Sākusies ziemas uzņemšana "Jauniešu
garantijas"bezmaksas mācībām

Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas pusotra vai gada izglītības
programmās, kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu kvalifikāciju kādā no
59 profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus gaida 24 profesionālās izglītības iestādes
visā Latvijā. “Jauniešu garantijas mācībās pēdējoreiz piedāvājam apgūt profesiju
pusotra gada izglītības programmās, kurās var pieteikties jaunieši ar vidējo vai vidējo
profesionālo izglītību. Tā kā Jauniešu garantijas projekts noslēdzas 2018. gadā, tad
uzņemšanā 2017. gada vasarā jaunieši varēs pieteikties mācībām tikai gadu ilgajās
profesionālās izglītības programmās,” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras
(VIAA) Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna PurmaleBaumane. Šajā ziemā pusotra gada laikā jaunieši var izvēlēties apgūt kādu no 38
profesijām. To vidū ir tādas populāras profesijās kā grāmatvedis, automehāniķis, SPA
speciālists un lauku īpašuma apsaimniekotājs. Var apgūt arī jauniešu vidū mazāk
pieprasītus, bet darba tirgū nepieciešamus arodus kā, piemēram, poligrāfijas ražošanas
tehniķis, floristikas speciālists, namdaris, bārmenis vai būvkonstrukciju montētājs.
Piedāvājumā ir arī 21 profesija, kuru var apgūt gada laikā. To klāstā ir tādas
iepriekšējās uzņemšanās populāras profesijas kā pavārs, frizieris, lietvedis,
atslēdznieks un metinātājs, tomēr jaunieši ir gaidīti arī citās kvalifikācijās, piemēram,
šuvējs, mūrnieks, bārmenis, autoatslēdznieks un motorzāģa operators. Lai apgūtu
profesiju Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, jaunietim jābūt

vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo
izglītību. Jaunietis var strādāt algotu darbu vai būt pašnodarbināts. Pieteikties mācībām
var arī vakarskolu audzēkņi un ikviens, kas iegūst vidējo izglītību tālmācībā, studē
nepilna laika studiju programmās augstskolās vai atrodas bērnu kopšanas
atvaļinājumā. Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro
mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas
vietu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu
kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja
nepieciešams. Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē pusotru gadu
ilgajās programmās var iesniegt līdz 2017. gada 6. janvārim, savukārt gadu ilgajās līdz 17. februārim. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm,
uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā:
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija. Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar
ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no
Latvijas valsts budžeta. Papildu informācija: Kristīne Keiča VIAA Komunikācijas un
programmu publicitātes nodaļas
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