SIVA Atvērto durvju dienu pasākumi aizvadīti dinamiski un interesanti!
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Informatīvie pasākumi

Izglītība

Jaunumi

Jūrmalas profesionālā vidusskola

Koledža

No 20. līdz 22.aprīlim, tiešsaistē (Zoom platformā) norisinājās pieci Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) izglītības
iestāžu Atvērto durvju dienas pasākumi. Ikviens interesents tiem varēja sekot līdzi arī SIVA Facebook kontā.
Tiešsaistē bija iespēja satikt programmu vadītājus, SIVA speciālistus, skolu absolventus un viņu darba devējus, kā arī saņemt
atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Ja Tev neizdevās tajos piedalīties - nebēdā! Piedāvājam apskatīt pasākumu ierakstus:
Ja vēlies kļūt par rūpniecības komercdarbinieku, tirdzniecības zāles darbinieku, noliktavas darbinieku, lietvedi, personāla
speciālistu, grāmatvedi vai komercdarbības speciālistu, apskati 20.aprīļa pasākuma "Vai Tevi interesē darbs ar cilvēkiem,
datiem vai precēm?" video!
Ja vēlies kļūt par datorsistēmu tehniķi, informācijas ievadīšanas operatoru, datorsistēmu un datortīklu administratoru vai
programmētāju, apskati 21.aprīļa pasākuma "Datorzinātnes - vienmēr pieprasītas profesijas" video!
Ja vēlies kļūt par elektroiekārtu montētāju, montāžas darbu atslēdznieku, galdnieka palīgu vai surdotulku, apskati 21.aprīļa
pasākuma "Speciālisti "ar zelta rokām" rodas SIVA!" video!
Ja vēlies kļūt par pavāru, pavāra palīgu, konditora palīgu vai viesnīcu pakalpojumu organizatoru, apskati 22.aprīļa pasākuma
"Iepazīsti viesmīlības un gardāko ēdienu pagatavošanas nianses!" video!
Ja vēlies kļūt par šuvēju palīgu, veļas mazgātāju un gludinātāju, dārzkopi, floristu vai uzzināt vairāk par apdrukas tehnoloģijām,
tad apskati 22.aprīļa pasākuma "Praktiski? Jā! Radoši? Protams!" video!

Piesakies profesionālās piemērotības noteikšanai!

Biežāk uzdotie jautājumi
Jautājums
Pie kura ārsta jāiet, lai saņemtu izziņu?
Pie sava ģimenes ārsta.
Kura izziņas forma ir nepieciešama?
0/27U
Vai attālinātajam pakalpojumam arī nepieciešama izziņa no ģimenes ārsta?
Jā
Vai būs, kur novietot automašīnu?
SIVA teritorijā Klientiem ir pieejams bezmaksas auto stāvlaukums.
Cikos sākas mācības?
Mācības katru dienu sākas plkst. 9:00.
Kāds ir mācību stundas ilgums?
Viena stunda Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ilgst 40 min. Viena lekcija SIVA Koledžā ilgst 45 min.
Cik bieži notiek mācības?
Mācības un lekcijas notiek atbilstoši stundu un lekciju plānam. Pilna laika mācības un studijas notiek katru
nedēļu no pirmdienas līdz piektdienai. Nepilna laika mācības un studijas notiek vienu nedēļu mēnesī.
Cik maksā konsultācijas pie pasniedzējiem?
Visas konsultācijas pie pasniedzējiem un lektoriem ir bez maksas.
Cik maksā ēdināšana?
Ēdināšana tiek nodrošināta 3 reizes dienā un tā ir bez maksas.
Vai atsūtīs sarakstu ar nepieciešamajām mācību grāmatām?
SIVA bibliotēka izsniedz saviem audzēkņiem un studentiem visas nepieciešamās mācību grāmatas.

Atbilde

Jautājums
Vai man kāds palīdzēs atrast prakses vietu?
Mācību un studiju laikā tiek nodrošinātas nodarbības ar karjeras konsultantu, kurš atbalstīs un palīdzēs atrast
prakses vietu tuvāk Jūsu dzīvesvietai, sagatavoties darba intervijām, uzrakstīt CV un motivācijas vēstuli,
orientēties darba piedāvājumos un sludinājumos.
Vai man būs stipendija?
Stipendija ir pieejama tikai studiju programmas “Surdotulks” zinošākajiem un prasmīgākajiem studentiem.
Vai man būs nodrošināta dienesta viesnīca?
Klientiem, kuriem ikdienā nav iespējams izbraukāt no savas dzīvesvietas līdz SIVA izglītības iestādēm objektīvu
iemeslu dēļ (attālums, veselības stāvoklis, sabiedriskā transporta nepieejamība), tiek nodrošināta dienesta
viesnīca.
Vai ir pieejams transports, kas mani nogādās no dienesta viesnīcas uz skolu?
Klientiem bez maksas tiek nodrošināti SIVA transportlīdzekļa pakalpojumi, lai nokļūtu no dienesta viesnīcas uz
skolu un atpakaļ.
Vai es varu mācīties, ja man ir kustību traucējumi?
Vide (ēkas, mācību klases, dienesta viesnīca un citas telpas) SIVA izglītības iestādēs ir pielāgota cilvēkiem ar
dažādiem funkcionēšanas traucējumiem.
Ko darīt, ja neesmu pārliecināts, vai konkrētā mācību vai studiju programma man ir pa spēkam?
Aicinām pieteikties profesionālās piemērotības noteikšanai, kur SIVA speciālisti grupu un individuālajās
nodarbībās un konsultācijās izvērtēs katra klienta veselības stāvokli, zināšanu līmeni, spējas un prasmes un
palīdzēs izvēlēties visatbilstošāko mācību vai studiju programmu. Raksti: ppn@siva.gov.lv vai zvani: 29187093,
29249084.
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