
Aktualitātes Eiropas Sociālā fonda projekta  «Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide» (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) īstenošanā 

2017.gada 20.decembrī 

Labklājības ministrija, Skolas iela 28, Rīga 



Eiropas Sociālā fonda projekts  

«Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide» 

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka 
kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, 
veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes 
pieaugumu. 

 

Projekta īstenošanas nosacījumi noteikti Ministru kabineta 
2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr. 474! 

 

Projekta īstenošana ir uzsākta 2017.gada 1.janvārī, projekta 
ieviešanas termiņš ir 2022.gada 31.decembris 
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Projekta mērķa grupa  

Nodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem! 
 

Prioritāte iesaistei mācībās pienākas sociālā riska grupu 

nodarbinātajiem:  

nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju 

klasifikatora  5., 7., 8. un 9.pamatgrupas profesijās, 

nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā 

atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju 

saglabāšanu un nodarbinātību" projekta ietvaros saņēmuši 

rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās 

pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, 

 bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 
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Sasniedzamie rādītāji 

 

Līdz 2022.gada beigām projekta aktivitātēs plānots iesaistīt 36 

225 mērķa grupas personas 

 

No iesaistītajiem vismaz 22 979 personām ir sekmīgi jāpabeidz 

mācības 

 

Plānotais kopējais projekta finansējums – 25 353 413 EUR 
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Sadarbības partneri 
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Pašvaldības: 

 Atbalsts mācību piedāvājuma veidošanā, nosakot mācību 
vajadzības 

 Mērķa grupas informēšana un piesaiste –PI koordinators 

Izglītības iestādes: 

 Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides 
izglītības un neformālās izglītības programmu īstenošana 

Nodarbinātības valsts aģentūra: 

 Karjeras konsultantu pakalpojumi nodarbinātajiem 

 Mērķa grupas informēšana 

 

 

 

 

 



Projekta ieviešanas gaita 
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Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās 
izglītības programmu īstenošana: 

 Pieaugušo izglītības pārvaldības padome (PIPP) nosaka prioritārās 
nozares, kuru vajadzības tiek ņemtas vērā, veidojot mācību 
piedāvājumu nodarbinātajiem Projektā  

 Ar pašvaldību atbalstu un iesaistot Nozaru ekspertu padomes tiek 
apkopotas mācību vajadzības nozaru griezumā 

 VIAA organizē izglītības iestāžu atlasi. Uz šo brīdi noslēgusies 
1.atlases kārta un ir izsludināta 2.atlases kārta 

 Izvērtējot izglītības iestāžu piedāvātās izglītības programmas, tiek 
sastādīts mācību piedāvājums 

Karjeras konsultanta pakalpojumi: 

 Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru nodarbinātām personām 
tiek nodrošināta karjeras konsultanta pakalpojumu pieejamība 28 
NVA filiālēs 

 



Projekta ieviešanas gaita (turpinājums) 
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Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 
kompetences novērtēšana: 

 Sākot ar 1.decembri finanšu atbalsts ir pieejams par jebkuras 
kvalifikācijas ieguvi 

 Piedāvāto kvalifikāciju saraksts un atbalsts saņemšanas 
kārtība ir publicēta www.macibaspieaugusajiem.lv 

Papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības 
riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās: 

 Nodarbinātajiem ar invaliditāti, iesaistoties mācībās, ir 
iespējams saņemt kompensāciju par asistenta vai surdotulka 
pakalpojumiem 

 Nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas 
personas statuss, iesaistoties mācībās, ir iespēja saņemt 
finansiālu atbalstu reģionālajai mobilitātei  

 

 



Projekta ieviešanas gaita (turpinājums) 
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Mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā: 

 Noslēdzies iepirkums un īstenots informatīvās kampaņas 
1.posms. 

 Turpinās pašvaldību iesaiste, lai nodrošinātu pieaugušo 
izglītības koordinatoru darbību. Iesaistītas 68 pašvaldības. 

Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam 
izstrāde - personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas 
nodrošināšanai 

 Noslēdzies iepirkums, noslēgts līgums un uzsākta sistēmas 
izstrāde 

 Pirmajā mācību ciklā pieteikšanās mācībām noritēja bez 
sistēmas starpniecības  

 



Galvenās aktualitātes 

Noslēgusies izglītības iestāžu atlases 1. kārta: 

 
Līdz 2017.gada 16.augustam tika saņemti piedāvājumi no 58 izglītības 
iestādēm, piedāvātas kopumā 843 programmas 

 

Izglītības programmu atbilstību mācību vajadzību sarakstiem vērtēja 
komisija, kuras sastāvā ir VISC, IKVD, IZM un VIAA pārstāvji 

 

Ar atlasītājām izglītības iestādēm septembra beigās tika noslēgti 55 
sadarbības līgumi par izglītības programmu (kopumā pa 743 
programmām) īstenošanu Projektā, izglītības programmas tika 
iekļautas mācību piedāvājumā 
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Galvenās aktualitātes (turpinājums) 

Mācību piedāvājums tika publicēts www.macibaspieaugusajiem.lv, 

notika informatīvā kampaņa 

 

Nodarbinātās personas veica izvēli un pieteicās izglītības iestādē. Līdz 

06.11.2017. tika saņemti 6067 iesniegumi 

 

VIAA šobrīd veic personu atbilstības pārbaudi mērķa grupas 

prasībām un par savu lēmumu informēs izglītības iestādes  

 

Izglītības iestādes uzsāks programmas īstenošanu – ar 2018. gada 

janvāri 
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Personu pieteikšanās rezultāti (1.kārtas) 

 
Laika posmā no 5.oktobra līdz 6.novembrim 5565 personas ir iesniegušas 6067 
pieteikumus* dalībai 257 izglītības programmās 
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5192; 85% 

167; 3% 

708; 12% 

Programmu izvēle (veids) 

neformālā

pilnveide

tālākizglītība
3130; 51% 

376; 6% 

522; 9% 

2039; 34% 

Programmu izvēle (nozares) 

būvniecība

kokrūpniecība

metāls

EIKT

 
*281 persona pieteikusies uz 2 programmām; 55 uz 3 programmām; 16 uz 4 programmām; 9 uz 5 programmām; pa 
vienai personai uz 6, 7, 8 un pat 10 programmām – ja persona atbildīs prasībām, tai būs jāizvēlas tikai viena 
programma 



Personu pieteikšanās rezultāti 

Būvniecības nozarē 
 
 
Vismaz viens pieteikums (kopā 3130 pieteikumi) saņemts 105 izglītības 
programmās – 77 neformālās izglītības programmās (2588), 8 profesionālās 
pilnveides programmās (65) un 20 tālākizglītības programmās (477). 
Populārākā izvēle: 
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Neformālā izglītība Profesionālā pilnveide Profesionālā tālākizglītība 

Izglītības programma 
Iesniegumu 

skaits 
Izglītības programma 

Iesniegumu 

skaits 
Izglītības programma 

Iesniegumu 

skaits 

Transportlīdzekļu periodiskā 

apmācība (95. kods) 
957 

Ainavu arhitektūra, teritorijas 

plānošana 
33 Namu pārzinis 213 

Telpu noformējums un interjers 242 Ēku un būvju inženiersistēmas 12 Elektromontieris 110 

Stropētājs 176 Ēku un būvju energoefektivitāte 8 Elektrotehniķis 31 

Cilvēku celšanai paredzētā 

pacēlāja operators  
100 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas 4  Interjera noformētājs 18 

Rasēšana AutoCad programmā 72 Apdares darbu strādnieks 16 



Personu pieteikšanās rezultāti  

EIKT nozarē 
 
 
Vismaz viens pieteikums (kopā 2039 pieteikumi) saņemts 71 izglītības 
programmā – 66 neformālās izglītības programmās (2024) un 5 
profesionālās pilnveides programmās (15). 
Populārākā izvēle: 
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Neformālā izglītība Profesionālā pilnveide 

Izglītības programma 
Iesniegum

u skaits 
Izglītības programma 

Iesniegum

u skaits 

Datu analīze un pārskatu 

sagatavošana  ar MS Excel 
289 Java programmēšana 7 

Mājas lapu veidošana 243 

Programmatūras un produkta 

izstrāde: dizaina pamati/ domāšana 

(izmantojot CNC darbagaldu) 

3 

Personas datu aizsardzība 164  Linux sistēmu ieviešana 2 

Digitālais mārketings 103 
IKT pakalpojumu ierīkošana un 

uzturēšana 
1 

Google Adword kampaņu 

organizēšana 
70 



Personu pieteikšanās rezultāti  

Metālapstrādes, mašīnbūves un 

mašīnzinību nozarē   
 
Vismaz viens pieteikums (kopā 522 pieteikumi) saņemts 43 izglītības 
programmās – 27 neformālās izglītības programmās (311), 8 profesionālās 
pilnveides programmās (42) un 8 tālākizglītības programmās (169). 
Populārāka izvēle: 
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Neformālā izglītība Profesionālā pilnveide Profesionālā tālākizglītība 

Izglītības programma 
Iesniegumu 

skaits 
Izglītības programma 

Iesniegumu 

skaits 
Izglītības programma 

Iesniegumu 

skaits 

Transportlīdzekļu vadītāju 

periodiskā apmācība [95.kods] 
114 Auto Cad 10 

Lokmetinātājs metināšanā  

ar mehanizēto iekārtu 

aktīvās gāzes vidē (MAG) 

49 

Punktveida metināšana  66 
Stropēšana un no grīdas vadāmo tilta 

celtņu vadīšanas darbi 
10 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

volframa elektrodu inertās 

gāzes vidē (TIG)                                           

41 

Auto Cad 15 Elektrokāra vadīšana 7  Automehāniķis 21 

Metāla apstrāde ar portatīviem 

instrumentiem 
12 

Auto virsbūves nelielu defektu 

remonts (bez krāsas noņemšanas) 
6 

Datorizētās ciparu vadības 

(CNC) metālapstrādes galdu 

iestatītājs. 

19 

Traktortehnikas A kategorijas 

tiesību iegūšana  
10 Automobiļu elektroiekārtu diagnostika 5 Rokas lokmetinātājs (MMA)  16 



Personu pieteikšanās rezultāti 

Kokrūpniecības nozarē 
 
 
Vismaz viens pieteikums (kopā 376 pieteikumi) saņemts 38 izglītības 
programmās – 29 neformālās izglītības programmās (269), 6 profesionālās 
pilnveides programmās (45) un 3 tālākizglītības programmās (62). 
Populārākā izvēle: 
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Neformālā izglītība Profesionālā pilnveide Profesionālā tālākizglītība 

Izglītības programma 
Iesniegumu 

skaits 
Izglītības programma 

Iesniegumu 

skaits 
Izglītības programma 

Iesniegum

u skaits 

Apmācība darbam ar motorzāģi 

un krūmgriezi 
49 Mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija 18 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana (galdnieks) 

 
45 

Mēbeļu restaurācija 37 Auto Cad, kokrūpniecība 11 
Dārzu un parku kopšana, 

profesionālā kvalifikācija 

kokkopis/arborists 
10 

Koka izstrādājumu dizains, 

restaurācija 
29 

Meža atjaunošana, kopšana un 

atjaunoto patību aizsardzība 
11 

Mežsaimniecība 

(mešaimniecības tehniķis) 
7 

3D vizualizācija - AutoCad 

programma 
25 Harvestera operatora darbi 2 

Autokrāvēja vadītājs 21 
Programvadības (CNC) kokapstrādes 

darbmašīnu operācijas 
2 



Galvenās aktualitātes (turpinājums) 

Uzsākta otrā mācību piedāvājuma izveide: 
 
Izglītības iestāžu atlase: 

• izsludināta 04.12.2017. 
• pieteikumu iesniegšana līdz 18.01.2018. (30 darba dienas) 
• pieteikumu vērtēšana līdz 16.02.2018. (20 darba dienas) 

Mācību piedāvājuma sagatavošana: 
• sadarbības līgumu slēgšana (02.03.2018.) 

!!! Prioritāte sadarbības līguma slēgšanā par profesionālās tālākizglītības programmu 
un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanu ir šādām izglītības 
iestādēm (turpmāk – prioritārās izglītības iestādes):  

– profesionālās izglītības iestādēm, kurām piešķirts profesionālās izglītības 
kompetences centra statuss; 

– valsts un pašvaldību dibinātām profesionālās izglītības iestādēm, kuru 
infrastruktūra Eiropas Savienības fondu 2007. - 2013. gada plānošanas 
periodā darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.1.1.1. aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un 
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai” ietvaros ir uzlabota par Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzekļiem;  
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Galvenās aktualitātes (turpinājums) 

– valsts un pašvaldību dibinātām profesionālās izglītības iestādēm, kuru 

infrastruktūra Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas periodā 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta 

mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros ir 

uzlabota par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem; 

– pašvaldību dibinātām profesionālās izglītības iestādēm, kuru infrastruktūras 

modernizācijā, sākot no 2012. gada, ir ieguldīti vismaz 500 000 euro un ir 

saņemts Nozaru ekspertu padomes atzinums par tehniskā nodrošinājuma 

atbilstību izglītības programmas īstenošanai;  

– valsts dibinātām koledžām. 

Ja par Padomes apstiprinātā saraksta noteiktu profesionālās pilnveides vai profesionālās 

tālākizglītības mācību vajadzību attiecīgā plānošanas reģiona teritorijā ir saņemts vismaz 

viens vai vairāki Nolikuma prasībām atbilstoši izglītības iestāžu un prioritāro izglītības 

iestāžu piedāvājumi, sadarbības līgumi tiek slēgti tikai ar prioritārajām izglītības 

iestādēm. 
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Galvenās aktualitātes (turpinājums) 

Ja par Padomes apstiprinātā saraksta noteiktu profesionālās pilnveides un 

profesionālās tālākizglītības mācību vajadzību attiecīgā plānošanas reģiona 

teritorijā nav saņemts neviens Nolikuma prasībām atbilstošs prioritārās izglītības 

iestādes piedāvājums, sadarbības līgums tiek slēgts ar pārējām izglītības iestādēm, 

kas ir iesniegušas Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. 

Plānošanas reģionu dalījums noteikts Ministru kabineta 2009. gada 5. maija 

noteikumos Nr. 391 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijām”. 

• mācību piedāvājuma publicēšana www.macibaspieaugusajiem.lv  

(09.03.2018.) 

Personu pieteikšanās mācībām 12.03. – 13.04.2018. 

Personu atbilstības pārbaude līdz 31.05.2018. 

Mācību uzsākšana 06.2018. - 09.2018. 
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Kontaktinformācija 

 

Projekta vadība un koordinēšana: 
 

Elīna Purmale-Baumane -  

Profesionālās izglītības projektu departamenta 

direktore  

Tālr. 67854775  

elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv  
 

Ingus Zitmanis – Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs 

Tālr. 67854771 

ingus.zitmanis@viaa.gov.lv  

 
Inese Gaismiņa – Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece 

Tālr. 67854773 

inese.gaismina@viaa.gov.lv  

 

Kristīne Logina – Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas projekta vadītāja 

Tālr. 67854760 

kristine.logina@viaa.gov.lv  
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Paldies par uzmanību! 
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