Esi nodarbināta persona un vēlies apgūt jaunas kompetences vai pārkvalificēties?
Tikai līdz 16. aprīlim Jums ir iespēja pieteikties mācībām!
JELGAVAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PIEDĀVĀ
Neformālās izglītības programmas
Nozare

Izglītības iestāde

Izglītības programma

Mācību ilgums

Kopējā mācību
maksa*

Līdzmaksājums 10%*

Elektronisko un optisko iekārtu
ražošana, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas
Elektronisko un optisko iekārtu
ražošana, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo
izglītības iestāde "Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrs"

Datu analīze un pārskatu veidošana

40 stundas

180 EUR

18.00 EUR

Mācību centrs “BUTS”

Datu analīze un pārskatu sagatavošana
ar MS Excel

40 stundas

180 EUR

18.00 EUR

Enerģētika

Mācību centrs “BUTS”

20 stundas

90 EUR

9.00 EUR

Ēdināšanas pakalpojumi un
tūrisms

Mācību centrs “BUTS”

20 stundas

90 EUR

9.00 EUR

Ēdināšanas pakalpojumi un
tūrisms

Mācību centrs “BUTS”

80 stundas

360 EUR

36.00 EUR

Kokrūpniecība

Mācību centrs “BUTS”

16 stundas

72 EUR

7.20 EUR

Kokrūpniecība

Mācību centrs “BUTS”

Autokrāvēja vadītājs

16 stundas

72 EUR

7.20 EUR

Ķīmiskā rūpniecība

Mācību centrs “BUTS”

Sanitārtehnisko iekārtu montēšana,
apkope un remonts

80 stundas

360 EUR

36.00 EUR

Mācību centrs “BUTS”

Rasēšanas pamati

24 stundas

108 EUR

10.80 EUR

Mācību centrs “BUTS”

Punktveida metināšana

80 stundas

360 EUR

36.00 EUR

SIA 'Mācību un konsultāciju centrs ABC'

Datorprogrammas interjera
noformējumam (SweetHome3D,
sketchUP,CorelDraw) pamati

42 stundas

189 EUR

18.90 EUR

SIA 'Mācību un konsultāciju centrs ABC'

Agile un Scrum projektu vadība

42 stundas

189 EUR

18.90 EUR

SIA 'Mācību un konsultāciju centrs ABC'

Google Adwords kampaņu organizēšana

36 stundas

162 EUR

16.20 EUR

Metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības
Metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības
Būvniecība
Elektronisko un optisko iekārtu
ražošana, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas
Elektronisko un optisko iekārtu
ražošana, informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas

Ēkas siltuma mezgls (ISM) un
siltumapgādes sistēmas: apkope un
regulēšana. Iekšējie un ārējie siltumtīkli
Jaunākās tendences konditorejas
izstrādājumu gatavošanā un
noformēšanā
Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā
un noformēšanā
Apmācības darbam ar motorzāģi un
krūmgriezi

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Profesionālās tālākizglītības programmas
Nozare
Ēdināšanas pakalpojumi un
tūrisms
Ēdināšanas pakalpojumi un
tūrisms
Metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības

Izglītības iestāde

Izglītības programma

Mācību ilgums

Kopējā mācību
maksa*

Līdzmaksājums 10%*

Jelgavas Amatu vidusskola

Ēdināšanas pakalpojumi (Konditors)

640 stundas

856.80 EUR

85.68 EUR

Jelgavas Amatu vidusskola

Ēdināšanas pakalpojumi (Pavārs)

640 stundas

856.80 EUR

85.68 EUR

Jelgavas Amatu vidusskola

Metālapstrāde (Datorizētās ciparu
vadības (CNC) metālapstrādes
darbgaldu iestatītājs)

960 stundas

1485 EUR

148.50 EUR

Jelgavas Amatu vidusskola

Metālapstrāde (Lokmetinātājs
metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG))

640 stundas

2088 EUR

208.80 EUR

Jelgavas Amatu vidusskola

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
(Šūto izstrādājumu izgatavotājs)

960 stundas

1144 EUR

114.40 EUR

Jelgavas Amatu vidusskola

Šūto izstrādājumu ražošanas operators
(Tekstiliju ražošanas operators)

640 stundas

748 EUR

74.88 EUR

Būvniecība

Mācību centrs “BUTS”

Būvdarbi (Apdares darbu strādnieks)

640 stundas

914.40 EUR

91.44 EUR

Enerģētika

Mācību centrs “BUTS”

640 stundas

871.20 EUR

87.12 EUR

Metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības

Mācību centrs “BUTS”

480 stundas

1566 EUR

156.60 EUR

Metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības

Mācību centrs “BUTS”

480 stundas

1566 EUR

156.60 EUR

Tekstilizstrādājumu, apģērbu,
ādas un ādas izstrādājumu
ražošana

Mācību centrs “BUTS”

480 stundas

561.60 EUR

56.16 EUR

Metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības
Tekstilizstrādājumu, apģērbu,
ādas un ādas izstrādājumu
ražošana
Tekstilizstrādājumu, apģērbu,
ādas un ādas izstrādājumu
ražošana

Enerģētika un elektrotehnika
(Elektromontieris)
Metālapstrāde(Rokas lokmetinātājs
MMA)
Metālapstrāde(Lokmetinātājs metināšanā
ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē
(TIG)
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
(Šuvējs)

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Visā Latvijā 68 mācību iestādes piedāvā 403 izglītības programmas.



Lai izvēlētos piemērotāko programmu un pieteiktos mācībām, aicinām izmantot konsultanta palīdzību.
Jelgavas pilsētā Pieaugušo izglītības koordinators šajā projektā ir Diāna Alatirjova, tel.nr. 27800576, 63012149, e-pasta
adrese: diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv.

Neformālās izglītības programmas vai profesionālās tālākizglītības programmas var izvēlēties 12 nozarēs:
-

tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
drukas un mediju tehnoloģijas;
transports un loģistika;
enerģētika;
ķīmiskā rūpniecība;
kultūra;
būvniecība;
kokrūpniecība;
elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

Kas var pieteikties?
Strādājošas un pašnodarbinātas personas:
 vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam,
 ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību.

Kam ir priekšrocība uzņemšanā?
Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
 vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
o pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
o kvalificēti strādnieki un amatnieki,
o iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
o vienkāršajās profesijās strādājošie.
 vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Kādas ir mācību izmaksas?



mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Iesniedzamie dokumenti:
 aizpildīta pieteikuma veidlapa
 izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
 izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Sīkāka informācija:
Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv.

