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Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības 

programmās  

Šodien, 31. maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu 

pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no 

iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais 

vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, 

kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa 

digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē 

www.macibaspieaugusajiem.lv.  

Izglītības programmas piedāvā 47 izglītības iestādes visā Latvijā. Programmas kopumā aptver 

12 digitālās kompetences: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; komunikācija 

un sadarbība; digitālā satura veidošana; IT drošība; problēmu risināšana; programmēšana, 

tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; multimediju 

dizains; digitālā projektu vadība; digitālā produktu vadība un izstrāde; digitālais mārketings; 

datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.  

Izglītības programmas ir izstrādātas, lai uzlabotu strādājošo un pašnodarbināto iedzīvotāju 

vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas 

uzlabošanai darba tirgū. Veidojot šīs kārtas mācību piedāvājumu sadarbībā ar profesionālās 

izglītības iestādēm un darba devējiem, vērā tika ņemti gan esošie darba tirgus izaicinājumi, 

gan pandēmijas radītais iespaids uz digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību attālinātā 

darba veikšanai un izglītības programmu apguvei, kā arī interese apgūt dažādas digitālās 

prasmes līdzšinējās pieteikšanās kārtās.  

 “Gan iepriekšējo pieteikšanās kārtu rezultāti, gan darba devēju pieprasījumi apliecina 

iedzīvotāju pieaugošo vēlmi un nepieciešamību apgūt tieši digitālās prasmes. To 

pastiprinājušas arī vīrusa pandēmijas radītās pārmaiņas, kurās dominējošu un nereti pat 

izšķirošu lomu ieņem tieši digitālo prasmju pārvaldība. Šajā pieteikšanās kārtā piedāvātās 

zināšanas un prasmes palīdzēs stiprināt digitālās pozīcijas katram pieaugušajam gan viņa 

profesionālajās gaitās, gan viņa biznesa digitālo risinājumu attīstībā, ļaujot mums visiem 

kopā iziet no Covid-19 krīzes ar spēcīgāku digitālo pratību”, uzsver Valsts izglītības attīstības 

aģentūras direktore Dita Traidās.  

Apgūt digitālās prasmes līdz šim izvēlējušies vairāk nekā 18 tūkstoši 

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā mācības kopumā uzsākuši vairāk nekā 48 tūkstoši 

strādājošo, no kuriem 38% izvēlējušies apgūt dažādas digitālās prasmes. Turklāt lielākā 

atsaucība bijusi tieši iepriekšējā pieteikšanās kārtā, kur kopējais dalībnieku skaits digitālo 

prasmju izglītības programmās pārsniedza 5 tūkstošus, tā apliecinot nepieciešamību pēc 

digitālo zināšanu pilnveides Latvijas iedzīvotāju vidū. 

Starp pieprasītākajām digitālo prasmju izglītības programmām ierindojusies projektu vadība 

ar Agile, Scrum un citiem rīkiem, digitālais mārketings, Google Adwords kampaņu 

organizēšana, programmēšana un mājaslapu veidošana, datu analīze un darbs ar MS Excel, kā 

arī personas datu aizsardzība un IT drošība. 

http://www.macibaspieaugusajiem.lv/


Līdzmaksājums par mācībām 5-10% apmērā  

Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus piedalīties izglītības programmās, projektā lielāko daļu 

izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības 

programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, bet ES fondi un valsts finansējums sedz 

atlikušos 95%, savukārt izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, 

profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 

10%, bet ES fondi un valsts finansējums - 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības 

ir bez maksas. 

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 

gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, 

saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var 

mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 3 izglītības programmās, taču vienlaicīgi 

varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti, 

tāpēc, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstās ar tās saturu un jāpievērš uzmanība 

materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs 

nepieciešams izglītības programmas apguvei. 

Pieteikšanās 6. mācību kārtā ilgs līdz 30. jūnijam un plānots, ka mācību grupu komplektēšana 

un mācības sāksies augustā, septembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, 

mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir publicēts projekta 

tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv . 

 

Par projektu:  

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības 

pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu 

darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju 

un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu 

gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir 

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un 

Nodarbinātības valsts aģentūru. 

Vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv  
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