MĀCĪBAS BEZDARBNIEKIEM UN DARBA MEKLĒTĀJIEM
Kas var iesaistīties?

Profesionālajā izglītībā

Neformālajā izglītībā

Bezdarbnieki bez profesionālās kvalifikācijas; bez
profesionālām prasmēm; vai kuru iepriekš iegūtā
profesionālā kvalifikācija nav pieprasīta darba tirgū vai
neatbilst attiecīgajai profesijai noteiktajām prasībām

Bezdarbnieki un darba meklētāji, kuru prasmes neatbilst
mainīgajām darba tirgus prasībām vai šīs prasmes ir
nepietiekamas

Kā iesaistīties mācībās?

NVA klients

Reģistrēšanās
bezdarbnieka vai
darba meklētāja
statusam

Profilēšana

Individuālā darba
meklēšanas plāna
sagatavošana un
nepieciešamā atbalsta
noteikšana

Karjeras
konsultācijas un
“Darba tirgus
prognožu rīks”

Apmācību kupona
saņemšana un
izglītības iestādes
izvēle

Mācību piedāvājuma sagatavošana
Labklājības ministrijas izveidota Apmācību komisija vismaz reizi gadā aktualizē izglītības
programmu piedāvājumu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, ņemot vērā:

NVA
statistikas datus

Nozaru attīstības
tendences

Darba tirgus
prognozes

Nozaru ekspertu
viedokļus

Apmācību komisijas sastāvā ir pārstāvji no:

Sociālajiem partneriem

Pašvaldībām

Valsts institūcijām

Izglītības institūcijām un nozaru
asociācijām

Profesionālās izglītības ieguve
pieprasītākajās tautsaimniecības nozarēs

Apstrādes rūpniecība
Piemēram, metinātāji

Būvniecība
Piemēram,
elektromontieri

Transports un
uzglabāšana
Piemēram, loģistikas
darbinieki

35 profesionālās tālākizglītības programmas
Mācību ilgums: no 3 līdz 8 mēnešiem
Iesaistās ≈ 3,5 % no vidējā NVA klientu skaita (vidēji ≈ 2 000 personas gadā)

Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas
Piemēram, datorsistēmu
tehniķi

Izmitināšana un
ēdināšanas pakalpojumi
Piemēram, konditora
palīgi

Apmācība pie darba devēja: uzņēmumam
vajadzīgā darbinieka praktiskā
sagatavošana darba vidē

Profesionālās pilnveides izglītības programmas, kas sniedz iespēju
pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes jau esošajā profesijā
7 profesionālās pilnveides programmas
Mācību ilgums: no 1 līdz 2 mēnešiem
Iesaistās ≈ 2,6% no vidējā NVA klientu skaita (vidēji ≈ 1 500 personas gadā)

Iesaistes ilgums pasākumā: praktiskā apmācība
6 mēneši + vismaz 3 mēneši darba tiesiskās attiecības

Prasmju pilnveide un kompetenču paaugstināšana
Neformālās izglītības programmas ar noslēguma pārbaudījumiem

IT
Piemēram, datorzinības
(ar/bez priekšzināšanām)

Transportlīdzekļu un traktortehnikas
vadītāju apmācība ar noslēguma
pārbaudījumiem

Svešvalodas, valsts valodas izglītības
programmas
Piemēram, angļu valoda (ar/bez priekšzināšanām)
14 mācību kursi
Mācību ilgums: līdz 2 mēnešiem
Iesaistās ≈ 4,6% no vidējā NVA klientu skaita
(vidēji ≈ 2 700 personas gadā)

34 neformālās izglītības programmas
Mācību ilgums: līdz 2 mēnešiem
Iesaistās ≈ 18% no vidējā NVA klientu skaita (vidēji ≈ 10 300 personas gadā)

Papildu atbalsts

Atbalsts reģionālajai
mobilitātei

Surdotulka, ergoterapeita
un specializētā transporta
pakalpojumi cilvēkiem ar
invaliditāti

Personai ar garīga
rakstura traucējumiem
atbalsta persona
apmācībai darba vidē

Stipendija 5 EUR apmērā
par 1 mācību dienu

Darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguve
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver nodarbības līdz 56 mācību stundām
darba meklēšanas metožu un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu, kā arī
veselības veicināšanas pamatprincipu apguvei. Piemēram, e-apmācības kursi "Finanšu
pratība"" un "Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai".

Plašāka informācija NVA mājaslapas www.nva.gov.lv sadaļās: “Klientiem” un “Darba devējiem”

