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Programma, fonds

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena
"Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projekts
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Projekta īstenošanas laiks 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
Partneri

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Valkas novada dome
Līgums noslēgts __.08.2017.

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu
strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Strādājošie iedzīvotāji:
 vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši
pensionāri)
 ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo
vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

Projekta specifiskā
atbalsta mērķa grupa



Aktivitātes

Projekta ieviešana

Mācību maksa:
 mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir
strādājošā līdzmaksājums,
 mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās
personas statusu.
Konsultācijas (ja nepieciešams):
 pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija projekta sadarbības
pašvaldībās,
 karjeras konsultanta konsultācija (darba laikā pēc iepriekšēja
pieraksta) tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē.
Cits atbalsts:
 asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar
invaliditāti,
 atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts
maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
Strādājošie var izvēlēties mācību iestādi un nepieciešamo programmu.
Pieejamo mācību veidi:
 profesionālās tālākizglītības programmas (480 - 1280 stundas), kuru
noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju,
 profesionālās pilnveides programmas (160 - 320 stundas), kuru
noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,
 neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru
noslēgumā var saņemt sertifikātu.
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences
novērtēšana:



ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai
citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus
formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences
novērtēšanai.

Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas

Projekta kopējais finansējums: 25 353 413 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 21 550 401 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 3 803 012 EUR
Sadarbības partnerim finansējums tiks piešķirts pēc padarītā darba apjoma.

Projekta koordinators,
kontaktinformācija

Koordinators
Baiba Vorobjeva (tel. 27898014), baibavorobjeva@inbox.lv
Par projektu: www.macibaspieaugusajiem.lv

