PAPILDU INFORMĀCIJA:
Adrese: 18. novembra iela 35, Rēzekne
E-pasts: rezekne@buts.lv
Tālrunis: 27898043, 29463139

PROGRAMMAS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

MĀCĪBU
ILGUMS (h)

JŪSU MAKSĀJUMS
0%*/10% (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU
MAKSA (EUR)

• LOĢISTIKAS DARBINIEKS
(960ST., III.PROF.KVAL.LĪM./ IV.LKI)

960

111,00 / 0,00

1110,00

960

133,31 / 0,00

1333,10

• LOKMETINĀTĀJS METINĀŠANĀ AR
MEHANIZĒTO IEKĀRTU AKTĪVĀS GĀZES
VIDĒ (MAG) (II.PROF.KVAL.LĪM./ III.LKI)

480

156,60 / 0,00

1566,00

80

36,00 / 0,00

360,00

• ŠŪTO UN DEKORATĪVO IZSTRĀDĀJUMU
RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJA

80

36,00 / 0,00

360,00

80

36,00 / 0,00

360,00

35

15,75 / 0,00

157,50

16

7,20 / 0,00

72,00

16

7,20 / 0,00

72,00

• ELEKTROTEHNIĶIS
(III.PROF.KVAL.LĪM./ IV.LKI)

• PUNKTVEIDA METINĀŠANA

• SANITĀRTEHNISKO IEKĀRTU MONTĒŠANA,
APKOPE UN REMONTS
• TRANSPORTLĪDZEKĻU VADĪTĀJU
PERIODISKĀ APMĀCĪBA (95.KODS)
• APMĀCĪBA DARBAM AR MOTORZĀĢI
UN KRŪMGRIEZI
• AUTOKRĀVĒJA VADĪTĀJS

* 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?

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 17. SEPTEMBRIM!

Strādājošie:
• vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
• ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
• vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:
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

PIEEJAMAIS ATBALSTS
•
•
•
•

pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

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

