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P I E D Ā V Ā J A M  S E K O J O Š A S  A P M Ā C Ī B A S :  

 

„Bērnu aprūpes pamati” (auklīšu kursi) 40 stundas 
Akreditācijas lapa Nr. AI 7017, licences Nr. P-8456 

 

Programmā iekļautās tēmas: 

� Bērnu attīstības vecumposmi  

� Konfliktsituācijas un to risināšana – mediācijā 

� Bērna radošo darbību organizēšana  

� Saskarsmes loma  

� Higiēna un dienas režīms 

� Pirmās palīdzības sniegšana un bērna slimības. 

Kursi notiks 5 sestdienas, no plkst. 9:30 līdz 15:30, ar kafiju un cienastu.  

Dalības maksa: EUR 95,00  

Kursa dalībnieki saņems profesionālās pilnveides apliecības. 
 

Papildus informāciju skatīt: http://ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-

registracija.html  

 

„Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” 
Saskaņā ar 29.09.2015. MK noteikumiem Nr. 545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības 

kārtība pārtikas higiēnas jomā”. 

Lektore: Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste eksperte, pārtikas nekaitīguma 

nodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadītāja. 

Nodarbība notiks Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā mācību klasē.  

Kursa dalībnieki saņems Kuldīgas novada PIC apliecības. 

Dalības maksa: EUR 11,00  

 

GRĀMATVEDĪBAS kursi  
No pamatiem līdz bilancei 

Datorizētā grāmatvedība  

Kursu ilgums 4 līdz 5 mēneši (90 stundas)  

Dalības maksa: EUR 195,00 

Kursa dalībnieki saņems sertifikātus. 

 

 
 



 

Kaligrāfija. Angļu raksts iesācējiem.  
Tulkojumā no grieķu valodas nozīmē - glīti rakstīt.  

Tēmas:  

� burtu formu apguve  

� iepazīšanās ar kaligrāfijas instrumentiem un materiāliem  

� kompozīcijas pamati  

� dekoratīvo vilcienu pamati  

� kaligrāfijas praktiskais pielietojums.  

 

Lai nostiprinātu nodarbībās apgūto un izkoptu kaligrāfa prasmes, starp nodarbībām plānoti mājas 

darbi. Būs iespēja iegādāties savus individuālos rakstāmpiederumus, lai roka pierastu pie konkrētas 

spalvas, ar ko strādās mājās.  

Pasniedzēja: Kristiāna Jansone, absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu. Ar 

kaligrāfiju aktīvi nodarbojos kopš 2010. gada, ir Latvijas Kaligrāfu biedrības dalībniece, viena no 

biedrības dibinātājām.  

Programmā paredzētas 10 nodarbības, kuras notiks grupā līdz 6 personām.  

Nodarbības notiks sestdienās, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.  

Dalības maksa: EUR 15,00 par 1 nodarbību. Kopā par 10 nodarbībām EUR 150,00  

Kursa dalībnieki saņems apliecības.  

 

Interjera dizaina pamati 40 stundas, t.i. 10 nodarbības  

Tēmas:  

� telpas 3D plānošana  

� telpu tipi  

� dizaina funkcionalitāte, ergonomika  

� krāsa, grafika, optika  

� telpas apgaismojums  

� apdares materiālu izmantošanas iespējas interjerā  

 

Pasniedzēja: Aiga Vaitkus, ieguvusi Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra grāds interjera dizainā. Ir 

15 gadu darba pieredze interjera dizaina projektēšanā. Strādā uzņēmumā royalkeydesign.com  

Programmā paredzētas 10 nodarbības, kuras notiks piektdienās no plkst. 16:00 līdz 19:00, 2.stāva 

Mazā zālē, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.  

Dalības maksa: EUR 11,00 par 1 nodarbību (par 10 nodarbībām EUR 110,00). Cenā ietilpst 

praktisko darbu un izdales materiāli, kā arī kafija/ tēja.  

Līdzi ņemt metāla lineālu un skalpeļa nazi.  

Kursa dalībnieki saņems apliecības.  

 

Datorzinību kursi: 
∞ Mans jaunais dators; 15 mācību stundas, 5 nodarbības EUR 25,00 

− darba vides iestatīšana 

− interneta pārlūki, to iestatījumi 

− informācijas lejupielāde, saglabāšanas iespējas 

− antivīrusi 
 

∞ Darbs programmā Word 2010; 18 stundas, 6 nodarbības EUR 29,50 
 

∞ Darbs programmā Excel 2010;  21 stunda, 7 nodarbības EUR 33,50 



Kursi „Projektu vadības pamati” 160 stundas  

Programmas akreditācijas lapa AI 8666, licences Nr. P - 10424 

Mācību priekšmeti:  

1. Datorzinības 

2. Projektu vadība 

3. Dokumentu pārvaldība 

4. Praktiskais mārketings 

5. Lietišķo attiecību psiholoģija 

6. Uzņēmējdarbības pamati 

Kursi notiks Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, 1.stāvā mācību klasē.  

Dalības maksa: EUR 350,00 
Kursa dalībnieki saņems profesionālās pilnveides apliecības. 

 

Kursi „Darba aizsardzība un drošība” 60 stundas  

Programmas akreditācijas lapa AI 7017, licences Nr. P - 7992 

TĒMAS:  

1. Darba aizsardzības organizatoriskās 

2. Darba vides riska faktori 

3. Darba vides riska samazināšana 

4. Elektrodrošības pamati 

5. Ugunsdrošības pamati 

6. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos 

7. Prakse  

Kursi notiks 6 dienas Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, 1.stāvā mācību klasē.  

Dalības maksa: EUR 120,00 
Kursa dalībnieki saņems profesionālās pilnveides apliecības. 

 

Svešvalodu kursi: 

Vācu valoda 80 stundas: 
� ar priekšzināšanām 

� bez priekšzināšanām 

Nodarbības notiks darba dienās pusdienas laikā vai/ un vakaros.  

Dalības maksa: EUR 38,50 (x 4 mēneši) vai EUR 35,00 (x 5 mēneši) 

Kursa dalībnieki saņems sertifikātus. 

 

Angļu valoda 80 stundas: 
� ar priekšzināšanām 

� bez priekšzināšanām 

Nodarbības pusdienas laikā vai/ un darba dienu vakaros.  

Dalības maksa: EUR 38,50 (x 4 mēneši) vai EUR 35,00 (x 5 mēneši) 

Kursa dalībnieki saņems sertifikātus. 

 

Dalību mācībās pieteikt iepriekš 
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