Par Eiropas Sociālā fonda projekta «NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS
KOMPETENCES PILNVEIDE» (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) personu pieteikšanās
rezultātiem un nākamo mācību piedāvājumu

Pieaugušo izglītības koordinatoru sanāksme
2017.gada 6.decembrī

Personu pieteikšanās rezultāti
Laika posmā no 5.oktobra līdz 6.novembrim 5565 personas ir iesniegušas 6067
pieteikumus* dalībai 257 izglītības programmās
Programmu izvēle (veids)

Programmu izvēle (nozares)

708; 12%

būvniecība

neformālā
167; 3%

pilnveide

kokrūpniecība

2039; 34%
3130; 51%

tālākizglītība

metāls
EIKT

376; 6%

5192; 85%
522; 9%

*281 persona pieteikusies uz 2 programmām; 55 uz 3 programmām; 16 uz 4 programmām; 9 uz 5 programmām; pa
vienai personai uz 6, 7, 8 un pat 10 programmām – ja persona atbildīs prasībām, tai būs jāizvēlas tikai viena
programma
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Personu pieteikšanās rezultāti II
Personu pieteikumi ir saņemti 53 (no 55) izglītības iestādēs.
Piecas populārākās izglītības iestādes:
- Mācību centrs Alfa
- Mācību centrs Buts
- Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”
- Baltijas Datoru Akadēmija
- Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"
Personu vecums
26; 1%
zem 25

1536; 25%
739; 12%

25 - 44
3766; 62%

45 - 49
virs 50
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Personu pieteikšanās rezultāti
Būvniecības nozare
Vismaz viens pieteikums (kopā 3130 pieteikumi) saņemts 105 izglītības
programmās – 77 neformālās izglītības programmās (2588), 8 profesionālās
pilnveides programmās (65) un 20 tālākizglītības programmās (477).
Populārākā izvēle:
Neformālā izglītība

Profesionālā pilnveide

Profesionālā tālākizglītība

Izglītības programma

Iesniegumu
skaits

Izglītības programma

Iesniegumu
skaits

Izglītības programma

Iesniegum
u skaits

Transportlīdzekļu periodiskā
apmācība (95. kods)

957

Ainavu arhitektūra, teritorijas
plānošana

33

Namu pārzinis

213

Telpu noformējums un interjers

242

Ēku un būvju inženiersistēmas

12

Elektromontieris

110

Stropētājs

176

Ēku un būvju energoefektivitāte

8

Elektrotehniķis

31

Cilvēku celšanai paredzētā
pacēlāja operators

100

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas

4

Interjera noformētājs

18

Rasēšana AutoCad programmā

72

Apdares darbu strādnieks

16
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Personu pieteikšanās rezultāti
EIKT nozare
Vismaz viens pieteikums (kopā 2039 pieteikumi) saņemts 71 izglītības
programmā – 66 neformālās izglītības programmās (2024) un 5
profesionālās pilnveides programmās (15).
Populārākā izvēle:
Neformālā izglītība

Profesionālā pilnveide

Izglītības programma

Iesniegum
u skaits

Izglītības programma

Iesniegum
u skaits

Datu analīze un pārskatu
sagatavošana ar MS Excel

289

Java programmēšana

7

Mājas lapu veidošana

243

Programmatūras un produkta
izstrāde: dizaina pamati/ domāšana
(izmantojot CNC darbagaldu)

3

Personas datu aizsardzība

164

Linux sistēmu ieviešana

2

Digitālais mārketings

103

IKT pakalpojumu ierīkošana un
uzturēšana

1

Google Adword kampaņu
organizēšana

70
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Personu pieteikšanās rezultāti
Metālapstrādes, mašīnbūves un
mašīnzinību nozare
Vismaz viens pieteikums (kopā 522 pieteikumi) saņemts 43 izglītības
programmās – 27 neformālās izglītības programmās (311), 8 profesionālās
pilnveides programmās (42) un 8 tālākizglītības programmās (169).
Populārāka izvēle:
Neformālā izglītība

Profesionālā pilnveide

Profesionālā tālākizglītība

Izglītības programma

Iesniegumu
skaits

Izglītības programma

Iesniegumu
skaits

Izglītības programma

Iesniegumu
skaits

Transportlīdzekļu vadītāju
periodiskā apmācība [95.kods]

114

Auto Cad

10

Lokmetinātājs metināšanā
ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG)

49

Punktveida metināšana

66

Stropēšana un no grīdas vadāmo tilta
celtņu vadīšanas darbi

10

Lokmetinātājs metināšanā ar
volframa elektrodu inertās
gāzes vidē (TIG)

41

Auto Cad

15

Elektrokāra vadīšana

7

Automehāniķis

21

Metāla apstrāde ar portatīviem
instrumentiem

12

Auto virsbūves nelielu defektu
remonts (bez krāsas noņemšanas)

6

Datorizētās ciparu vadības
(CNC) metālapstrādes galdu
iestatītājs.

19

Traktortehnikas A kategorijas
tiesību iegūšana

10

Automobiļu elektroiekārtu diagnostika

5

Rokas lokmetinātājs (MMA)

16
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Personu pieteikšanās rezultāti
Kokrūpniecības nozare
Vismaz viens pieteikums (kopā 376 pieteikumi) saņemts 38 izglītības
programmās – 29 neformālās izglītības programmās (269), 6 profesionālās
pilnveides programmās (45) un 3 tālākizglītības programmās (62).
Populārākā izvēle:
Neformālā izglītība

Profesionālā pilnveide

Profesionālā tālākizglītība

Izglītības programma

Iesniegumu
skaits

Izglītības programma

Iesniegumu
skaits

Apmācība darbam ar motorzāģi
un krūmgriezi

49

Mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija

18

Mēbeļu restaurācija

37

Auto Cad, kokrūpniecība

11

Dārzu un parku kopšana,
profesionālā kvalifikācija
kokkopis/arborists

10

Koka izstrādājumu dizains,
restaurācija

29

Meža atjaunošana, kopšana un
atjaunoto patību aizsardzība

11

Mežsaimniecība
(mešaimniecības tehniķis)

7

3D vizualizācija - AutoCad
programma

25

Harvestera operatora darbi

2

Autokrāvēja vadītājs

21

Programvadības (CNC) kokapstrādes
darbmašīnu operācijas

2

Izglītības programma
Kokizstrādājumu
izgatavošana (galdnieks)

Iesniegum
u skaits

45

7

Mācību grupu komplektēšanas prognoze
Izvērtējot saņemto pieteikumu skaitu, provizoriski 44 izglītības iestādēs 268
izglītības programmu apguvei ir iespējams atvērt līdz pat 436 mācību
grupām, tādējādi «apmierinot» 5419 saņemtos pieteikumus
10 un vairāk mācību grupas ir iespējams atvērt Rīgā (65), Daugavpilī (29),
Ventspilī (16), Ludzā (15), Jelgavā (13), Rēzeknē (12), Liepājā (11),
Līvānos (10)
Mazāk kā 10 mācību grupas var tikt atvērtas Jēkabpilī (9), Kuldīgā (9),
Cēsīs (6), Preiļos (5), Talsos (5), Tīnūžos (5), Aizkrauklē (4), Bauskā (4),
Madonā (4), Valmierā (4), Gulbenē (3), Saldū (2), Smiltenē (2), Aglonā (1),
Apguldē (1), Balvos (1), Dagdā (1), Dobelē (1), Krāslavā (1), Limbažos (1)
Pastāv iespēja, ka mācību grupa var tikt atvērta arī Aizputē, Aknīstē, Aucē,
Baldonē, Birzgalē, Iecavā, Ikšķilē, Ilūkstē, Jumpravā, Kandavā, Ķekavā,
Lielvārdē, Madlienā, Mālpilī, Priekulē, Salaspilī, Skrundā, Suntažos,
Vecbebros, Vecumniekos
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Kampaņa: sabiedriskās attiecības
05.10. – 06.11.
▪ Preses konference 5. oktobrī:
o apmeklēja 15 mediju pārstāvji,
(Diena, NRA, LA, Dienas
Bizness, LTV, LNT, TV3 un u.c.)
o Plašs materiāls žurnālistiem – EM
dati, VIAA mācību programmu
statistika, LDDK Nozaru ekspertu
viedokļi, cilvēku pieredzes stāsti
par profesijas maiņu, utt.
▪ 3 nacionāla līmeņa preses relīzes
▪ 14 reģionāla līmeņa preses relīzes
▪ Proaktīvā publicitāte (Rīta Panorāma,
LR4, Vidzemes TV, pieredzes stāstu
publikācijas u.c.)

 Kopējā publicitāte 129 publikācijas
02.10.- 9.11., bet publicitāte vēl turpinās
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Kampaņa: TV un radio
05.10. – 06.11.
TV klips
▪ 5. oktobris - 25. oktobris
▪ Atskaņošanas kanāli LTV1 un LTV7
▪ Atskaņošanas reizes - 119
▪ Saskaņā ar TNS datiem:
o klipu redzēja kopā 467 504 cilvēki
o 261 580 vecumā no 25 līdz 65 gadiem
Radio klips
▪ 5. – 13. oktobris
▪ Radio Skonto
▪ atskaņošanas reizes – 25
 Rezultātā TV, radio un sabiedrisko attiecību
piesaistītā auditorija ~33 905 apmeklētāji
www.macibaspieaugusajiem.lv, kas mājaslapu
meklēja, ievadot tās domēnu
1
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Kampaņa: Google & Inbox
05.10. – 06.11.
Teksta reklāma Google Search
▪ 5. oktobris - 1. novembris
▪ Reklāmas izrādīšanas reizes (ekspozīcijas): 1 889
▪ Reklāmas klikšķi: 1 053
Kustīgie baneri Google Display Network portālos
▪ 5. oktobris - 1. novembris
▪ Reklāmas izrādīšanas reizes (ekspozīcijas): 964 146
▪ Reklāmas klikšķi: 1 507
Kustīgais baberis Inbox.lv
▪ 5. oktobris - 18. oktobris
▪ Reklāmas izrādīšanas reizes (ekspozīcijas): 1 200 936
▪ Reklāmas klikšķi: 213

(!) Baneri izvietoti arī VIAA, NIID, IZM, NVA mājaslapās
un vairāku pašvaldību mājaslapās

1
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Kampaņa: sociālie mediji
05.10. – 06.11.
Mērķēts uz vecumu 25 - 65+
 Facebook & Instagram Sponsored Post
▪ 5. oktobris - 1. novembris
▪ Reklāmas izrādīšanas reizes: 86 156
▪ Sasniegtie unikālie lietotāji: 44 238
▪ Klikšķi: 2 870
 Twitter Webside Card maksas reklāma
▪ 5. oktobris - 18. oktobris
▪ Reklāmas izrādīšanas reizes: 255 264
▪ Klikšķi: 10 156
 Draugiem Ieteiktais Runā maksas ieraksts
▪ 19. oktobris - 1. novembris
▪ Reklāmas izrādīšanas reizes: 150 000
▪ Unikālie lietotāji: 59 107
▪ Klikšķi: 842
 Regulāri bezmaksas ieraksti 2-3 reizes nedēļā
1
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Kampaņa: reklāma Facebook
05.10. – 06.11.

▪
▪
▪
▪
▪

TV klipa apmaksāta reklāma
Mērķēts uz vecumu 25 – 65+
Sasniegti 18 184 lietotāji
Video skatījumi 7995
Klikšķi 400

▪ Apmaksāta reklāma
prioritārajai mērķauditorijai
▪ Mērķēts uz vecumu 45 – 65+
▪ Sasniegti 18 322 lietotāji
▪ Klikšķi 1 102

▪

Neapmaksāts ieraksts, bet
veiksmīgākais:
▪ sasniegti 27 618 lietotāji
▪ klikšķi 1 704

1
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Kampaņa: informatīvie materiāli
05.10. – 06.11.
Informatīvie rezultāti
▪ A1 plakāti – 1000 gab. pašvaldībām, izglītības
iestādēm un NVA filiālēm
▪ A5 skrejlapas –30 000 gab. pašvaldībām un
NVA karjeras konsultantiem
▪ A4, A3 digitāli plakātu šabloni pašvaldībām
un izglītības iestādēm lokālā satura ievietošanai
▪ Digitālie materiāli interneta videi

1
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Kampaņa: Macibaspieaugusajiem.lv
05.10. – 06.11.

Mājaslapas apmeklējums kampaņas laikā
▪ 86 918 – kopējais apmeklējums (t.sk. atkārtoti apmeklētāji)
▪ 54 620 – unikālie apmeklētāji (no kopējiem 86 918), kas apskatījuši lapu
kaut 1 reizi - sasniegto iedzīvotāju īpatsvars
▪ 6 minūtes – vidējais mājaslapā pavadītais laiks (informācija ir pētīta)
▪ 8 lapas – vidējais apskatīto sadaļu/lapu skaits

1
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Secinājumi
Sadrumstalots un pārāk plašs programmu klāsts. Turpmāk jāpiedāvā
mērķētāks un koncentrētāks mācību piedāvājums, kā arī jāmazina neformālās
izglītības programmu īpatsvars
Ar projektā atvēlēto finansējumu nav iespējams īstenot valsts mēroga
informatīvo kampaņu. Jāpilnveido informācijas izplatīšanas kanāli, svarīga
loma arī PIPP locekļiem kā informācijas izplatītājiem
Personas nogaida - nosacījums, ka iegūt izglītību projektā var tikai vienu
reizi. Jādomā par kombinētu atbalsta piedāvājumu, piemēram,
neformālā/pilnveides programma + ārpus formālā ceļā iegūto prasmju
novērtēšana
Personu individuālās vajadzības nesakrīt ar piedāvājumu. Lielam skaitam
personu interesē svešvalodu apguve, datorzinības. Jāstrādā pie vispārējo
prasmju piedāvājuma izveides
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Otrais mācību piedāvājums
Fokusētāks, ne tik sadrumstalots programmu piedāvājums:
➢ Izglītības programmu atlase pirmā mācību piedāvājuma izveidei tika
balstīta uz 370 dažādām mācību vajadzībām 4 nozarēs
➢ Otrajā mācību piedāvājumā tās ir 148 dažādas mācību vajadzības 12
nozarēs
Izmaiņas izglītības iestāžu atlases nosacījumos:
Ja par PIPP apstiprinātā saraksta noteiktu profesionālās pilnveides un
profesionālās tālākizglītības mācību vajadzību attiecīgā plānošanas reģiona
teritorijā nav saņemts neviens prasībām atbilstošs prioritārās izglītības iestādes
piedāvājums, mācību piedāvājumā tiek iekļautas pārējo izglītības iestāžu
izglītības programmas, kuras atbilst prasībām
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Otrais mācību piedāvājums
Nozares
Plašāks nozaru klāsts:
➢ ENERĢĒTIKA
➢ ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA
➢ TEKSTILIZSTRĀDĀJUMU, APĢĒRBU, ĀDAS UN ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU
RAŽOŠANA
➢ KULTŪRA
➢ DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJAS
➢ ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI, TŪRISMS
➢ TRANSPORTS UN LOĢISTIKA
➢ PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA UN LAUKSAIMNIECĪBA
Papildus:
➢ BŪVNIECĪBA
➢ ELEKTRONISKO UN OPTISKO IEKĀRTU RAŽOŠANA, INFORMĀCIJAS UN
KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
➢ KOKRŪPNIECĪBA
➢ METĀLAPSTRĀDE, MAŠĪNBŪVE UN MAŠĪNZINĪBAS
1
8

Otrais mācību piedāvājums
Grafiks
➢ Izglītības iestāžu atlase:
• izsludināta 04.12.2017.
• Izglītības iestāžu pieteikumu iesniegšana līdz 18.01.2018. (30 darba
dienas)
• pieteikumu vērtēšana līdz 16.02.2018. (20 darba dienas)
➢ Mācību piedāvājuma sagatavošana:
• sadarbības līgumu slēgšana (02.03.2018.)
• mācību piedāvājuma publicēšana www.macibaspieaugusajiem.lv
(09.03.2018.)
➢ Personu pieteikšanās mācībām 12.03. – 13.04.2018.
➢ Personu atbilstības pārbaude līdz 31.05.2018.
➢ Mācību uzsākšana ~ 06.2018.
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Nākamo mācību piedāvājumu
veidošana
IZM izveidota darba grupa (IZM, IKVD, VIAA) ieteikumu
sagatavošanai par profesionālo un vispārējo prasmju attīstoša izglītības
satura piedāvājama izveidi pieaugušo izglītībā
Profesionālās izglītības iestāžu konventu iesaiste (nosakot reģionālās
vajadzības)
LDDK, LTRK un LBAS biedru, uzņēmumu, asociāciju, organizāciju
aptauja par nepieciešamajām vajadzībām
Atgriezeniskā saite no pašvaldību koordinatoriem par pirmo atlasi,
pašvaldību iesaiste nākamo mācību piedāvājumu veidošanā
2
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Kontaktinformācija
Projekta vadība un koordinēšana:
Elīna Purmale-Baumane Profesionālās izglītības projektu departamenta
direktore
Tālr. 67854775
elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv
Ingus Zitmanis – Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs
Tālr. 67854771
ingus.zitmanis@viaa.gov.lv
Dace Puriņa - Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas projektu vadītāja
Tālr. 67854768
dace.purina@viaa.gov.lv
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