(dotācijas) no mācību fonda, kura finansējumu veido iemaksas no nodokļiem

Avots: CEDEFOP, Financing adult learning database



Pieaugušo izglītības finansēšanas instrumenti veidi

• Subsīdijas indivīdiem (granti) – pieaugušie  var saņemt valsts finansējumu, lai segtu 
daļu no izmaksām, kas saistītas ar viņu dalību izglītībā. Publiskie resursi var nākt no 
iedzīvotāju ienākuma  nodokļiem, apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam vai 
no vispārējās sociālās apdrošināšanas sistēmas (sociālā budžeta). Šādas līdzfinansējuma 
shēmas tiek īstenotas dažādās Eiropas Savienības valstīs ar dažādiem nosaukumiem: 
grants, kuponu sistēma, apmācību konti, individuālo mācību konti (ILA) utt.

• Aizdevumi – aizdevumu shēmas ļauj tās dalībniekiem aizņemties no viņu nākotnes 
ienākumiem, lai segtu daļu no izglītības izdevumiem (tas attiecas ne tikai uz augstākās 
izglītības izdevumiem). Valsts var veicināt aizdevumu pieejamību un līdzfinansēt 
izmaksas (aizdevuma), lai veicinātu pieaugušos iesaistīties pieaugušo izglītībā

Pie finanšu instrumentiem, kuri nav saistīti ar nodokļiem vai naudas pārskaitījumiem, taču ir 
finansiāli novērtējami, var pieskatīt tādus pieaugušo izglītības atbalsta veidus kā:
• Apmaksāts mācību atvaļinājums – instruments, kurš var tikt izmantots kā papildu 

labums/garantija darba koplīgumos vai nozaru koplīgumos un noteikt labvēlīgākus 
nosacījumus, nekā ir noteikts darba likumdošanā 

• Atmaksāšanas klauzula – juridisks instruments, kas iedrošina uzņēmumus vairāk investēt 
darbiniekos un ļauj darba devējam noteiktā laika periodā piesaistīt darbiniekus, kompensējot 
darba devēja ieguldījumus darbinieku apmācībā. Gadījumos, kad darbinieks nolemj pārtraukt 
darba tiesiskās attiecības pirms atrunātā laika, darbiniekam ir pienākums atmaksāt mācību 
izdevumus (vai daļu no tiem)

Noteikts obligāts stundu vai dienu skaits mācībām gadā (Beļģija, Igaunija, Francija, Portugāle, 
Slovēnija, Dānija, Itālija)



Mācību nodevas/fondi

Grantu shēma Algas nodoklis Izmaksu atlīdzināšanas 
shēma

Apraksts Darba devēji maksā daļu no 
darba algas nodokļa fondā un 
darba ņēmējiem tiek piešķirti 
granti

Visi darba devēji noteiktu
procentu no darba algas 
nodokļa novirza 
apmācībām

Uzņēmumi maksā noteiktu 
summu, bet var pieprasīt
izdevumu atlīdzināšanu

Priekšrocības Grantus var piešķirt atkarībā 
no darba tirgus vajadzībām

Izmaksas darba devējam ir 
nulle (iemaksu apmērā)

Zemākas administratīvās 
izmaksas
Darba devējiem ir lielāka 
rīcības brīvība apmācību 
plānošanā

Trūkumi Augstas administratīvās
izmaksas, birokrātisks process 
grantu pieteikšanai (it sevišķi 
mazu un vidēju uzņēmumu 
gadījumos)

Darba devēji var atteikties 
no apmācībām, jo vieglāk ir 
maksāt nekā nodrošināt 
apmācības

Lai saņemtu atpakaļ 
naudu, darba devēji var 
apmaksāt mācības, 
neskatoties uz kvalitāti

Valstu piemēri Itālija (0,3%), Dānija, Grieķija, 
Polija (0,25%), Francija (0,55 
līdz 1% atkarībā no uzņēmuma 
lieluma)

Ungārija (1,5%), Grieķija 
(0,24%), Beļģija (0,1 līdz 
0,6% atkarībā no nozares)

Dānija (2702 DKK*), 
Beļģija, Francija

* - Dānijā darba devēji maksā 2702 DKK (aptuveni 360 euro) par katru pilnas slodzes darbinieku Darba devēju 
nodarbinātības fondā, atlīdzinot darba devējam darbinieka darba samaksu apmācību laikā

Avots: OECD, 2019 



Nozares prasmju fondi 

• Mācību fondus lielākoties regulē ar nozares koplīgumiem nozares līmenī (no šejienes arī 
ir atvasināts nosaukums – nozares prasmju fondi). Nozares prasmju fondi atšķiras 
atkarībā no nozares. Attiecīgi nozares koplīgumos ir iekļauta sadaļa par prasmju 
fondiem, to finansēšanu, pārvaldīšanu un finansējuma piešķiršanas principiem 

• Par prasmju fondiem var tikt slēgta arī atsevišķa vienošanās vai nozares koplīgumam 
izstrādāts protokols , kas ir neatņemama nozares koplīguma sastāvdaļa. Nozares 
prasmju fondus finansē no darba devēju sociālajām iemaksām, t.i., nozares 
koplīgumos var tikt paredzēts noteikts procents no sociālajām iemaksām vai sociālā 
nodokļa, kas tiek novirzīts prasmju fondu finansēšanā. Līdz ar to iemaksas tiek veiktas 
atbilstoši darbinieku skaitam un summa ir atkarīga no konkrētā darbinieka darba 
samaksas (kopumā tas veido iemaksas no darba samaksas fonda). Iemaksa nozares 
prasmju fondos varbūt arī ir noteikta summa par katru konkrētā uzņēmuma darbinieku



Nozares prasmju fondi 

• Prasmju fondi ir izveidoti tādās valstīs kā Beļģija, Dānija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, 
Nīderlande un Lielbritānija (CEDEFOP dati)

• Individuālo kontu sistēma Francijā (spēkā kopš 2017.gada, mainīts nosacījums no 
noteiktu stundu skaitu uz summu katram darbiniekam gadā atkarībā no prasmēm), 
apmācību izdevumus sedz fonds OPCA, kuru pārvalda sociālie partneri. Nozaru 
koplīgumi nosaka obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu apmēru OPCA, kurš ir 
atkarīgs no uzņēmuma lieluma: uzņēmumi ar mazāk nekā 11 darbiniekiem maksā 0,55 
procentus no darba samaksas kopējā apjoma, savukārt uzņēmumi ar 11 un vairāk 
darbiniekiem maksā 1 procentu

• Nīderlandē pavisam ir ap 100 prasmju fondiem un tie aptver 40% no visiem 
strādājošajiem 

• Beļģijā nozaru prasmju fondi ir vairāk orientēti uz ilgtermiņa bezdarbnieku apmācību, 
zemu kvalificētie strādājošajiem, gados jauniem cilvēkiem vai gados vecākiem 
strādājošajiem. Ieguldījuma apjomu nosaka darba koplīgumi vai likums, iemaksas 
prasmju fondā ir robežās no 0,10% līdz 0,60% no bruto algas atkarībā no nozares 



Dānijas prasmju fondi (kompetences attīstīšanas fondi)

• Dānijā ir divu veidu fondi – izglītības fondi (Uddannelsesfonde – dāņu val.) un 
kompetences attīstīšanas fondi (Kompetenceudviklingsfonde – dāņu val.). Fondu 
darbību un iemaksas tajos regulē nozaru koplīgumi attiecīgajā nozarē 

• Kompetences attīstīšanas fonds nacionālā līmenī tika izveidots 1973.gadā saskaņā ar 
noslēgto koplīgumu starp Dānijas darba devēju konfederāciju un Dānijas arodbiedrību 
konfederāciju, no kura tiek finansētas arodbiedrību pārstāvju mācības darba vietās

• Visi kompetences attīstīšanas fondi balstās uz 2 principiem – iemaksas fondos veic 
uzņēmumi (darba devēji), savukārt darbiniekiem ar fondu atbalstu ir pieeja paša 
izvēlētajai izglītībai. Saprotams, starp fondiem pastāv atšķirības, līdz ar to liela nozīmē ir 
arī darbinieku spējai definēt vajadzības, slēdzot nozares koplīgumus. Ir atšķirības arī 
pieteikšanās iespējās:  vai atbalstam no fonda var pieteikties  darbinieks vai uzņēmums, 
vai abi divi 

! Nosacījums – darbiniekam ir jābūt vismaz 6 mēnešu darba pieredzei konkrētajā 
uzņēmumā (var būt arī citi nosacījumi atkarībā no nozares). Par iemaksām fondā var 
vienoties attiecīgajā nozares koplīgumā. 



Pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots izglītības pakalpojumiem

Divu pušu izglītības sistēma – vispārizglītojošā un pieaugušo izglītība/profesionālā 
tālākizglītība

Tiesības uz izglītību – 2 nedēļas gadā

Ekonomiskās krīzes laikā kompetences fonda iespējas mācībām izmantoja 1 
miljons pieaugušo, tagad ap 400 – 500 tūkst. katru gadu 

Elektronisks atgādinājums par atlikušajām mācību dienām līdz gada beigām!

Fondi sedz ne tikai mācību maksu, transporta izdevumus (un cita veida izdevumus 
saistītus ar mācībām), bet arī darba samaksu mācību laikā (kompensē darba devējam)

Dānijas Finanšu ministrija un Publiskā sektora darbinieku arodbiedrība slēdz 
vienošanos par prasmju fondu darbību publiskajā sektorā 

Pašvaldību asociācija un deviņas arodbiedrību organizācijas slēdz vienošanos par 
prasmju fondu darbību izglītības nozarē

Dānijas reģionu apvienība un deviņas arodbiedrību organizācijas slēdz vienošanos 
par prasmju fondu darbību veselības nozarē 





Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
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