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kompetences pilnveide" aktualitātes

Nozaru ekspertu padomes konference 2022.gada 30.jūnijā 



Prezentācijas saturs
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Informācija par projektu

Mācību piedāvājuma izveides process

Informācija par projekta īstenošanas gaitu

Plānotās aktivitātes līdz projekta īstenošanas beigām

1.-6.kārtas un Attālinātās kārtas izvērtējums 

Mācību ietekme gadu pēc mācībām
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Projekta piedāvātās iespējas nodarbinātiem      
(t.sk. pašnodarbinātiem) iedzīvotājiem 25+

5 vai 10% 
līdzmaksājums

atbalsts ceļa 
izdevumiem nokļūšanai 
prakses vietā

atbalsts asistenta 
vai surdotulka
pakalpojumiem

bez maksas 
maznodrošinātajiem 
un trūcīgajiemNodarbināto 

personu 
profesionālās 
kompetences 

pilnveide

daudzveidīgas 
izglītības programmas 
aktuālu prasmju 
apguvei

dažādas izglītības 
iestādes (>60)

mācības vakaros un 
brīvdienās, t.sk. 
tiešsaistē

projektā var 
mācīties 2 reizes

1.kārta (2017)

2.kārta (2018)

3.kārta (2018)

4.kārta (2019)

5.kārta (2020)

Attālinātā (2020)

6.kārta (2021)

7.kārta (2022)

8.kārta (2022)

prioritāri tiek uzņemti nodarbinātie 
vecumā no 45 g ar zemu vai darba 
tirgum nepietiekamu izglītības 
līmeni; bēgļi un personas ar 
alternatīvo statusu.

www.macibaspieaugusajiem.lv



Pieaugušo 
izglītības 

pārvaldības 
padome

PIPP

VIAA analizē darba tirgus aktualitātes un
izveido aktuālo kvalifikāciju un prasmju sarakstu

NEP un resori iesniedz priekšlikumus

PIPP izskata, papildina un apstiprina
mācību vajadzības un prioritāri atbalstāmās
nozares

Izglītības iestādes iesniedz izglītības
programmas

Mācību piedāvājuma izveides process
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Darba devēju un darba 
ņēmēju pārstāvji

LDDK, LTRK, LBAS

Pārstāvība reģionālajā un 
lokālajā līmenī

LPS, plānošanas reģioni

Valsts pārvaldes pārstāvji
IZM, EM, LM, 

KM, AiM, VM, VARAM, 
PKC, VISC, IKVD

Nevalstiskais sektors
Latvijas Pieaugušo izglītības 

apvienība

Vērtēšanas komisija (IZM, IKVD, VISC, VIAA)
izvērtē izglītības programmu atbilstību



Mācību vajadzību definēšana – darba tirgus aktualitātes indeksa izstrāde
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Darba tirgus 
aktualitātes 

indekss 

(1-8)

Stundas 
tarifa likme 
vismaz 7 

EUR

Stundas 
tarifa likmes 

dinamika

Aizņemto 
darbavietu 
dinamika

Vidējais 
darba stundu 

skaits Darba devēju 
viedoklis

Īstermiņa 
pieprasījuma 
pieaugums

Tiešsaistes 
darba 

sludinājumu 
īpatsvars

Aktuālās profesijas / kvalifikācijas (3.-4.LKI) ar indeksu vismaz 4
Lai indekss būtu vismaz 1, vidējai stundas tarifa likmei jāsasniedz 7 EUR

VID dati par Profesiju 
vidējām stundu tarifa 
likmēm un aizņemtajām 
darbavietām 

CEDEFOP dati “Skills 
Online Vacancy Analysis 
Tool for Europe”

www.prognozes.nva.gov.lv
NVA darba tirgus īstermiņa 
prognozes, darbaspēka 
pieprasījuma izmaiņas 
(aizvietošanas un 
paplašināšanās pieprasījums) 

NVA “Darba devēju aptauja 2021” 
dati par plānotajām, likvidējamajām 
darba vietām, ilgstošām vakancēm



Mācību vajadzību definēšana – metodikas papildināšana

6

Reitings

(1-8)

Darba tirgus 
aktualitātes 

indekss

EM vidēja un 
ilgtermiņa 

darba tirgus 
prognozes

Prof.sākotn. 
izglītības 
analīze

Nozaru 
ekspertu 
ieteikums Nodarbinātie 

ar zemu 
izglītību SAM 

8.4.1.

Nodarbinātie 
ar zemu 

izglītību NVA

Līdz šim nav 
mācīts SAM 

8.4.1.

Mācību vajadzību sarakstā tiek iekļautas
kvalifikācijas ar reitingu vismaz 4

REITINGS

Darba tirgus 
aktualitātes 

indekss 

(1-8)

Stundas 
tarifa likme 
vismaz 7 

EUR

Stundas 
tarifa likmes 

dinamika

Aizņemto 
darbavietu 
dinamika

Vidējais 
darba stundu 

skaits Darba 
devēju 

viedoklis

Īstermiņa 
pieprasījuma 
pieaugums

Tiešsaistes 
darba 

sludinājumu 
īpatsvars

DARBA TIRGUS AKTUALITĀTE

VIIS dati par audzēkņu skaitu 
profesionālajā sākotnējā izglītībā;

IZM dati par plānotajām budžeta 
vietām uzņemšanai valsts 
finansētās profesionālās izglītības 
programmās



Ekspertu darba grupas
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Ekspertu darba grupas ļauj papildus kvantitatīvajiem datiem iegūt kvalitatīva rakstura signālus
par darba tirgus aktualitātēm, nākotnes darba tirgus vajadzībām, kā arī novērst kvantitatīvo datu
avotu nepilnības, lai izveidotu atbilstošāku mācību vajadzību sarakstu.

Ekspertu darba grupās definētas profesionālās pilnveides vajadzības konkrētās nozarēs,
fokusējoties uz nodarbināto ar zemu izglītības līmeni vajadzību precizēšanu nozaru kontekstā.

2022.gada aprīlī, maijā un jūnijā tika rīkotas ekspertu darba grupas trīs nozarēs:

Ķīmiskā rūpniecība, farmācija, biotehnoloģijas, vides inženierija;

Būvniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu, arhitektūra;

Enerģētika.

Ekspertu darba grupās piedalījās konkrētās nozares pārstāvji – nozaru asociācijas, darba
devēji, izglītības eksperti, kas pārzina nozares aktualitātes vai darba tirgus situāciju un nozarē
pieprasītās prasmes un kompetences.

Ekspertu darba grupās iegūtā informācija tiek apkopota un tā tiks izmantota, plānojot turpmākās
aktivitātes pieaugušo izglītībā.
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iznākuma 
rādītājs  19 734

rezultāta 
rādītājs  15 374

iznākuma 
rādītājs  68 000

rezultāta 
rādītājs  43 000

Ar zemu izglītības līmeni

Ar profesionālo vidējo 
vai augstāko izglītību

Informācija par projekta īstenošanas gaitu
Projekta rādītāju izpilde

Datu avots: Projekta dati uz 2022.gada 3.jūniju

Mācības pabeiguši:     
9 367

Mācības uzsākuši:
14 375

Mācības uzsākuši:      
54 729

Mācības pabeiguši:  
39 697

73%

92%

80%

61%



Dalībnieku skaits un izglītības līmenis visās mācību kārtās
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2 630
4 003

6 734 7 377 6 863

11 523
9 273

16 269

1 340
876

1 321 1 734
1 290

2 810

1 368

4 008

1. kārta 2. kārta 3. kārta 4. kārta Attālinātā
kārta

5. kārta 6. kārta 7. kārta

augsts zems

34%

20%

13%

20%

16%

18%

16%
19%

% - cik no attiecīgajā kārtā uzņemtajiem ir ar zemu izglītību

Datu avots: Projekta dati uz 2022.gada 3.jūniju



studiju kurss vai studiju modulis

profesionālās izglītības programmas 
modulis vai moduļu kopa 
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Uzņemto personu skaits pa reģioniem un programmu veidiem

(spēkā no 20.06.2020.)

(spēkā no 18.11.2018.)

(netiek īstenota no 5.mācību 
kārtas)

neformālās izglītības 
programma 

profesionālās pilnveides 
izglītības programma

profesionālās
tālākizglītības programma

4 511

19 041

39 219

9 595

7 053

(īstenota līdz 4.mācību kārtai)

Datu avots: Projekta dati uz 2022.gada 3.jūniju



Personu iesaiste mācību nozaru griezumā
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EIKT 32 416

Transports un loģistika 5 165

Būvniecība 6 632

Uzņēmējdarbība, finanses, 
grāmatvedība

14 141

Ēdināšanas pakalpojumi 
un tūrisms

Metālapstrāde, mašīnbūve
un mašīnzinības

Kokrūpniecība

2 481

2 031

2 947

2 771

Tekstilizstrādājumu, 
apģērbu, ādas un ādas 
izstrādājumu ražošana

Mākslas nozares dizaina un 
radošo industriju sektors

Enerģētika

Drukas un mediju 
tehnoloģijas

Pārtikas rūpniecība un 
lauksaimniecība

Kultūra (bibliotēkas)

Ķīmiskā rūpniecība

2 176

3 583

2 201

1 112

1 243

286

234

Mūžizglītības 
kompetences

Datu avots: Projekta dati uz 2022.gada 3.jūniju
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Ko mācās dažādās nozarēs strādājošie Projekta dalībnieki?
TOP 5 mācību tēmas katrā nozarē strādājošo vidū visās kārtās (1.attēls)

Datu avots: Projekta dati uz 2022.gada 20.jūniju
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Ko mācās dažādās nozarēs strādājošie Projekta dalībnieki?
TOP 5 mācību tēmas katrā nozarē strādājošo vidū visās kārtās (2.attēls)

Datu avots: Projekta dati uz 2022.gada 20.jūniju



72%

66%

57%

56%

49%

49%

46%

35%

34%

32%

54%

28%

34%

43%

44%

51%

51%

54%

65%

66%

68%

46%

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (n=5 tūkst.)

Izglītība (n=5,1 tūkst.)

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (n=15,9
tūkst.)

Finanšu, apdrošināšanas, zinātniskie, administratīvie pakalpojumi; operācijas
ar nekustamo īpašumu (n=13,6 tūkst.)

Tirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (n=10,9 tūkst.)

Veselība un sociālā aprūpe (n=2,4 tūkst.)

Rūpniecība (n=8,9 tūkst.)

Transports un uzglabāšana (n=4,6 tūkst.)

Būvniecība (n=3,9 tūkst.)

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (n=1,3 tūkst.)

Pārējie saimniecisko darbību veidi (n=3,1 tūkst.)

Apguva digitālās prasmes Apguva izglītības programmas, kas nebija saistītas ar digitālajām prasmēm

Digitālo prasmju apguves īpatsvars dažādās nozarēs strādājošo vidū 
(visas Projekta mācību kārtas)

Mācību dalībnieku darbavietu nozares:

Datu avots: Projekta dati uz 2022.gada 20.jūniju



Plānotās aktivitātes līdz projekta īstenošanas beigām
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MĀCĪBU KĀRTAS

2022.gada jūnijā* mācības turpina:

237 5.kārtas dalībnieki;

160 6.kārtas dalībnieki;

17 638 7.kārtas dalībnieki.

Plānots, ka 8.kārtā personu pieteikšanās tiks izsludināta 2022.gada augustā, mācību
grupu komplektēšana un mācību uzsākšana notiks 2022.oktobrī.

ĀRPUS MĀCĪBU KĀRTĀM

Turpinās atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences
novērtēšanai.

Plānots uzsākt individuālās pieejas īstenošanu nodarbinātām personām ar zemu
izglītības līmeni, kas paredz individuālu nodarbinātās personas ar zemu izglītības līmeni
profilēšanu, profilēšanas rezultātu analīzi un konsultēšanu; modulārās profesionālās
izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvi.

* Projekta dati uz 2022.gada 3.jūniju



Izmaksātās kompensācijas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās 
profesionālās kompetences novērtēšanai
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EIKT

102

Reglamentētās profesijas 
(policija, robežsardze)

270

Kultūra (bibliotēkas)

126

Uzņēmējdarbība, finanses, 
grāmatvedība

123Ēdināšanas pakalpojumi 
un tūrisms

Metālapstrāde, mašīnbūve
un mašīnzinības

Kokrūpniecība

51

65

74
Tekstilizstrādājumu, 
apģērbu, ādas un ādas 
izstrādājumu ražošana

Radošo industriju sektors 
– mūzika, māksla, dizains

Enerģētika 6

11

32

8

4

Atbalstu 
saņēmušas 

1050
personas

Transports un loģistika

Būvniecība

Skaistumkopšana

11

Veselība un sociālā aprūpe

161

Lauksaimniecība un 
pārtikas rūpniecība 6

Datu avots: Projekta dati uz 2022.gada 20.jūniju
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1.-6.kārtas un Attālinātās kārtas izvērtējums
turpmāko aktivitāšu plānošanai pieaugušo izglītībā

Procesa izvērtējums:

Ietekmes izvērtējums: Kādas pārmaiņas 
radīja intervence?

Kā tika īstenota 
intervence?

Pamatjautājums: Ko varam mācīties no tā, kā intervence tika īstenota?

Papildjautājumi: Vai intervence tika īstenota, kā plānots, sasniedza plānotos 
rezultātus? Vai pietika resursi? 

Kas darbojās labi, kas mazāk labi, kurām grupām un kāpēc?

Ko varētu uzlabot? Kā konteksts, ārējie apstākļi ietekmēja īstenošanu?

07.2022.-06.2023. plānots veikt Izvērtējumu, lai analizētu, kā Projekta 1.-6. mācību kārtas un Attālinātās mācību kārtas 
īstenošana palīdzējusi sasniegt Projekta mērķi – pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus 
novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un 
darba produktivitātes pieaugumu. 

Kādi izmērāmi rezultāti (gan plānotie, gan neplānotie) ir radušies?

Kādas grupas, kādā veidā tika ietekmētas?

Kā konteksts ir ietekmējis rezultātus? 

Atziņas nākamā 
projekta 

īstenošanai
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Mācību ietekme gadu pēc mācībām**

0 3

0 2

Plašāks redzesloks

0 1

Pilnveidotas teorētiskās zināšanas

Pilnveidotas praktiskās iemaņas

Lai sāktu vai pilnveidotu savu  
uzņēmējdarbību

0 4

0 5

Dokuments, kas apliecina prasmes 
vai kvalifikāciju

Motivācija turpināt mācības

60%

52%

50%

38%

30%

*Katrs respondents varēja norādīt vairākas atbildes
**Bāze: 4.kārtas mācības pabeigušie dalībnieki, kas piedalījās aptaujā n=2983

95%
norādīja vismaz vienu ieguvumu 

profesionālajā jomā

70% norādīja vismaz 

vienu ieguvumu no:

 spēju savu darbu veikt efektīvāk;

 izdevās saglabāt esošo amatu;

 atalgojums palielinājās;

 mainīju darbavietu uz citu;

 mainīju profesiju, pārkvalificējos;

 tiku paaugstināts/-a amatā;

 uzsāku savu uzņēmējdarbību.

62%
pielieto iegūtās 
zināšanas un 

prasmes ikdienā



Pieaugušo izglītības departaments
https://www.viaa.gov.lv/
https://www.macibaspieaugusajiem.lv/
pipn@viaa.gov.lv
Tālr. 67358450


