RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA
jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī
IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMA

KVALIFIKĀCIJA

MĀCĪBU
ILGUMS

MĀCĪBU
VIETA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Zobārstniecība

Zobārsta asistents

1 gads

Rīga

Pēc 12. klases

Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums.
• aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG2 izglītības programmās).
• vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).
• sekmju izraksta (pielikuma atestātam par vidējo izglītību) kopija (uzrādot oriģinālu).
• centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālu).
• medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u).
• 4 fotokartītes 3x4 cm.
• pases kopija (uzrādot oriģinālu).
Dokumentus pieņem: no 2017. gada 5. jūnija līdz 2017. gada 4. augustam, darba dienās no 10:00 līdz 16:00, Rīgā,
Tomsona ielā 37.
Tālrunis uzziņām: 67378094; e-pasts uzziņām: medskola@medskola.lv
UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI.
Jauniešu garantija der man, ja atbilstu šādiem nosacījumiem:
1) neesmu atbalsta saņēmējs/-a Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu
īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros, izņemot darba meklēšanas, atbalsta
pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
2) neesmu nodarbināta persona, tai skaitā pašnodarbināta persona;
3) neesmu iesaistīts/-a citās mācībās , un neesmu pilna laika studējošais/-ā augstākās izglītības iestādē, tai skaitā neatrados
akadēmiskajā atvaļinājumā;
4) neesmu ieguvis/-usi profesionālo kvalifikāciju pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
5) vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas izglītības programmā neesmu saņēmis/-usi mērķstipendiju Projekta
ietvaros.

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?
Mācību laikā:
• Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,

•
•
•

Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos
iegūts sekmīgs vērtējums,
Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,

Kvalifikācijas prakses laikā:
•
15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
•
Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
•
Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
•
Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”
pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

