
 

 
 

 
 
 
 
 
 

NĀC MĀCĪTIES PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS CENTRĀ „AZOTE”! 
 

Neformālās izglītības programmas  
 

Izglītības programma 
Iepriekšējā 

izglītība 
Pedagogi 

Mācību 
ilgums 

Grupas 
lielums 

Norises laiki 
Kopējā 
mācību 
maksa* 

Līdzmak
-sājums 

10%* 

Datorprogrammas interjera 
noformējumam (SweetHome 3D, 
SketchUP, CorelDraw) pamati 

Bez 
ierobežojuma 

G.Laicāns 
1 mēnesis  

(48 h) 
6 - 12 

personas 

O, C, 
17.30 - 20.10 

S 
10:00- 12:40 

216,00 
EUR 

21,60 
EUR 

Datu analīze un pārskatu 
sagatavošana 

Bez 
ierobežojuma 

G.Laicāns 
1 mēnesis  

(36 h) 
6 - 12 

personas 
P, T, Pk: 

17:30 - 20.10 
162,00 
EUR 

16,20 
EUR 

Ēkas siltummezgls (ISM) un 
siltumapgādes sistēmas: 
apkope un regulēšana (apkures 
iekārtas) 

Bez 
ierobežojuma 

A.Vējiņš- 
Ruciņš 

1,8 mēneši 
(60 h) 

6-12 
personas 

O: 
18.00- 20:40 

S: 
10:00- 12:40 

270,00 
EUR 

27,00 
EUR 

Jaunākās tendences ēdienu 
gatavošanā un noformēšanā 

Bez 
ierobežojuma 

R.T.Logins 
2,5 mēneši 

(80 h) 
8-12 

personas 
P,T: 

18:00- 20:40 
360,00 
EUR 

36,00 
EUR 

Mēbeļu restaurācija 
Bez 

ierobežojuma 
I.Salmanis 

2,5 mēneši 
(80 h) 

6-10 
personas 

O,C: 
17.30 - 20.10 

360,00 
EUR 

36,00 
EUR 

Personas datu aizsardzība (IT) 
un IT drošība 

Bez 
ierobežojuma 

G.Laicāns 
3 nedēļas 

(36 h) 
6-12 

personas 
P, T, Pk.: 

17:30- 20:10 
162,00 
EUR 

16,20 
EUR 

Šūto un dekoratīvo izstrādājumu 
ražošanas tehnoloģija (Balvu gr) 

Bez 
ierobežojuma 

A.Lūse 
2,8 mēneši 

(90 h) 
10-12 

personas 
O,C: 

18:00- 20:40 
360,00 
EUR 

36,00 
EUR 

Šūto un dekoratīvo izstrādājumu 
ražošanas tehnoloģija (Viļakas gr) 

Bez 
ierobežojuma 

A.Lūse 
2,8 mēneši 

(90 h) 
10-12 

personas 
P,T: 

18:00- 20:40 
360,00 
EUR 

36,00 
EUR 

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu 
mācības ir bez maksas. 

 
KAS VAR PIETEIKTIES 
strādājošie:  
 vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam  
 ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību) 
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:  
 vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:   

o pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu 
montieri, vienkāršajās profesijās strādājošie 

 vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam" 
 bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 
 

PIEEJAMAIS ATBALSTS 
 pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās 
 karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē 
 asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti 
 atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu 
 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:  aizpildīta pieteikuma veidlapa; izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu 
(profesionālās tālākizglītības programmās); izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms) 
 

DOKUMENTU IESNIEGŠANA: biedrība „RITINEITIS”, pieaugušo neformālās izglītības centrs „Azote”, Balvos, Bērzpils ielā 2 (ieeja 
no pagalma), darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00, www.ritineitis.lv, projekta vadītāja Arnita Gaiduka, tālrunis 29169593, e-pasts: 
azote@azote@lv  
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