
 
Sākusies pieteikšanās mācībām pieaugušajiem Ogres tehnikumā 22 izglītības 

programmās! 
 
Uzsākusies ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības 
projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts 
izglītības attīstības aģentūra.  
Pieteikšanās mācībām notiek līdz 28. jūnijam , un pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē 
www.macibaspieaugusajiem.lv.  
 
Ogres tehnikums piedāvā apgūt šādas izglītības programmas: 

1. Profesionālās tālākizglītības programmās: 
1.1. Biškopība, profesionālā kvalifikācija biškopis (mācību ilgums 960 stundas); 
1.2. Mašīnzinības, profesionālā kvalifikācija spēkratu mehāniķis (mācību ilgums 

960 stundas); 
1.3. Mežsaimniecība, profesionālā kvalifikācija mežsaimniecības tehniķis 

(mācību ilgums 960 stundas); 
1.4. Kokizstrādājumu izgatavošana, profesionālā kvalifikācija mēbeļu galdnieks 

(960 stundas); 
1.5.Kokizstrādājumu izgatavošana, profesionālā kvalifikācija būvizstrādājumu 

galdnieks (960 stundas); 
1.6. Datorisistēmas, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis (960 

stundas); 
1.7. Būvdarbi, profesionālā kvalifikācija namdaris (960 stundas); 
1.8. Dārzu un parku kopšana, profesionālā kvalifikācija kokkopis (arborists) (640 

stundas); 
1.9.Ēdināšanas pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija pavārs (960 stundas); 
1.10.Ēdināšanas pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija konditors (960 stundas); 
 

2. Profesionālās pilnveides izglītības programmās: 
2.1. Darbs ar programmu InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju nozarē 
(mācību ilgums 160 stundas); 
2.2. Lodēšanas tehnoloģijas un standarti (mācību ilgums 160 stundas); 
2.3. Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmas programmēšana 
(mācību ilgums 280 stundas); 
2.4. Harvestera operatora darbi (mācību ilgums 320 stundas); 
2.5. Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība (160 
stundas); 
 

3. Neformālās izglītības programmās: 
3.1. Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (ar priekšzināšanām) (mācību 
ilgums 32 stundas); 
3.2. Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi (bez priekšzināšanām) 
(mācību ilgums 75 stundas); 
3.3. Automobiļu elektroiekārtu remonta pamati (mācību ilgums 36 stundas); 
3.4. Elektronisko sistēmu remonta pamati (mācību ilgums 36 stundas); 
 

4. Modulāŗo profesionālās izglītības programmu moduļos: 
4.1. Viesnīcu pakalpojumi, profesionālā kvalifikācija viesmīlības pakalpojumu 
speciālists, modulis “Telpu dizians un floristika” (mācību ilgums 146 stundas); 
4.2. Elektronika, profesionālā kvalifikācija elektronikas tehniķis, modulis 
“Elektronisko bloku ražošana” (mācību ilgums 95 stundas); 
4.3. Būvdarbi, profesionālā kvalifikācija būvkonstrukciju montētājs, modulis 
“Ģeodēzisko darbu izpilde” (mācību ilgums 40 stundas). 

 



Sīkāka informācija par programmu īstenošanu un saturu Ogres tehnikuma mājas lapā 
www.ovt.lv sadaļā Pieaugušo izglītības centrs apakšsadaļā Projekti. 
Kontaktpersonas: direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba 
Liepiņa, mob.tālr.+371 29996675, projektu vadītāja Ilze Ozola, mob.tālr.26185522. 
 
Pieteikšanās mācībām 
 
1.Tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un 
e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.  
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz 
neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba 
attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu 
reizi.  

 
 
2. Klātienē, iepriekš piesakoties un uzrādot personu apliecinošu dokumentu: 
2.1.Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, 
tālrunis vizītes pieteikšanai: 67854769; 
2.2. kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, 
kuru kontaktinformācija vizītes pieteikšanai atrodama www.macibaspieaugusajiem.lv   
sadaļā Pieaugušo izglītības koordinatori. 

 
Mācību maksa 
Projektā lielāko daļu 90% mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt 
iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs.  
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, un šīs iedzīvotāju grupas var 
saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi 
izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz 
asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā. 
Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī 
visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.  
 
 


