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Attālinātās mācību kārtas piedāvājums

Mācību piedāvājuma izveides pamatprincips: dot iespēju

nodarbinātai personai iegūt zināšanas un prasmes attālināti, kas ļautu

uzlabot tās konkurētspēju darba tirgū, Covid-19 radīto ekonomisko seku

mazināšanai

Mācību piedāvājums: profesionālās pilnveides izglītības programmas

vai modulārās profesionālās izglītības programmu modulis vai moduļu

kopa profesionālajā tālākizglītībā vai augstākās izglītības iestādes

studiju modulis vai studiju kursa programmas

Mācību piedāvājuma izveide: 2020. gada 12. maijā Pieaugušo

izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprināts mācību vajadzību

saraksts 11 nozarēs
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Izglītības iestāžu iesaiste Projektā

Izglītības iestādes sniedz PIPP apstiprinātiem “Attālinātās mācību kārtas” mācību
vajadzību sarakstiem atbilstošu izglītības programmu piedāvājumu

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, izglītības programmas tiek iekļautas mācību
piedāvājumā

Nodarbinātās personas veic mācību programmas izvēli un piesakās tiešsaistē
www.macibaspieaugusajiem.lv

VIAA nodrošina personu atbilstības pārbaudi mērķa grupas prasībām. Par
atbilstošām personām informē izglītības iestādi, kura slēdz mācību līgumu un uzsāk
mācību īstenošanu
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Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana (I)

Izglītības iestāde piedāvā licencētas izglītības programmas nodrošināšanu
attālināti, atbilstoši apstiprinātajam sarakstam

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 jāiesniedz līdz 2020. gada 26. maija plkst. 17.00 !!!

✓ papīra formātā, sūtot pa pastu uz adresi: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-
1050

✓ Personīgi Valsts izglītības attīstības aģentūras adresē: Vaļņu
ielā 1, 5. stāvs, Rīgā

✓ elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz
e-pasta adresi: pipn@viaa.gov.lv

4

mailto:info@viaa.gov.lv


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.pielikums)

✓ Atbilstoši izglītības programmas veidam iesniedzamie
dokumenti:
✓ ja attiecināms, apliecinājums par akreditāciju (Nolikuma 3.pielikums)

✓ attālinātā mācību procesa aprakstu (Nolikuma 4.pielikums)

✓ citi dokumenti
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Profesionālās pilnveides izglītības programma (I)
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Prasības pretendentam:

Izglītības iestāde

Izglītības programma

Izglītības iestāde ir akreditēta

Licencēta programma un izglītības iestāde ir akreditēta 

profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanai

VAI 

saņemta licence programmas īstenošanai un izglītības iestādei 

ir jāveic izglītības iestādes akreditācija profesionālās 

pilnveides izglītības programmas īstenošanai līdz brīdim, 

kad nodarbinātais ir pabeidzis izglītības programmu

Īstenošanas vieta Latvijas Republika

Mācību ilgums 160 – 320 mācību stundas

Izsniedzamais izglītības 

dokuments, kas apliecina izglītības 

programmas apguvi

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību



Profesionālās pilnveides izglītības programma (II)
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Iesniedzamie 

dokumenti:

1.

2.

3.

4.

Nozarei atbilstoša akreditētas izglītības iestādes licencēta profesionālās pilnveides

izglītības programma, kuras īstenošanu ir iespējams nodrošināt attālināti

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

Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 2.pielikums)

Ja izglītības iestādei nav akreditācijas - apliecinājums par izglītības iestādes akreditāciju

profesionālās pilnveides izglītības programmas/u īstenošanai (Nolikuma 3.pielikums)

Informācija par izglītības programmām: izglītības iestādei jāiesniedz detalizēts apraksts, 

norādot kādā veidā notiks attālinātās mācības, (tai skaitā norādot saziņai plānotās digitālās 

platformas un e-vides) kā tiks veikta uzskaite un kontrole par mācību satura apguvi 

(Nolikuma 4.pielikums)

Licenču un akreditācijas lapu kopijas nav jāsniedz!!!



Profesionālās pilnveides izglītības programma (III)

Finanšu atbalsts

Bāzes vērtība*

Profesionālās pilnveides izglītības programma (160 - 320 mācību stundas) 

EUR 400.00 

X

Izglītības tematiskās jomas, programmas grupas un programmas 

izmaksu minimālais koeficients programmu grupai**

=

Programmas apguves izmaksas 1 mērķa grupas pārstāvim 
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* Mainīgā bāzes vērtība 1 mērķa grupas pārstāvim noteikta Metodikas 8.punktā

** Koeficientu nosaka saskaņā ar MK noteikumu Nr.655 3.pielikumu



Modulis vai moduļu kopa no modulārās 

profesionālās izglītības programmas 

profesionālajā tālākizglītībā (I) 
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Prasības pretendentam:

Izglītības iestāde

Modulārās profesionālās izglītības 

programma

Izglītības iestāde ir akreditēta

Modulārās profesionālās izglītības programma profesionālajā

tālākizglītībā, kuras modulis vai moduļu kopa tiek piedāvāta, ir

licencēta un akreditēta

Īstenošanas vieta Latvijas Republika

Izsniedzamais izglītības 

dokuments, kas apliecina 

izglītības programmas apguvi

Apliecība par moduļa/moduļu apguvi 

(https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/ap

lieciba.doc) 

https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/aplieciba.doc


Modulis vai moduļu kopa no modulārās 

profesionālās izglītības programmas 

profesionālajā tālākizglītībā (II)
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Iesniedzamie 

dokumenti:

1.

2.

3.

4.

Modulis vai moduļu kopa no licencētas un akreditētas modulārās profesionālās izglītības

programmas profesionālajā tālākizglītībā, kura atbilst nozarei un kuras rezultātā

apgūstamā kvalifikācija ir iekļauta nozaru kvalifikāciju struktūrā*, un kuras īstenošanu

ir iespējams nodrošināt attālināti

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

Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 2.pielikums)

Modulārajai profesionālās izglītības programmai profesionālajā tālākizglītībā, kuras

moduli vai moduļu kopu izglītības iestāde piedāvā, ir jābūt licencētai un akreditētai uz

piedāvājuma iesniegšanas brīdi

Informācija par izglītības programmām: izglītības iestādei jāiesniedz detalizēts apraksts,

norādot kādā veidā notiks attālinātās mācības, (tai skaitā norādot saziņai plānotās

digitālās platformas un e-vides) kā tiks veikta uzskaite un kontrole par mācību satura

apguvi (Nolikuma 4.pielikums)

Licenču un akreditācijas lapu kopijas nav jāsniedz!!!

* saskaņā ar 09.10.2018 Ministru kabineta. noteikumiem Nr.626



Finanšu atbalsts Modulis vai moduļu kopa no 

modulārās profesionālās izglītības programmas 

profesionālajā tālākizglītībā
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Moduļa mācību stundas izmaksu vērtība EUR 4.50**

X

Moduļa mācību stundu skaits

=

Izmaksas 1 mērķa grupas pārstāvim par 1 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

** Mācību stundas izmaksas vērtība 1 mērķa grupas pārstāvim noteikta Metodikas 12.punktā



Augstākās izglītības iestādes studiju modulis 

vai studiju kurss (I)
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Prasības pretendentam:

Izglītības iestāde

Studiju modulis vai studiju kurss

Izglītības iestāde ir akreditēta

Akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas studiju

modulis (veido apvienoti studiju kursi vai to daļas) vai studiju kurss

Īstenošanas vieta Latvijas Republika

Izsniedzamais izglītības 

dokuments, kas apliecina 

izglītības programmas apguvi

Apliecība par studiju moduļa vai studiju kursa apguvi



Augstākās izglītības iestādes studiju modulis 

vai studiju kurss (II)
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Iesniedzamie 

dokumenti:

1.

2.

3.

4.

Attiecīgās nozares augstākās izglītības iestādes akreditēta studiju virziena licencētas  

studiju programmas studiju modulis vai studiju kurss, kura īstenošanu ir iespējams 

nodrošināt attālināti 

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

Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 2.pielikums)

Studiju programmai, kuras moduli vai studiju kursu augstākās izglītības iestāde

piedāvā, ir jābūt licencētai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi

Informācija par izglītības programmām: izglītības iestādei jāiesniedz detalizēts

apraksts, norādot kādā veidā notiks attālinātās mācības, (tai skaitā norādot saziņai

plānotās digitālās platformas un e-vides) kā tiks veikta uzskaite un kontrole par mācību

satura apguvi (Nolikuma 4.pielikums)

Licenču un akreditācijas lapu kopijas nav jāsniedz!!!



Finanšu atbalsts studiju modulis vai studiju 

kurss
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Studiju kursa stundas izmaksu vērtība EUR 4.50**

X

Studiju kursa mācību stundu skaits

=

Izmaksas 1 mērķa grupas pārstāvim par 1 studiju kursa apguvi 

nepārsniedzot 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

** Metodikas grozījumi ir iesniegti saskaņošanai. Mācību stundas izmaksas vērtība 1 mērķa grupas pārstāvim plānots piemērot atbilstoši 

Metodikas 12.punktā noteiktajam



Tehniskā piedāvājuma aizpildīšana
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Lūdzam:

✓ izmantot tikai VIAA doto veidlapu

✓ nemainīt tabulas izkārtojumu, neveidot jaunas rindas vai 

kolonnas;

✓ datus ievadīt korekti (iestādes nosaukums; reģistrācijas numurs), 

pārbaudīt ievadītos datus pirms iesniegšanas;

✓ ņemt vērā, ka tehniskajā piedāvājumā norādītā informācija tiks 

publicēta – galvenais informācijas avots potenciālajiem 

klientiem!



Attālinātās mācību kārtas grafiks

➢ Izglītības iestāžu atlase:

• izsludināta 18.05.2020.

• pieteikumu iesniegšana līdz 26.05.2020. plkst.17.00

• pieteikumu vērtēšana un sadarbības līgumu slēgšana līdz
10.06.2020.

➢ Mācību piedāvājuma publicēšana 
www.macibaspieaugusajiem.lv un personu pieteikšanās 
mācībām: līdz 26.06.2020.

➢ Mācību grupu komplektēšana un mācību uzsākšana
2020.gada jūlijs
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Papildu informācija

Informācija par projektu: 

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

Projekta kontaktpersonas:

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

Profesionālās izglītības projektu departamenta

Pieaugušo izglītības pārvaldības 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/
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PALDIES!!!
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