Gaidāma attālināto mācību kārta pieaugušo
izglītības projektā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka no 30. jūnija līdz 15. jūlijam
iespējams pieteikties attālināto mācību kārtai Eiropas Sociālā fonda (ESF)
līdzfinansētajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide”, kas ieviesta, lai mazinātu Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes
negatīvo ietekmi.
Šajā kārtā viss izglītības process notiks tikai attālināti.
Pieteikties mācībām iespējams,
www.macibaspieaugusajiem.lv

aizpildot

pieteikumu

tiešsaistē

Arī attālināto mācību kārtā mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti
iedzīvotāji, tai skaitā jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas
atvaļinājumā, kuri ir vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību.
Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā
līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir strādājošajiem
ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Augusta beigās plānota pieteikšanās arī piektajai mācību kārtai, kur mācības
norisināsies kā ierasts- klātienē. Mācību klāsts piektajai un attālināto mācību kārtai būs
atšķirīgs.
2020. gada 16. jūnijā valdība apstiprināja grozījumus MK noteikumos, kuri regulē
pieaugušo izglītības projekta īstenošanas kārtību. Grozījumi noteikumos paredz
vairākas jaunas iespējas. Pirmkārt, izglītības programmu piedāvājums tiek paplašināts
ar iespēju izvēlēties kādu no interesējošām tālākizglītības programmām arī studiju
moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā.
Otrkārt, ja līdz šim projektā piedalīties bija iespējams vienu reizi, tad turpmāk to varēs
darīt divas reizes, ja mācības nav pārtrauktas. Atkārtoti pieteikties un iesaistīties
mācībās varēs ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas.
Treškārt, kvalifikācijas pilnveides iespēju īstenošanai nodarbinātajiem paplašināts arī
atbalsts sociālajā jomā, iekļaujot ceļa izdevumu segšanu uz kvalifikācijas prakses vietu
un atpakaļ (līdz 30 eiro mēnesī). Savukārt nodarbinātajiem, kuriem nav piešķirts
maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, profesionālās tālākizglītības, tai skaitā
modulārās profesionālās izglītības programmas apguvei profesionālajā tālākizglītībā,
mācību izmaksas sedz 95 procentu apmērā (šobrīd 90 procenti).
Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā aizvadītas jau četras pieteikšanās kārtas, kurās
mācības pieaugušajiem uzsākuši 26 028 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 22 tūkstoši
mācības jau pabeiguši.
Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas
Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim
ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Informāciju apkopoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu
speciāliste

