
Latvijā Erasmus+ programmas 2022.g. konkursa mobilitātes projektos:  

Pieaugušais izglītojamais – Erasmus+ programmas pieaugušo izglītības individuālo 

mobilitāšu tvērumā ir persona, kura atgriežas izglītībā, lai turpinātu otrās iespējas 

izglītību (mācības pamata vai vidējās izglītības programmā (ne profesionālajā 

izglītībā), t.i., neklātienes, tālmācības, vakara), ir iesaistīta profesionālās pilnveides 

programmā, studiju modulī vai studiju kursā, vai apgūst neformālās izglītības 

programmu, kā arī atbilst Erasmus+ 2022.gada konkursa programmas vadlīniju 411. 

lpp definīcijai par dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju (prioritāri -  personas ar 

nepabeigtu vai pabeigtu pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību (nav iegūta 

profesionālā vidējā izglītība vai augstāka izglītības pakāpe) vai personas, kuras 

nodarbinātas profesiju klasifikatora 8. vai 9.pamatgrupas* profesijās).  

*Astotās pamatgrupas profesijās nodarbinātie vada un uzrauga iekārtas un mašīnas vai 
automātiskās rūpnieciskās ražošanas līnijas, vilcienus, motorizētos transportlīdzekļus un 
pārvietojamās rūpniecības iekārtas personīgi vai ar distances vadības palīdzību, veic 
produkcijas montāžu no sakomplektētām detaļām atbilstoši noteiktām instrukcijām un 
tehnoloģijai. Devītās pamatgrupas profesijās nodarbinātie izpilda vienkāršus un monotonus 
darbus vai mehāniskas darba operācijas, lietojot rokas instrumentus un bieži arī fizisku 
spēku. 

Erasmus+ 2022.gada konkursa programmas vadlīnijās definēts:  

(417.lpp) Adult learner - Any adult who, having completed or being no longer involved 

in initial education or training, returns to some forms of non-vocational continuing 

learning (formal, non-formal or informal). For the purpose of the Erasmus+ projects, 

educational staff (teachers, trainers, educators, academic and youth staff, etc.) in any 

of the Erasmus+ sector cannot be considered as adult learners in Adult Education. Staff 

members formally linked to their working educational organization (school, vocational 

education and training, school education, higher education and adult education 

organization, etc.) may participate in activities for staff in a relevant sector of the 

Erasmus+ programme. 

(411.lpp) Participants with fewer opportunities - People with fewer opportunities 

means people who, for economic, social, cultural, geographical or health reasons, a 

migrant background, or for reasons such as disability and educational difficulties or 

for any other reasons, including those that can give rise to discrimination under article 

21 of the Charter of Fundamental rights of the European Union, face obstacles that 

prevent them from having effective access to opportunities under the programme. 

(118.lpp) Eligible participants are adult learners with fewer opportunities, in 

particular low-skilled adult learners. Participating learners must be enrolled in an 

adult education programme at the sending organization. 

   

 

 

 


