
Ceļvedis vecākiem  
par mācekļu praksēm 
 
Kā vecāks, jūs vēlaties, lai jūsu bērns pēc iespējas labāk uzsāktu savu karjeru. Pēc skolas 
beigšanas jauniešiem ir daudz iespēju, un šajā ceļvedī mēs esam izklāstījuši informāciju 
un ieguvumus, ko sniedz mācekļa prakse kā pamats veiksmīgai karjerai.  
Kas ir mācekļa prakse? Tas ir īsts darbs, pirms kura jāiziet apmācība, tādējādi mācīšanās 
laikā ir iespēja nopelnīt un iegūt valstī atzītu kvalifikāciju. 
 

Kādi ir ieguvumi?  
Mācekļu prakses tagad sniedz pat iespēju iegūt grādu. Šobrīd vairāk nekā 
70 valsts universitātes piedāvā dažādas pakāpes grādu mācekļa prakses iespējas 
un gada laikā tiks apstiprināts vēl vairāk. 

– Algas un apmaksāta atvaļinājuma nopelnīšana. 

– Izcilas izaugsmes iespējas gan tiem, kuri vēlas tālāk studēt, gan tiem, kuri vēlas 
pakāpties pa karjeras kāpnēm.  

– Palielināts peļņas potenciāls nākotnē – mācekļiem parasti ir ievērojams algas 
pieaugums apmācības beigās un augstāka līmeņa mācekļu prakses pabeigšana 
var pat nodrošināt ienākumu pieaugumu par aptuveni £150 000 dzīves laikā.* 

Algas  
Minimālā mācekļa alga ir £3,70 stundā, 
bet daudzi darba devēji maksā vairāk. Tas 
ir atkarīgs no sektora, reģiona un mācekļa 
prakses pakāpes, piem., dažās augstāka 
līmeņa mācekļu praksēs maksā pat līdz 
£500 nedēļā. 
 
Papildu informāciju par algām un 

iestāšanās kritērijiem konkrētu profesiju 

mācekļu praksēs var apskatīt pie 

vakancēm, kas pieejamas ‘sadaļā „Find an 

apprenticeship” (Atrast mācekļu praksi). 
 

Kādi līmeņi pastāv?  
Var pieteikties dažādiem mācekļu prakses līmeņiem atkarībā no pašreizējām 
prasmēm un kvalifikācijas. Mācekļu praksēm ir līdzvērtīgi izglītības līmeņi: 
 
 

Nosaukums Līmenis Līdzvērtīgs izglītības līmenis 

Vidējais 2 5 Nokārtots GCSE ar vērtējumu A*– C vai 9 – 4 

Pirmās pak. 
augstākais 

3 2 Nokārtots A līmenis 

otrās pak. 
augstākais 

4, 5, 6 un 7 Pamata grāds un augstāks 

Grāds 6 un 7 Bakalaura vai maģistra grāds 
 
 

Visas mācekļu prakses ietver darba un ārpus darba apmācības elementus, kas 
nepieciešami saskaņā ar nozarē atzītiem standartiem vai kvalifikācijas iegūšanai. 
Dažās mācekļu praksēs programmas beigās būs nepieciešams vērtējums,  
lai novērtētu mācekļa spējas un kompetenci attiecīgajā darba lomā. 

 

Kā pieteikties?  
Jebkurā laikā tiešsaistē ir pieejamas 12 000 – 20 000 mācekļu prakses vakances 
dažādās profesijās un nozarēs visā Anglijā. Apmeklējiet vietni GOV.UK/apply-
apprenticeship. Jūs varat meklēt pēc atslēgas vārda (darba loma, nodarbošanās 
veids vai mācekļa prakses līmenis) un pēc atrašanās vietas. 
 

Atrodot piemērotu darba piedāvājumu, jūsu dēls vai meita var vienkārši reģistrēties 
vietnē un izpildīt pakāpeniskos norādījumus, lai pieteiktos šim darbam. 
 

Mūsu YouTube kanālā pieejami noderīgi ieteikumi un padomi, kā pieteikties,  
kā arī pieejami citi video par mācekļu praksēm, apmeklējiet YouTube un meklējiet 
mācekļu prakses/NAS (apprenticeships/NAS). 
 

Ja jaunieši vēl nav pilnībā gatavi mācību prakses vai darba uzsākšanai, viņi var 
izmēģināt apmācību pie vietējā darba devēja, lai iegūtu vērtīgu darba pieredzi un 
iespēju uzlabot savas angļu valodas un matemātikas prasmes, ja nepieciešams. 
Lai saņemtu papildinformāciju vai pieteiktos apmācībai, apmeklējiet vietni 
GOV.UK/find-traineeship. 

Piedāvā 
Nacionālais 
Mācekļu 
Dienests 
NAS-P-170003 2018. gada aprīlis 

Iestāšanās prasības   
Mācekļa prakse ir pieejama ikvienam, kurš 

ir vecāks par 16 gadiem un dzīvo Anglijā. 

Prasības atšķiras atkarībā no nozares un 

darba veida. 
 
Nesen stājās spēkā tiesību akti, kas maina 

minimālās mācekļu praksei nepieciešamās 

angļu valodas un matemātikas zināšanu 

prasības cilvēkiem ar mācīšanās grūtībām 

vai invaliditāti. Ar šīm izmaiņām angļu 

valodas un matemātikas zināšanu prasības 

tiek pazeminātas līdz 3. iestāšanās līmeņa 

kvalifikācijai. 
 
Darba devējs, kurš ir informēts par 

invaliditāti, parasti piedāvās interviju 

jebkuram kandidātam, kurš norādījis,  

ka viņam ir invaliditāte un viņš atbilst 

minimālajiem darba devēja definētajiem 

kritērijiem. Papildinformācijai meklējiet 

„Disability Confident” (Informētība par 

invaliditāti) vietnē GOV.UK.  
 

Skolas beigšanas vecums  
Valdība ir norādījusi, ka visiem jauniešiem 

jāiegūst kāda veida izglītība vai jāiziet 

apmācība līdz vismaz 18 gadu vecumam. 

Tas nenozīmē obligāti palikšanu skolā; 

jaunieši var izvēlēties, kā turpināt savu 

izglītību vai apmācību pēc 16 gadu 

vecuma sasniegšanas, un tā varētu būt 

arī mācekļa prakse vai stažēšanās. 
 

Meklējiet „Apprenticeships” 
(mācekļu) prakses vietnē 
GOV.UK 

 
 

*Universitātes izglītība – Vai šis ir vislabākais ceļš, kā kļūt nodarbinātam? 
 
AAT un CEBR 2013. gada februāris 


