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Nākamā pieteikšanās mācībām pieaugušajiem
sāksies 22. septembrī
Date : 16/09/2020

Šī gada 22. septembrī sāksies pieteikšanās mācībām ES fondu pieaugušo izglītības
projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" piektajā kārtā,
kurā strādājošie iedzīvotāji varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs.
Pieteikšanās piektajā mācību kārtā ritēs līdz 2020. gada 22. oktobrim, aizpildot
pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Arī piektajā kārtā mācībām
varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir vecumā no 25
gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna
kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie
pensionāri.
Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās
kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības
programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var
pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par
pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.
Sākot ar piekto kārtu mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības
programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts.
Mācoties kādā no tālākizglītības programmām, iedzīvotājs var saņemt arī atbalstu
ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ. Tālākizglītības
programmas apguvei strādājošā līdzmaksājums ir 5%. Pārējo izglītības programmu
apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā
līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska
vai juridiska persona.
Piektajā pieteikšanās kārtā mācības būs pieejamas 12 tautsaimniecības nozarēs:
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būvniecība;
drukas un mediju tehnoloģijas;
elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas;
ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
enerģētika;
kokrūpniecība;
ķīmiskā rūpniecība;
metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
transports un loģistika;
uzņēmējdarbība.
Kad tiks izsludināta pieteikšanās piektajā kārtā, apstiprināto mācību programmu
saraksts būs pieejams publiski mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām
sekot informācijai arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos
Facebook, Twitter un Draugiem.
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 53 tūkstošus nodarbināto.
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