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Rezolūcijas priekšlikums 

32. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

32. uzskata, ka „Erasmus+” ir viens no 

galvenajiem pīlāriem, kas Eiropas 

iedzīvotājiem palīdz pierast pie 
izglītošanās visa mūža garumā; tādēļ aicina 

Komisiju pilnībā izmantot programmas 

mūžizglītības dimensiju, veicinot un 

rosinot starpnozaru sadarbību, kuras 

apmērs programmā „Erasmus+” ir daudz 

lielāks nekā iepriekšējās programmās, un 

programmas termiņa vidusposma 

novērtējumā, ar ko Komisija nāks klajā 

2017. gada nogalē, veikt starpnozaru 

sadarbības novērtējumu; atzīst starpnozaru 

projektu un pasākumu potenciālu uzlabot 

programmas sniegumu; prasa, lai ikvienā 

augstākās izglītības vai profesionālās 

izglītības programmā tiktu iekļauta 

izglītības mobilitāte, tā uzlabojot augstākās 

izglītības un PIA sistēmas kvalitāti, 

palīdzot cilvēkiem pilnveidot viņu 

profesionālās prasmes, kompetences un 

karjeru, kā arī nostiprināt izpratni par 

mobilitātes laikā gūtajām kompetencēm 

visās aptvertajās nozarēs un sekmēt 

zināšanas par mācīšanos, apmācību un 

jaunatnes darbu; uzsver pievienoto vērtību, 

ko nodrošina „Erasmus+” profesionālās 

izglītības un apmācības pasākumi, atbalstot 

nelabvēlīgā situācijā esošu grupu 

integrāciju vai reintegrāciju 

izglītības/profesionālās izglītības iespēju 

izmantošanā, lai tādējādi veicinātu šo 

32. uzskata, ka „Erasmus+” ir viens no 

galvenajiem pīlāriem dalībvalstu 

iedzīvotāju sagatavošanai tam, ka 
izglītošanās norisināsies visa mūža 

garumā; tādēļ aicina Komisiju pilnībā 

izmantot programmas mūžizglītības 

dimensiju, veicinot un rosinot starpnozaru 

sadarbību, kuras apmērs programmā 

„Erasmus+” ir daudz lielāks nekā 

iepriekšējās programmās, un programmas 

termiņa vidusposma novērtējumā, ar ko 

Komisija nāks klajā 2017. gada nogalē, 

veikt starpnozaru sadarbības novērtējumu; 

atzīst starpnozaru projektu un pasākumu 

potenciālu uzlabot programmas sniegumu; 

prasa, lai ikvienā augstākās izglītības vai 

profesionālās izglītības programmā tiktu 

iekļauta izglītības mobilitāte, tā uzlabojot 

augstākās izglītības un PIA sistēmas 

kvalitāti, palīdzot cilvēkiem pilnveidot 

viņu profesionālās prasmes, kompetences 

un karjeru, kā arī nostiprināt izpratni par 

mobilitātes laikā gūtajām kompetencēm 

visās aptvertajās nozarēs un sekmēt 

zināšanas par mācīšanos, apmācību un 

jaunatnes darbu; uzsver pievienoto vērtību, 

ko nodrošina „Erasmus+” profesionālās 

izglītības un apmācības pasākumi, atbalstot 

nelabvēlīgā situācijā esošu grupu 

integrāciju vai reintegrāciju 

izglītības/profesionālās izglītības iespēju 

izmantošanā, lai tādējādi veicinātu šo 
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cilvēku pāreju uz darba tirgu; prasa uzlabot 

PIA audzēkņu iespējas iziet praksi vai 

apgūt daļu no mācību programmas 

kaimiņvalstīs, šajā nolūkā, piemēram, 

finansējot ceļa izdevumus tiem 

audzēkņiem, kuri attiecīgajā laikā paliek 

dzīvot savā izcelsmes valstī; 

cilvēku pāreju uz darba tirgu; prasa uzlabot 

PIA audzēkņu iespējas iziet praksi vai 

apgūt daļu no mācību programmas 

kaimiņvalstīs, šajā nolūkā, piemēram, 

finansējot ceļa izdevumus tiem 

audzēkņiem, kuri attiecīgajā laikā paliek 

dzīvot savā izcelsmes valstī; 

Or. en 

 

 


