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Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi mācību programmu pieteikšanu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide” sestajai kārtai, kuru plānots izsludināt šī gada maija beigās. Izglītības iestādes līdz
2021. gada 27. aprīlim var pieteikt mācību programmas, kas atbilst 12 digitālo kompetenču mācību vajadzībām.
Lai uzlabotu nodarbināto vispārīgās un profesionālās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējai darba tirgū, maija
beigās pieaugušie varēs pieteikties mācībām 6. kārtā un apgūt dažādas digitālās kompetences. Izglītības iestādēm, kuras piedalās
6. mācību kārtas izglītības iestāžu atlasē, jāatbilst izglītības iestāžu atlases nolikuma prasībām un līdz 27. aprīlim jāiesniedz vismaz
viena izglītības programma, kas atbilst kādai no Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē (PIPP) apstiprinātajām 12 digitālo
kompetenču mācību vajadzībām:
informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība
komunikācija un sadarbība
digitālā satura veidošana
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 iestādes 6. kārtas mācību programmu atlasē var pieteikt profesionālās tālākizglītības programmu, kas atbilst EIKT
nozares 2020. gada 9. decembrī kvalifikāciju struktūrā iekļautajai trešā un ceturtā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa
profesionālajai kvalifikācijai, profesionālās pilnveides izglītības programmu, moduli vai moduļu kopu no modulārās profesionālās
izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā, kā arī augstākās izglītības iestādes studiju kursu vai studiju moduli.
Plašāka informācija par atlases nosacījumiem un mācību vajadzībām 6. mācību kārtā, kā arī cita noderīga informācija pieejama
VIAA mājaslapā. Plānots, ka strādājošo pieteikšanās mācībām 6. kārtā sāksies šī gada maija beigās, bet mācību grupu
komplektēšana un mācības – jūlijā un augustā.
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā mācības kopumā uzsākuši vairāk nekā 42 000 strādājošo, no kuriem apmēram 30 000
izglītošanos jau pabeiguši. ES fondu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
īsteno VIAA, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo
konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā
vairāk nekā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. gadam plānots mācībās iesaistīt 55 tūkstošus nodarbināto.
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