
2021.gada 9.aprīlī

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Eiropas Savienības fondu Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 

8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa «Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci» 

Eiropas Sociālā fonda projekts  «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001)

Izglītības iestāžu pieteikšanās  6. kārtai 
(dokumentu iesniegšanas termiņš 27.04.2021.)



6. kārtas piedāvājums

Mācību piedāvājuma izveide: 2021.gada 11.martā Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē

(PIPP) tika apstiprināts 6.kārtas mācību vajadzību saraksts, vispārējās prasības un saistītie

dokumenti.

Mācību piedāvājuma izveides pamatprincips: dot iespēju nodarbinātai personai iegūt

zināšanas, prasmes vai kvalifikāciju, kas ļautu uzlabot nodarbināto pieaugušo vispārīgās un

profesionālās digitālās prasmes digitālās transformācijas veicināšanai, efektīvākam darbam,

t.sk., COVID-19 pandēmijas krīzes apstākļos, kā arī Digitālās ekonomikas un sabiedrības

indeksa prasmju rādītāju uzlabošanā.

Mācību piedāvājums: profesionālās tālākizglītības programmas, tai skaitā modulārās

profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā, profesionālās pilnveides

izglītības programmas vai modulārās profesionālās izglītības programmu modulis, vai moduļu

kopa profesionālajā tālākizglītībā, augstākās izglītības iestādes studiju modulis vai studiju kursa

programmas
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PIPP sēdē pieņemtie lēmumi
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1) profesionālās tālākizglītības programmas, kas atbilst EIKT nozares 09.12.2020. kvalifikāciju

struktūrā iekļautajai trešā un ceturtā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa

profesionālajai kvalifikācijai

2) digitālo kompetenču uzskaitījums 6.kārtas mācību piedāvājuma iesniegšanai

3) šādas vispārējās prasības:

✓ izglītības iestādei jāpiedāvā tikai tādas izglītības programmas, ko ir iespējams īstenot

attālināti, izņemot profesionālās tālākizglītības programmas praktiskās daļas apguvi,

kvalifikācijas prakses un profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizēšanu

✓ izglītības iestādei jāpiedāvā tikai tādas izglītības programmas, kur vismaz 70% no piedāvātās

izglītības programmas satura ir tieši vērsts uz digitālo prasmju attīstību

✓ izglītības iestādes katrai piedāvātajai izglītības programmai ir jādefinē piedāvātās izglītības

programmas sarežģītības līmenis atbilstoši DigiComp 2.1. ietvaram 1.-8. līmenim

✓ izglītības iestādei ir jāveic nodarbināto personu priekšzināšanu līmeņa pārbaude,

dokumentējot to

✓ uzņemto nodarbināto personu skaits mācību grupā nevar būt lielāks par 25 personām



Izglītības iestāžu iesaiste 6. kārtā

✓ Izglītības iestādes sniedz izglītības programmu piedāvājumu atbilstoši PIPP

apstiprinātajam 6.kārtas mācību vajadzību sarakstam - līdz 27.04.2021.

✓ Vērtēšanas komisija (VIAA, IKVD, VISC, IZM) izvērtē piedāvājumu atbilstību

Nolikuma prasībām un izglītības programmu atbilstību PIPP apstiprinātajam mācību

vajadzību sarakstam. Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiek slēgti sadarbības līgumi

par izglītības programmu īstenošanu Projektā - līdz 30.05.2021.

✓ Nodarbinātās personas veic mācību programmas izvēli un piesakās tiešsaistē

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/ – 2021.gada maija beigas/jūnijs

✓ VIAA nodrošina personu atbilstības pārbaudi mērķa grupas prasībām, izglītības

iestāžu un personu informēšanu par rezultātiem - 2021.gada jūlijs

✓ Izglītības iestāde slēdz mācību līgumus ar personām, nodrošina mācību grupu

komplektēšanu un uzsāk mācību īstenošanu - 2021.gada augusts/septembris
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Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana (I)

Izglītības iestāde piedāvā licencētas izglītības programmas nodrošināšanu attālinātā formā,

atbilstoši apstiprinātajam sarakstam, izņemot profesionālās tālākizglītības programmas praktiskās

daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizēšanu.

Piedāvājums jānoformē, izmantojot Nolikumā noteiktās pieteikuma veidlapas un pievienojot

Nolikumā noteiktos dokumentus

Sagatavojot pieteikumu ir jāiepazīstas un jāņem vērā:

✓ Nolikums

✓ Izglītības programmu finansēšanas kārtība (vienas vienības izmaksu metodika)

✓ Sadarbības līgums

Sagatavotie piedāvājumi ir jāiesniedz līdz 2021. gada 27. aprīlim !!!

✓ papīra formātā, sūtot pa pastu uz adresi: Z.A.Meierovica bulvāris 16-1, 5. stāvs,

Rīga, LV-1050

✓ personīgi līdz uzaicinājumā norādītajam termiņam Aģentūras Pieaugušo izglītības

departamenta Projekta vadības nodaļā, Z.A.Meierovica bulvārī 16-1, 5. stāvā, 2.

kabinetā, Rīgā (iepriekš piesakoties)

✓ elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi:

pipn@viaa.gov.lv
5



Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana (II)

Piedāvājumu veido:

✓ Titullapa (izglītības iestādes nosaukums, projekta nosaukums, iesniegšanas datums)

✓ Piedāvājuma satura rādītājs (lūdzam secīgi norādīt piedāvājumā iekļautos dokumentus)

✓ Pieteikums par piedalīšanos izglītības iestāžu atlasē (Nolikuma 1.pielikums)

✓ Pretendenta paraksta tiesīgās personas izdota pilnvara vai apliecināta pilnvarojuma kopija (ja

piedāvājumā iekļauto dokumentāciju paraksta pilnvarota persona)

✓ Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 2.-7.pielikums)

✓ Apstiprināts izglītības programmas mācību plāns (ja attiecināms)
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Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana (III)

Izglītības 

programmas veids

Prasības 
Iesniedzamie dokumenti

Izglītības iestādei Izglītības programmai

Profesionālās 

tālākizglītības 

programma

Akreditēta 

Licencēta un akreditēta izglītības programma 

VAI

saņemta licence izglītības programmas 

īstenošanai un

piedāvātā izglītības programma jāakreditē līdz 

brīdim, kad nodarbinātais pabeidzis 

izglītības programmu

1. Pieteikums par piedalīšanos

izglītības iestāžu atlasē (Nolikuma

1.pielikums)

2. Tehniskais piedāvājums 

(Nolikuma 2.pielikums)

3. Apstiprināts izglītības programmas 

mācību plāns

Profesionālās 

pilnveides izglītības 

programma 

Akreditēta profesionālās pilnveides 

izglītības programmas īstenošanai

VAI 

veic izglītības iestādes akreditāciju

profesionālās pilnveides izglītības 

programmas īstenošanai līdz brīdim, 

kad nodarbinātais ir pabeidzis 

izglītības programmu

Licencēta

1. Pieteikums par piedalīšanos 

izglītības iestāžu atlasē (Nolikuma 

1.pielikums)

2. Tehniskais piedāvājums 

(Nolikuma 3.pielikums)

3. Apstiprināts izglītības programmas 

mācību plāns

Modulis vai moduļu 

kopa no modulārās 

profesionālās 

izglītības 

programmas 

profesionālajā 

tālākizglītībā 

Akreditēta

Licencēta un akreditēta

VAI

saņemta licence izglītības programmas 

īstenošanai un

piedāvātā izglītības programma jāakreditē 

līdz brīdim, kad nodarbinātais pabeidzis 

izglītības programmu

1. Pieteikums par piedalīšanos 

izglītības iestāžu atlasē (Nolikuma 

1.pielikums)

2. Tehniskais piedāvājums 

(Nolikuma 4. vai 5. pielikums)

Augstākās izglītības 

iestādes studiju 

modulis vai studiju 

kurss

Akreditēta izglītības iestāde un 

studiju virziens
Licencēta studiju programma

1. Pieteikums par piedalīšanos 

izglītības iestāžu atlasē (Nolikuma 

1.pielikums)

2. Tehniskais piedāvājums 

(Nolikuma 6. vai 7.pielikums)
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Finanšu atbalsts (I)
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** Koeficients noteikts saskaņā ar MK noteikumu Nr.655 3.pielikumu

Izglītības programmas veids
Bāzes vērtība 

(vienam mērķa grupas pārstāvim noteikta saskaņā ar Metodiku)

Profesionālās tālākizglītības 

programma

2. kvalifikācijas līmeņa programma:

480 mācību stundas - EUR 600.00

640 mācību stundas - EUR 800.00

960 mācību stundas - EUR 1220.00

3. kvalifikācijas līmeņa programma:

960 līdz 1280 mācību stundas - EUR 1220.00

X

Izglītības tematiskās jomas, programmas grupas un programmas izmaksu minimālais koeficients 

programmu grupai**

=

Programmas apguves izmaksas vienam mērķa grupas pārstāvim

Piemērs: Izglītības iestāde piedāvā profesionālās tālākizglītības programmu «Datorsistēmas, datubāzes un 

datortīkli», ar iegūstamo kvalifikāciju «Datorsistēmu tehniķis», izglītības programmas jomā «Datorika», 

izglītības programmas grupā «Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli», ar mācību ilgumu 960 stundas:

Programmas apguves izmaksas vienam mērķa grupas pārstāvim: 1220.00*1.28= EUR 1561.60

Profesionālās pilnveides 

izglītības programma 

160-320 mācību stundas – EUR 400.00

X

Izglītības tematiskās jomas, programmas grupas un programmu izmaksu minimālais koeficients 

programmu grupai**

=

Programmas apguves izmaksas vienam mērķa grupas pārstāvim

Piemērs: Izglītības iestāde piedāvā profesionālās pilnveides izglītības programmu «Projektu vadība ar Agile, 

Scrum, Lean, Kanban», izglītības programmas jomā «Komerczinības un administrēšana», izglītības 

programmas grupā «Vadība un administrēšana», ar mācību ilgumu 160 stundas:

Programmas apguves izmaksas vienam mērķa grupas pārstāvim: 400.00*1,00=EUR 400.00



Finanšu atbalsts (II)

Izglītības programmas veids
Bāzes vērtība 

(vienam mērķa grupas pārstāvim noteikta saskaņā ar Metodiku)

Modulis vai moduļu kopa no 

modulārās profesionālās izglītības 

programmas profesionālajā 

tālākizglītībā 

Moduļa mācību stundas izmaksu vērtība EUR 4.50***

X

Moduļa mācību stundu skaits

=

Izmaksas vienam mērķa grupas pārstāvim par viena moduļa apguvi nepārsniedz EUR 360.00

Moduļa kopas kopējo izmaksu apmēru vienam mērķa grupas pārstāvim (Mk) aprēķina saskaitot 

kopā izmaksu apmēru par katra moduļa apguvi (M1 + M2 +…+Mi )

Mk = M1 + M2 +…+Mi

Piemērs: Izglītības iestāde piedāvā moduļu kopu «Programmēšana», ar mācību ilgumu 144 stundas. 

Moduļu kopa sastāv no 2 moduļiem:

1. «Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)» - 52 stundas

2. «Datu bāzes programmēšana» - 92 stundas. 

Programmas apguves izmaksas vienam mērķa grupas pārstāvim: EUR 234.00 (52 stundas*4.50) + 

360.00 (92 stundas *4.50≤  EUR 360.00) = EUR 594.00

Augstākās izglītības iestādes studiju 

modulis vai studiju kurss

Studiju kursa stundas izmaksu vērtība EUR 4.50***

X

Studiju kursa mācību stundu skaits

=

Izmaksas vienam mērķa grupas pārstāvim par viena studiju kursa apguvi nepārsniedz

EUR 360.00

Studiju moduļa kopējo izmaksu apmēru vienam mērķa grupas pārstāvim (Mk) aprēķina 

saskaitot kopā izmaksu apmēru par katra studiju kursa apguvi (M1 + M2 +…+Mi )

Mk = M1 + M2 +…+Mi

Piemērs: Izglītības iestāde piedāvā studiju kursu «Informācijas sistēmu drošība», ar mācību ilgumu 80 

stundas:

Programmas apguves izmaksas vienam mērķa grupas pārstāvim: 80 stundas*4.50=EUR 360.00

9*** Mācību stundas izmaksas vērtība 1 mērķa grupas pārstāvim noteikta Metodikas 13.punktā



Būtiskākās atšķirības, salīdzinājumā ar iepriekšējās kārtām
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✓ ir viens mācību vajadzību saraksts ar 12 kompetencēm

✓ ir jādefinē piedāvātās izglītības programmas sarežģītības līmenis atbilstoši DigiComp 2.1.
ietvaram 1.-8. līmenim

✓ 70% no piedāvātās izglītības programmas satura ir jābūt tieši vērstam uz digitālo prasmju
attīstību

✓ piedāvātā izglītības programma ir jāīsteno attālināti, izņemot profesionālās tālākizglītības
programmas praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas praksi un kvalifikācijas eksāmenu

✓ ir definēts grupas lielums, kuru nav iespējams palielināt pie mācību grupu komplektēšanas

✓ piedāvātās programmas apraksts nav kā atsevišķs Nolikuma pielikums, bet gan kā tehniskā
piedāvājuma sastāvdaļa

✓ mainīts tehniskais piedāvājums (Nolikuma 2.-7.pielikums), t.sk., iestrādājot jaunus/papildinot
informācijas laukus:

a. jānorāda sasniedzamie mācīšanās rezultāti
b. jānorāda materiāltehniskais nodrošinājums
c. jānorāda stundu sadalījums
d. jānorāda noslēguma pārbaudījuma veids
e. jānorāda plānotais mācību norises laiks
f. jānorāda izglītības programmu izmaksu minimālais koeficients
g. jānorāda programmas galvenās tēmas
h. jānorāda programmas kods
i. jānorāda licencēšanas ID vai numurs



Biežāk pieļautās kļūdas piedāvājuma sagatavošanā
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✓ netiek izmantotas VIAA dotās veidlapas

✓ tiek mainīts tabulas izkārtojums, izveidotas jaunas rindas vai kolonnas

✓ dati tiek ievadīti nekorekti

✓ nepareizi tiek aprēķinātas mācību izmaksas par vienu mērķa grupas pārstāvi

✓ aprēķinā netiek piemērots atbilstošais izglītības programmu izmaksu minimālais

koeficients

✓ norādītais stundu sadalījums neatbilst izglītības programmas mācību plānam

✓ norādītā informācija neatbilst publiskajās datu bāzēs pieejamai informācijai (VIIS; AIC)

✓ viena un tā pati izglītības programma tiek iesniegta vairākkārtīgi, t.i., attiecināta uz

vairākām mācību vajadzībām (šajā kārtā 12 kompetences, Nolikuma pielikums Nr.8)

✓ tiek piedāvātas izglītības programmas, kuras uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi vēl nav

licencētas

✓ izglītības programma tiek attiecināta uz mācību vajadzību, kas nav iekļauta mācību

vajadzību sarakstā (Nolikuma pielikums Nr.8)

✓ netiek iesniegti visi Nolikumā minētie (obligātie) dokumenti



Papildus informācija

Informācija par projektu: 

http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/

Projekta kontaktpersonas:

http://viaa.gov.lv/lat/kontakti/darbinieku_kontakti/

Pieaugušo izglītības departamenta

Projekta vadības nodaļas projekta vadītāji

Papildu jautājumi:

Papildu jautājumus par izglītības iestāžu atlasi aicinām sagatavot rakstiski un nosūtīt uz e-pastu: pipn@viaa.gov.lv

Sagatavotās atbildes tiks publicētas: http://www.viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/izglitibas_iestadem/atlases/


