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Konkurētspējas 
paaugstināšanas 

pasākumi 

•no 1 līdz 36 akadēmiskām 

stundām 

•kursi, semināri, lekcijas, 

individuālās konsultācijas 

•piemēram: Darba meklēšanas 

metodes, psiholoģiskais atbalsts  

un citas darba tirgum 

nepieciešamās pamatprasmes 

Neformālā izglītība 

• no 60 līdz 159 mācību 
stundām 

• apmācības īstenošana notiek 
ar kuponu metodi 

• ne vairāk kā divas 
programmas gadā 

• piemēram: Valodu apmācības, 
datorzinības, traktortehnikas  
mācību programmas u. c. 

 

Profesionālās 
tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides 
izglītības programmas 

• apmācību ilgums līdz 8 
mēnešiem 

• apmācības, kuru rezultātā var 
iegūt profesionālās 
kvalifikācijas apliecību, vai 
profesionālās pilnveides 
izglītības apliecību 

• apmācības īstenošana notiek 
ar kuponu metodi 

• ne vairāk kā viena dalība 
divos gados 

• piemēram: Būvstrādnieku, 
metinātāju, pakalpojumu un 
citu sfēru profesijas 

NVA piedāvātās apmācības bezdarbniekiem 

Vairāk par apmācību programmām var uzzināt filiālē , vai 

NVA mājas lapas sadaļā “Klientiem” 

www.nva.gov.lv → “Klientiem” → “ Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi” 

www.nva.gov.lv → “Klientiem” → “Neformālās izglītības ieguve ar kuponu metodi” 

www.nva.gov.lv → “Klientiem” → “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides izglītības programmas bezdarbniekiem ar kuponu metodi ” 

 

 

http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/


Atbilstoši Iepirkuma līguma par sadarbību izglītības programmu 

apguves īstenošanā bezdarbniekiem un darba meklētājiem: 

 Izglītības iestādei ir pienākums: 

 Īstenot Apmācību valsts valodā; 

 Nodrošināt Apmācību katru darba dienu laikā no pulksten 8:00 līdz18:00 ne 
mazāk par 8 (astoņām) mācību stundām dienā, izņemot valodu un datorapmācības 
programmas, kurās Apmācība notiek 4 (četras) mācību stundas dienā. 

 Vienas mācību stundas ilgums ir 40 vai 45 minūtes saskaņā ar apstiprināto 
izglītības programmu; 

 Traktortehnikas un transportlīdzekļa vadītāja izglītības programmas tiek īstenotas 

laika posmā no 8:00 līdz 20:00 2-8 (divas līdz astoņas) mācību stundas dienā, 

 1 (viena) mācību stunda ir 45 minūtes; 

 Pirmās palīdzības kursu atļauts organizēt, nosakot ne vairāk kā 8 (astoņas) mācību 
stundas dienā; 

 Nodrošināt materiāli tehniskās bāzes un individuālo darba rīku pieejamību 
atbilstoši apmācāmo skaitam grupā un izglītības programmas īstenošanas plānam 
un stundu (nodarbību) sarakstam; 

 Regulāri veikt ierakstus Apmācības nodarbību uzskaites žurnālā par 
bezdarbnieku/darba meklētāju apmeklējumiem. 



 



 



Profesionālā apmācība 178/ 176 958.68 EUR 

Autovadītāju/traktortehnikas apmācība 117/ 79 092.46 EUR  

Citas neformālās apmācības programmām 

(izņemot valsts valodu) – datorzinību un 

svešvalodu apguvē 

168/ 83 457.75 

2014. gada rādītāji NVA Jelgavas filiālē 



 

 

 

  

 

Paldies par uzmanību! 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 


