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Līdz 31.08.2018. notiek uzņemšana VIAA 

Jauniešu garantijas programmās 

 ja esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem un nestrādā

 piesakies mācībām programmā Jauniešu garantija un iegūsti profesiju 1 gada laikā

22 profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā;

32 profesionālās kvalifikācijās

 Mācības ir bez maksas, to laikā ir apmaksāta kopmītne un mācību līdzekļi, kā arī iespēja 
saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī

 Mācību noslēgumā dodies 15 nedēļu garā kvalifikācijas praksē un kārto kvalifikācijas 
eksāmenu

http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jg_uznemsana/

 Laika posmā no 01.09.2014. – 01.08.2018. profesionālo kvalifikāciju ieguvuši 7323

 70% pēc kvalifikācijas ieguves iekārtojas darbā 
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Jauniešu garantija

3. jūlijā ir sācies Eiropas iedzīvotāju balsojums par labāko ES fondu projektu 
Eiropas Komisijas (EK) konkursā Regio Stars 2018, kura finālā iekļuvis arī 
VIAA īstenotais Jauniešu garantijas projekts, par kuru aicinām nobalsot

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-
awards/finalists_2018/cat3_fin4

Latvijas projekts ir viens no pieciem kandidātiem uz galveno balvu kategorijā 
“Uzlabota piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem”, konkurējot ar 
projektiem no Portugāles, Čehijas, Polijas, Lietuvas, Krievijas, kā arī 
Zviedrijas un Dānijas. 

Balsojums par Eiropas iedzīvotāju izvēles balvas piešķiršanu kādam projektam 
no 21 finālista ilgs līdz šī gada 7. oktobrim. Savukārt uzvarētājs kļūs zināms šī 
gada 9. oktobrī Briselē Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros.
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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 laika periods: 

2017.gada 1.janvāris – 2022.gada 31.decembris

 Plānotais kopējais projekta finansējums – 25 353 413 EUR

4



Sasniedzamie rādītāji, projekta mērķa grupa 

un mācības izmaksas 

 Nodarbināto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu 
mācībām projektā - 36 225 personas;

 Nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, t.sk.:
• ar zemu izglītības līmeni,
• ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka 

trūkums,
• ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu 

piedāvājums pārsniedz pieprasījumu

 Mācību maksa:

• pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts
maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;

• 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts
maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
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Mācību piedāvājums

Mācību piedāvājuma izveides pamatprincips: dot iespēju
nodarbinātai personai iegūt zināšanas, prasmes vai kvalifikāciju, kas
ļautu uzlabot tās situāciju darba tirgū

Mācību piedāvājums: profesionālās tālākizglītības, profesionālās

pilnveides un neformālās izglītības programmas

Mācību piedāvājuma izveide:

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

 Ar pašvaldību atbalstu un iesaistot Nozaru ekspertu padomes tiek
apkopotas mācību vajadzības katrā nozarē

 PIPP apstiprina mācību vajadzību sarakstus, VIAA veic izglītības
iestāžu atlasi

 Izvērtējot izglītības iestāžu piedāvātās izglītības programmas, tiek
sastādīts mācību piedāvājums
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Sadarbības partneri

7

Pašvaldības (noslēgti sadarbības līgumi ar 81 pašvaldību):

 Atbalsts mācību piedāvājuma veidošanā, nosakot mācību 
vajadzības

 Mērķa grupas informēšana un piesaiste

Izglītības iestādes:

 Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides 
izglītības un neformālās izglītības programmu īstenošana

Nodarbinātības valsts aģentūra:

 Karjeras konsultantu pakalpojumi nodarbinātajiem

 Mērķa grupas informēšana



Pašvaldību iesaistes pamatojums
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Pašvaldība ir sasniedzamākais un galvenais informācijas

avots jebkuram novada/pilsētas iedzīvotājam, t.sk.,

nodarbinātajam

Pašvaldība visprecīzāk pārzina savas teritorijas

uzņēmējdarbības vidi, tās attīstības tendences un vajadzības

Pašvaldība atbilstoši Izglītības likumam īsteno politiku

pieaugušo izglītībā



Pieaugušo izglītības koordinatora atbalsts 

mērķa grupai

No 2018.gada 15.augusta macibaspieaugusajiem.lv ir publicēts
mācību piedāvājums, PI koordinators nodrošina:

 informatīvā atbalsta sniegšanu nodarbinātajām personām
par dalības iespējām Projektā;

mērķa grupas identificēšanu, uzrunāšana un konsultēšana
par mācību iespējām Projektā;

mērķa grupas personu aktivizēšanu un motivēšanu
iesaistei mācībās, nepieciešamības gadījumā novirzot
karjeras konsultācijām (NVA 28 filiāles);

atbalsta sniegšanu mācību piedāvājuma izvēlē un
reģistrācijai mācībām.

Līdzfinansējums PI koordinatora atlīdzībai

Kopējais no Projekta līdzekļiem finansējamais PI koordinatora
atlīdzības izmaksu apmērs vienas nodarbinātās personas piesaistei
nepārsniedz 2 stundas (18.84 EUR);

9

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/


No 15.08.2018. – 17.09.2018. 

nodarbināto personu pieteikšanās mācībām 

3.kārtā

1
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1
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3.kārta

• noslēgti 70 sadarbības 

līgumi ar izglītības 

iestādēm

• Mācību norises vietas 48 

pilsētās un novados visā 

Latvijā 



100 dažādas prasmes un kvalifikācijas 

11 tautsaimniecības nozarēs

1
2



Mācību statistika 

Kopumā mācībās projektā līdz šim ir iesaistījušies 8954 nodarbinātie vecumā
25+

Līdz šim izvēlēto izglītības programmu apguvuši jau 4284 nodarbinātie
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Nodarbināto vecuma grupas 1.kārta 2.kārta KOPĀ

25 - 44 2411 3508 5919 66%

45 - 49 497 558 1055 12%

virs 50 1090 890 1980 22%

KOPĀ 3998 4956 8954 100%

Izglītības programmas veids 1.kārta 2.kārta KOPĀ

Profesionālās tālākizglītības programma 459 513 972

Profesionālās pilnveides programmas 100 479 579

Neformālās izglītības programma 3439 3964 7403

KOPĀ 3998 4956 8954



TOP nozares, kurās ir visvairāk mācību 

dalībnieku (1.kārta)

Nozares 1.kārtā

Mācību 

dalībnieki

Būvniecība 2283

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas 1211

Kokrūpniecība 249

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības 255
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TOP nozares, kurās ir visvairāk mācību 

dalībnieku (2.kārta)

Nozares 2.kārtā
Mācību 

dalībnieki

Transports un loģistika 1381

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas 1102

Kokrūpniecība 475

Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms 418

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu 

ražošana 388

Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības 304

Enerģētika 275

Būvniecība 261

Kultūra 200

Drukas un mediju tehnoloģijas 83

Ķīmiskā rūpniecība 5
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Macibaspieaugusajiem.lv apmeklējums
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1. kārta 05.10.-06.11.2017. 
 86 918 – kopējais apmeklējums (t.sk. 

atkārtoti apmeklētāji)
 54 620 – unikālie apmeklētāji (no kopējiem 

86 918), kas apskatījuši lapu kaut 1 reizi -
sasniegto iedzīvotāju īpatsvars

 6 minūtes – vidējais mājaslapā pavadītais 
laiks (informācija ir pētīta)

 8 lapas – vidējais apskatīto sadaļu/lapu skaits

2. kārta 12.03.-16.04.2018.
 129 646 – kopējais apmeklējums (t.sk. 

atkārtoti apmeklētāji)
 78 994 – unikālie apmeklētāji (no kopējiem 

129 646), kas apskatījuši lapu kaut 1 reizi -
sasniegto iedzīvotāju īpatsvars

 6 minūtes – vidējais mājaslapā pavadītais 
laiks (informācija ir pētīta)

 9 lapas – vidējais apskatīto sadaļu/lapu skaits



Ārpus formālā ceļā iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču novērtēšana (kopā 123) 
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Kvalifikācija 2018 2017 KOPĀ

Valsts policijas jaunākais inspektors 22 22

Bibliotekārs 18 2 20

Elektrotehniķis 10 3 13

Pavārs 12 12

Klientu apkalpošanas speciālists 11 11

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 9 9

Aprūpētājs 8 8

Automehāniķis 7 7

Datorsistēmu tehniķis 3 3

Dzelzceļa transporta pārvadājumu 

organizācijas kustības drošības tehniķis

1 2 3

Ēku būvtehniķis 3 3

Foto dizaina speciālists 3 3

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto 

iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

3 3

Apdares darbu tehniķis 2 2

Lietvedis 1 1

Grāmatvedis 1 1

Tērpu stila speciālists 1 1

Transporta vagona tehniķis 1 1



Konceptuālie jautājumi nākamo mācību 

piedāvājumu veidošanā

Vispārējo prasmju attīstoša izglītības satura piedāvājuma izveide pieaugušo
izglītībā - 4.kārtā;

Modulāro profesionālās izglītības programmu piedāvājums;

Profesionālās izglītības iestāžu konventu iesaiste (nosakot reģionālās vajadzības);

LDDK, LTRK un LBAS biedru, uzņēmumu, asociāciju, organizāciju aptauja par
nepieciešamajām vajadzībām;

Atgriezeniskā saite no pašvaldību koordinatoriem par pirmo atlasi, pašvaldību
iesaiste nākamo mācību piedāvājumu veidošanā

•izglītības pakalpojuma kvalitāte (kritēriji);

•vispārējo prasmju attīstoša izglītības satura piedāvājuma izveide pieaugušo 
izglītībā - 4.kārtā;

•Informācijas sistēmas izstrāde;
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Kontaktinformācija

Projekta vadība un koordinēšana:

Projekta atbildīgā amatpersona:

Dita Traidās – VIAA direktore, Tālr. 67814334
dita.traidas@viaa.gov.lv

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
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