Esi nodarbināta persona un vēlies apgūt jaunas kompetences vai pārkvalificēties?
Tikai līdz 16. aprīlim Jums ir iespēja pieteikties mācībām!

ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS PIEDĀVĀ
Neformālās izglītības programmas
Izglītības
programma

Programmas apraksts

Mācību
ilgums

Norises laiki

Kopējā
mācību
maksa*

Līdzmaksājums
10%*

Izglītības programmas apguves
rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas
zināšanas un prasmes datu
formatēšanā, formulu un funkciju
izmantošanā datu analīzē, pārskatu
veidošanā un datu vizualizācijā.
Dalībniekam nepieciešamas
priekšzināšanas darbam programmā
MS Excel. Tēmas: Darbs ar programmu
MS Excel 2016. Tabulu veidošana un
Datu analīze un
1,5 mēneši
O, C:
180
datu formatēšana. Formulas. Datu
18.00 EUR
pārskatu veidošana
(40 st.)
17.30 – 20.30
EUR
kārtošana, noteiktu datu atlasīšana,
izmantojot datu filtru. Starprezultātu un
rezultātu iegūšana, veicot datu
aprēķinus. Formulu auditēšana, datu
tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu
labošanai. Datu importēšana un
eksportēšana. Datu analīzes veikšana
un statistika. Rakurstabulas.
Diagrammas. Datu tabulas sasaiste ar
citiem datiem.
* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai
trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
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
 izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)
Dokumentu iesniegšana:
 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes iela 33, 301. kabinetā, Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 20.00, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, pusdienas pārtraukums no 13.00 līdz 14.00
 Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: ilze.osite@zrkac.jelgava.lv, T. 63012169, 20229769
Sīkāka informācija: Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv.

