
Ikgadējais informatīvais izdevums 
„Izglītības ceļvedis” tiek izdots kopš 1995. gada 

un ir ieguvis plašu popularitāti lietotāju vidū. 

I z d e v u m s  i e t v e r :

v  izglītības iestāžu sarakstu;
v  alfabētisku mācību virzienu sarakstu ar norādītu mācību iestādi, 
 kura piedāvā apgūt minēto specialitāti;
v  informāciju par valsts un privātajām mācību iestādēm Latvijā un 
 ārzemēs (augstskolas, koledžas, tehnikumi, profesionālās vidus-
 skolas, arodskolas, vispārizglītojošās skolas, ģimnāzijas, inter-
 nātskolas);
v  informāciju par dažādu veidu tālākizglītības kursiem, mācību cent-
 riem, valodu apmācību u.c.;
v  informāciju par interešu izglītības iespējām (deju skolas, mūzikas 
 skolas, vides skolas u.c.);
v  piedāvājumus no ražotājiem un tirgotājiem par noderīgām lietām 
 un palīgmateriāliem mācību procesam. 

Informatīvais izdevums “Izglītības ceļvedis” ir ikgadējo starptautisko 
izstāžu “SKOLA” pastāvīgs dalībnieks. 

Redakcija ir atvērta jauniem zināšanu un 
prasmju apguves piedāvājumiem izvietošanai interneta 

vietnē  www.izglitiba.bzb.lv un nākamā gada 
20. Jubilejas izdevumā. 

Aicinām sazināties, mūsu e-pasts: bzb@bzb.lv

 b b b

 Каталог “Izglītības ceļvedis” издается с 1995 
года. За это время каталог приобрел широкую 

популярность среди пользователей.

И з д а н и е  в к л ю ч а е т :

v  перечень учебных заведений;
v  подробную информацию о государственных и частных 
 учебных заведениях в Латвии и за рубежом (вузы, колледжи, 
 ремесленные училища, общеобразовательные и специальные 
 школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты);
v  различное обучение (курсы, учебные центры, обучение 
 языкам и т.д.);
v  образование по интересам (школы танцев, музыкальные 
 школы, школы экологии);
v коммерческие предложения от фирм, предлагающих 
 вспомогательные материалы для учебного процесса.

Информационное издание “Izglītības ceļvedis” является 
постоянным участником ежегодных международных выставок 
“Skola”.

Вся помещенная в каталоге “Izglītības ceļvedis” информация 
находится в интернете на вебсайте www.izglitiba.bzb.lv .

Каталог “Izglītības ceļvedis” распространяется в 
библиотеках, книжных магазинах, на выставке “Skola”. 

The Education guide „Izglītības ceļvedis” 
is one of the most popular education 

offer catalogue in Latvia. The catalogue 
includes different education opportunities 

in Latvia and abroad. 

The Education Guide „Izglītības ceļvedis” is a 
permanent member in the yearly international 

exhibition “School” in Riga. 

The Editor is open for any educational institution 
who wants to publish the information in the next 

year 20th anniversary Edition catalogue and in the 
website www.izglitiba.bzb.lv

Please contact us, our e-mail: bzb@bzb.lv



Labdien, mani sauc Ieva Kimonte.
Vairākus gadus darbojos vadības, izglītības un 

konsultāciju jomā, kopš 2011. gada esmu organizācijas 
„Radošuma pils” direktore.

Vairāk informācijas www.kimonte.lv 
un www.radosumapils.lv

Ir lietas, kuras nevaram ietekmēt, bet ir arī daudz, kuras 
varam, un piedevām - ar to, kas mums jau ir! 

Jau esošie sadarbības partneri  ir reāli veiksmes piemēri 
Latvijā gan lielās, gan mazās skolās.

Sadarbībā ar Radošuma pils partneriem piedāvāju:
- Uzrunas un seminārus konferencēs;
- Seminārus pedagogiem un absolventiem;
- Individuālas konsultācijas vadītājiem, pedagogiem un 
 skolēniem;
- Tālākizglītojošus kursus pedagogiem un skolas 
 vadībai.

3 gAlVEnāS TēmAS:

- Skola -  vieta izaugsmei
Skolu redzu kā organizāciju, kura veicina ne tikai kat-
ra skolēna izaugsmi, būtiski ietekmē visu komandu. 
Komandas darba vide lielā mērā nosaka, vai nākam uz 
darbu ar prieku, vai ar laiku vienkārši „izdegam”.  Ja ko-
mandas darba vidē ir samilzušas un ieilgušas problēmas, 
tad daudz labas metodes un mācības var neparādīt 
rezultātu. Tāpēc skolā būtiski apskatīt vides jautājumus, 
lai palielinātu efektivitāti kopumā.
Auditorija: skolu vadība, skolotāji, klase- kā komanda

- Pareiza mērķa nospraušana – jau puse no tā 
sasniegšanas
Sadarbībā ar Starptautisko kouču federāciju (www.
icf.lv), piedāvāju programmu, kas vērsta uz mērķu 
nospraušanas un sasniegšanas prasmēm. Tā ietver 
vairākas papildus tēmas, kas palīdz būt veiksmīgam 
karjerā un arī privātajā dzīvē.
Auditorija: skolu vadība, skolotāji, skolēni, topošie ab-
solventi

- Idejas vērtību nosaka spēja to realizēt
Radošums šobrīd tiek piesaukts gan vietā, gan nevietā. 
Piedāvāju apgūt metodes, kas nodrošina iespēju radošumu 
apskatīt caur praktiskas pielietojamības prizmu. 
Piedāvātās metodes palīdz radīt tiešām vērtīgas idejas, 
pārbaudīt tās un izveidot praktiski dzīvē noderīgus 
risinājumus ātrāk un efektīvāk.
Auditorija: skolu vadība, skolotāji, skolēni, absolventi

Atsauksmes no 
sadarbības partneriem:

„Man likās, ka es arī par mērķi zinu visu, bet, kad 
pārrakstīju un analizēju, sapratu, cik daudz tur ir bijis 
neskaidrību, ka tagad man ir iespēja to reāli sasniegt.
Es zināju, ka būs labi, bet es nezināju, ka būs tik labi!” 

Lauma, skolotāja

“Metodes, ko apguvu, es redzu, kur to var
 izmantot skolā.” 
Kārlis, direktors

“Mērķus mācāmies uzstādīt kopš vidusskolas. Mācībās  
iekļautās metodes bija iepriekš dzirdētas, tomēr 

iekļautie treniņi atklāja daudz jauna un patieso me-
todes vērtību. Zinām daudz, bet prakse atklāj metodes 

vērtību.” 
Kristīne, direktore

Ar cieņu,
Ieva Kimonte

+371 29 5555 18
ieva@kimonte.lv
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Izglītības iestāžu saraksts

Iestādes nosaukums Adrese Tālrunis  lpp.
A. Spāģa Dunalkas pamatskola Dunalkas skola, Dunalkas pag., Durbes nov., LV-3452 63454115 
Ābeļu pamatskola Ābeļu skola, Ābeļu pag., Jēkabpils nov., LV-5212 65236656 
Adamovas internātpamatskola Adamovas internātskola, Adamova, Verēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 64633740 
Ādažu vidusskola Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 67996165 
AFS Latvija, jauniešu apmaiņas programmas Blaumaņa iela 38/40, 4.st., Rīga, LV-1011 67280646 86.
Āgenskalna sākumskola Kandavas iela 4/1, Kurzemes raj., Rīga, LV-1083 67458430 
Āgenskalna Valsts ģimnāzija Lavīzes iela 2a, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002 67611185 
Aglonas internātvidusskola Rušnas iela 11, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 65381247 
Aglonas Katoļu ģimnāzija Aloīza Broka iela 6, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 65381110 
Aglonas vidusskola Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 65321373 
Aizkraukles 1. vidusskola Draudzības krastmala 5, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 65122863 
Aizkraukles novada ģimnāzija Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 65122369 
Aizkraukles pagasta sākumskola Kalna iela 6, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5102 65128285 
Aizkraukles pilsētas sākumskola Rūpniecības iela 10, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 65122301 
Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola Gaismas iela 4a, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 65121771 
Aizkraukles  Profesionālā vidusskola  Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle LV - 5101 65121035 117.
Aizputes novada Neklātienes vidusskola Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456 26641717 
Aizputes pagasta pamatskola skola, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov., LV-3456 63453201 
Aizputes vidusskola Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456 63448251 
Aizupes pamatskola Aizupes pamatskola, Tušķi, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3003 63032337 
Aknīstes vidusskola Skolas iela 19, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208 65266221 
Alberta koledža  Skolas iela 22/5, Rīga, LV-1010 67288824 70.
Aleksandrovas internātpamatskola Aleksandrova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680 65621023 
Allažu pamatskola Allažu pamatskola, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 67970954 
Alojas Ausekļa vidusskola Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas nov., LV-4064 64031201 
Alsungas vidusskola Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306 63351347 
Alsviķu  arodskola Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV- 4333  64307132 
Alūksnes novada Jaunannas pamatskola Zvaniņi, Jaunannas pag., Alūksnes nov., LV-4340 26489927 
Alūksnes novada vidusskola Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 64381669 
Alūksnes pilsētas sākumskola Lielā ezera iela 26, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301 64324403 
Amatas novada Drabešu sākumskola Parka iela 1, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101 64157275 
Amatas pamatskola Amatas pamatskola, Amatas pag., Amatas nov., LV-4141 64129376 
Ances pamatskola Ances pamatskola, Ance, Ances pag., Ventspils nov., LV-3612 63630061 
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola Maskavas iela 197, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1019 67141237 
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola stacijas Laukums 1, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125 65197626 
Andrupenes pamatskola Skolas iela 6, Andrupene, Andrupenes pag., Dagdas nov., LV-5687 65652236 
Andzeļu pamatskola Zīles, Andzeļi, Andzeļu pag., Dagdas nov., LV-5696 65629266 
Annas Brigaderes pamatskola Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730 63768519 
Annenieku pamatskola Skolas iela 8, Kaķenieki, Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718 63754854 
Antūžu internātpamatskola Antūži, Variešu pag., Krustpils nov., LV-5236 65229169 
Apguldes arodvidusskola  Pils iela 1, Apgulde, Naudītes pag., Dobeles nov., LV- 3724  63720982 
Apriķu pamatskola Apriķu skola, Lažas pag., Aizputes nov., LV-3455 63453272 
ArtRiga.lv preces gleznošanai un hobiju kursi Stabu iela 49a, Rīga, LV-1011 67299917 172.
Asares pamatskola Cīrulīši, Asare, Asares pag., Aknīstes nov., LV-5210 20236482 
Asūnes pamatskola Skolas iela 12, Asūne, Asūnes pag., Dagdas nov., LV-5676 65629413 
Ata Kronvalda Durbes vidusskola Skolas iela 5a, Durbe, Durbes nov., LV-3440 63498070 
Auces vidusskola Jura Mātera iela 11, Auce, Auces nov., LV-3708 63745421 
Audriņu pamatskola Audriņu pamatskola, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611 64640481 
Augstkalnes vidusskola Ezerpils, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV-3709 63729459 
Aulejas pamatskola Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov., LV-5681 26630933 
Austrumlatgales Profesionālā vidusskola Varoņu iela 11A, Rēzekne, LV-4604 64633666 120.
Babītes novada pašv. Salas sākumskola Pīlādzīši, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105 67934172 
Babītes vidusskola Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107 67914834 
Baldones Mūzikas pamatskola Daugavas iela 23, Baldone, Baldones nov., LV-2125 67932069 
Baldones vidusskola Iecavas iela 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125 67932794 
Baložu vidusskola Skolas iela 6, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112 67917725 
Baltijas Psihologu asociācija Dzelzavas iela 65-25, Rīga, LV-1084 29212728 163.
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003 67100608 68.
Baltijas Starptautiskā akadēmija Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003 67100626 
Baltinavas Kristīgā internātpamatskola Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594 64521290 
Baltinavas vidusskola Kārsavas iela 22, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594 64521301 
Balvu Amatniecības vidusskola Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu nov., LV-4501 64521940 
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Balvu pamatskola Partizānu iela 16, Balvi, Balvu nov., LV-4501 64522206 
Balvu Valsts ģimnāzija Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501 64522727 
Banku augstskola K.Valdemāra 161, Rīga, LV-1013 67322605 
Barkavas pamatskola Skolas iela 1, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834 64825540 
Barkavas Profesionālā vidusskola  Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834  64807215 121.
Bārtas pamatskola Bārtas pag., Grobiņas nov., LV-3482 63430329 
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola Viļķene, Viļķenes pag., Limbažu nov., LV-4050 64063216 
Bauskas 2. vidusskola Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 63922473 
Bauskas pilsētas pamatskola Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 63924332 
Bauskas sākumskola  Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 63960871 
Bauskas Valsts ģimnāzija Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 63922152 
Bebrenes vidusskola Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., LV-5439 65444937 
Bebru internātvidusskola Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135 65164282 
Bebru pamatskola Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135 65164284 
Bejas pamatskola Beja, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350 64354442 
Bēnes vidusskola Jelgavas iela 27, Bēne, Bēnes pag., Auces nov., LV-3711 63758364 
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola Skolas iela 8, Upesciems, Garkalnes nov., LV-2137 26597322 
Bērna Jēzus Ģimenes sākumskola Vecstarti, Mārsēnu pag., Priekuļu nov., LV-4129 27146727 
Bērzaunes pamatskola Bērzaunes pag., Madonas nov., LV-4853 64825256 
Bērzgala pamatskola Leimaņu pag., Jēkabpils nov., LV-5223 65233809 
Bērzpils vidusskola Dārza iela 12, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576 64521990 
Bērzupes internātpamatskola Annenieki, Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718 63754323 
Biedrības “Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskola Skolas iela 2, Drusti, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132 26447800 
Bigbenda skola. CITY JAZZ RIGA Lāčplēša iela 29, Rīga, LV-1011 29448499 160.
Bikstu pamatskola Alejas, Līvi, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713 63754524 
Biķernieku pamatskola Skolas iela 1, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov., LV-5440 65471511 
Bilskas pamatskola Bilskas pamatskola, Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov., LV-4706 64773110 
Birzgales pamatskola Skolas iela 1, Birzgale, Birzgales pag., Ķeguma nov., LV-5033 65034137 
Birznieku pamatskola Miera iela 28, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov., LV-5461 65476872 
Biržu internātpamatskola Podvāzes iela 1, Birži, Salas pag., Salas nov., LV-5214 65207271 
Biržu pamatskola Biržu pamatskola, Birži, Salas pag., Salas nov., LV-5214 65223007 
Biznesa augstskola Turība  Graudu 68, Rīga, LV-1058 67622333 
Biznesa vadības koledža Alberta iela 13, Rīga 67803261 72.
Blīdenes pamatskola Skolas iela 1, Blīdene, Blīdenes pag., Brocēnu nov., LV-3852 63832317 
Blomes pamatskola Cēsu iela 13, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707 64774535 
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola Marinzeja, Atašienes pag., Krustpils nov., LV-5211 65228357 
Brenguļu sākumskola Avotkalni, Brenguļu pag., Beverīnas nov., LV-4245 64233437 
Briežuciema pamatskola Briežuciema pamatskola, Briežu ciema pag., Balvu nov., LV-4595 64522409 
Brīvā laika pavadīšanas centrs JOTA Augusta Deglava iela 3, Rīga, LV-1009 67273824 
Brocēnu vidusskola Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851 63865805 
Bukaišu pamatskola skola, Bukaišu skola, Bukaišu pag., Tērvetes nov., LV-3714 63729359 
Bulduru Dārzkopības vidusskola VSIA  Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010 67753135 118.
Burtnieku Ausekļa vidusskola Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206 64256588 92.
Carnikavas pamatskola Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163 67993797 
Cēres pamatskola Cēres skola, Cēre, Cēres pag., Kandavas nov., LV-3122 63154995 
Cēsu 1. pamatskola Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 64120467 
Cēsu 2. pamatskola Gaujas iela 45, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 64123880 
Cēsu 2. vakara (maiņu) vidusskola Gaujas iela 23, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 64123902 
Cēsu 2. vidusskola Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 64122706 
Cēsu pilsētas pamatskola Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 64122972 
Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 64122409 
Cēsu Profesionālā vidusskola  Piebalgas iela 3, Cēsis, LV-4101 64122971 121.
Cēsu Valsts ģimnāzija Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 64123611 
Cesvaines internātpamatskola Rīgas iela 4, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871 64852364 
Cesvaines vidusskola Madonas iela 16, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871 64852231 
Ciblas vidusskola Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709 65729265 
Cieceres internātpamatskola Kalnsētas iela 13, Saldus, LV-3801 63881021 
Cīravas Profesionālā vidusskola  Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453 63448569 136.
Cirmas pamatskola Clauči, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., LV-5721 65700828 
Codes pamatskola Virsaiši, Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910 63925405 
CV Market, karjeras izvēles konsultācijas  K.Barona iela 25-14., Rīga, LV-1011 67358848 
CV Online Latvia, karjeras izvēles konsultācijas   K.Valdemāra iela 33-33, Rīga LV-1010 67356110 
Dagdas vidusskola Mičurina iela 3a, Dagda, Dagdas nov., LV-5674 65681525 
Daudzeses pamatskola Daudzese, Daudzese pag., Jaunjelgavas nov., LV-5111 65141136 
Daugavpils 1. speciālā pamatskola 18. novembra iela 197b, Daugavpils, LV-5400 65421297 
Daugavpils 10. vidusskola Tautas iela 11, Daugavpils, LV-5404 65432507 
Daugavpils 11. pamatskola Arhitektu iela 10, Daugavpils, LV-5410 65441321 
Daugavpils 12. vidusskola Kauņas iela 8, Daugavpils, LV-5404 65438952 
Daugavpils 13. vidusskola Valkas iela 4a, Daugavpils, LV-5417 65436237 
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Daugavpils 15. vidusskola Valkas iela 4, Daugavpils, LV-5417 65431227 
Daugavpils 16. vidusskola Aveņu iela 40, Daugavpils, LV-5421 65476141 
Daugavpils 17. vidusskola Valmieras iela 5, Daugavpils, LV-5417 65487746 
Daugavpils 3. vidusskola Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5403 65423030 
Daugavpils 9. vidusskola 18. novembra iela 47, Daugavpils, LV-5400 65421458 
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola  Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410 65446296 125.
Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules iela 6/8, Daugavpils, LV-5401 65424767 122.
SAULES SKOLA
Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Tautas iela 59, Daugavpils, LV-5404 65431224 
Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola Abavas iela 1, Daugavpils, LV-5417 65442776 
Daugavpils Medicīnas koledža Varšavas iela 26a, Daugavpils, LV-5404 65437943 80.
Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija Kandavas iela 17, Daugavpils, LV-5401 65428131 
Daugavpils Saskaņas pamatskola Saules iela 7, Daugavpils, LV-5400 65425870 
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola  Miera iela 57, Daugavpils, LV-5404 65434106 124.
Daugavpils Universitāte Vienības 13, Daugavpils, LV-5400 65422922 
Daugavpils Valsts ģimnāzija Cietokšņa iela 33, Daugavpils, LV-5403 65421216 
Daugavpils Valsts tehnikums  Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404  65436893 
Daugavpils Vienības pamatskola Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV-5401 65420449 
Daugmales pamatskola skola, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV-2124 67957401 
Dauguļu internātpamatskola Dauguļu skola, Dauguļi, Dikļu pag., Kocēnu nov., LV-4225 64234254 
Daukstes pamatskola Daukste, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429 64430389 
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola Pasta iela 26, Ape, Apes nov., LV-4337 64355109 
Degumnieku pamatskola Skolas iela 13, Degumnieki, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4833 64829617 
Dekšāru pamatskola Nākotnes iela 2, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., LV-4614 64640146 
Dignājas pamatskola Dignājas pag., Jēkabpils nov., LV-5215 65229057 
Dobeles 1. vidusskola Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 29186643 
Dobeles Kristīgā pamatskola Dainu iela 8, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 63721342 
Dobeles sākumskola Skolas iela 11, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 63722551 
Dobeles Valsts ģimnāzija Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 63722549 
Drabešu internātpamatskola Drabešu internātskola, Drabeši, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4101 64107966 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Pūces iela 2, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 64122256 
Dravnieku pamatskola Skolas iela 4, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu nov., LV-5333 65326550 
Dricānu vidusskola Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615 64644031 
Drustu pamatskola Skolas iela 7, Drusti, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132 26348213 
Druvienas pamatskola Pamatskola, Druviena, Druvienas pag., Gulbenes nov., LV-4426 64430772 
Dunavas pamatskola Dunavas skola, Dunava, Dunavas pag., Jēkabpils nov., LV-5216 65229400 
Dundagas vidusskola Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270 63232192 
DVS Urantija SIA, dziedniecības centrs Elizabetes iela  91/93-2,  Rīga, LV-1050 67286363 162.
Dzelzavas internātpamatskola Kļavu 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873 64852049 
Dzelzavas pamatskola Dzelzavas pils, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873 64852086 
Dzērbenes vidusskola Dzērbene, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4118 64170479 
Dzērves pamatskola Dzērves skola, Cīravas pag., Aizputes nov., LV-3453 63448697 
Dzimtmisas pamatskola Dzimtmisa, Iecavas nov., LV-3913 63946975 
Dzirciema  internātpamatskola “Lamiņu muiža”, Lamiņi, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 63155211 105.
Dzīve, bioenerģētikas un mācību centrs. IK Jular Cēsu iela 8, Rīga, LV-1012 25907024 165.
Džūkstes pamatskola Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov., LV-3147 63154679 
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola Gaismas iela 17, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070 65054395 
Ēdoles pamatskola skola, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., LV-3310 63345142 
Eglaines pamatskola Skolas iela 3, Benislava, Lazdukalna pag., Rugāju nov., LV-4577 64546819 
Eglaines pamatskola Skolas iela 41, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444 65437033 
Ekonomikas un kultūras augstskola Lomonosova iela 1/1, Rīga, LV-1019 67114111 
Elejas vidusskola Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., LV-3023 63061258 
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola Ausekļa 11/15, Liepāja, LV-3401 63422330 93.
Engures vidusskola Skolas iela 7, Engure, Engures pag., Engures nov., LV-3113 63161231 
ENOLA, ķīmijas laboratoriju aprīkojums K.Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013 67372566 174.
Ērgļu Profesionālā vidusskola Oškalna iela 10, Ērgļi, Ērgļu nov., LV-4840 64871235 137.
Ērgļu vidusskola Oškalna iela 6, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840 64871292 
Ērģemes pamatskola Ērģeme, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711 64725338 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija E.Glika iela 10, Alūksne, LV4301 64307101 88.
Euroakadeemia MTÜ Eesti Euroinfo Ühing Mustamäe tee 4, Tallinn, 10621 3726115801 48.
Ēveles pamatskola Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712 64729429 
EVRIKA, Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola Anniņmuižas bulv. 9, Rīga, LV-1029 67401226 
Ezernieku vidusskola Ezernieki, Ezernieku pag., Dagdas nov., LV-5692 65681493 
Ezersalas internātpamatskola Franapole, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., LV-5752 65723663 
FALKORS industriālais alpīnisma uzņēmums,  Ūdeļu iela 14/12, Rīga, LV-1064 67149032 
ECO Building SIA    145.
Feimaņu pamatskola Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623 64644749 
Friča Brīvzemnieka pamatskola Zeļļu iela 4, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1004 67617060 
Gaigalavas pamatskola Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618 64644519 
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Gaiķu pamatskola Gaiķi, Gaiķu pag., Brocēnu nov., LV-3873 63846454 
Gaismas internātpamatskola Gaismas skola, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121 67703825 
Galēnu pamatskola Skolas iela 11, Galēni, Galēnu pag., Riebiņu nov., LV-5311 65329002 
Galgauskas pamatskola Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV-4428 64472141 
Gardenes pamatskola Priežu iela 21, Gardene, Auru pag., Dobeles nov., LV-3704 63724483 
Garkalnes vidusskola Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes nov., LV-2137 67998480 
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., LV-4012 64064456 
Garozas pamatskola Garoza, Sidrabenes pag., Ozolnieku nov., LV-3045 63055719 
Gārsenes pamatskola Labieši, Gārsenes pag., Aknīstes nov., LV-5218 65229643 
Gaujienas internātpamatskola Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339 64381154 
Gaviezes pamatskola Gaviezes pag., Grobiņas nov., LV-3431 63454214 
Gētes institūts Rīgā Torņa iela 1, Rīga, LV-1050 (ieeja no Klostera ielas) 67508196 150.
Grāmatvedības un finanšu koledža Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003 67211039 73.
Gramzdas pamatskola Skolas iela 4, Gramda, Gramdas pag., Priekules nov., LV-3486 63454783 
Griķu pamatskola Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908 63900827 
Grobiņas ģimnāzija Skolas iela 1, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 63490094 
Grobiņas pagasta sākumskola Ozolu iela 1, Dubeņi, Grobiņas pag., Grobiņas nov., LV-3438 63454904 
Grobiņas pamatskola Skolas iela 4, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 63491187 
Grundzāles pamatskola Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV-4713 64728554 
Gulbenes 2. vidusskola Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 64473443 
Gulbenes Bērzu sākumskola Vidus iela 7, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 64471652 
Gulbenes novada valsts ģimnāzija Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 64473178 
Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 64423844 
Gulbenes vidusskola Skolas iela 12, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 64473302 
Gulbīša vidusskola Gulbītis, Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420 64471779 
Habad Ebreju privātā vidusskola Lāčplēša iela 141, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1003 67204032 
Iecavas internātpamatskola Skolas iela 19, Iecava, Iecavas nov., LV-3913 63941183 107.
Iecavas vidusskola Skolas iela 37, Iecava, Iecavas nov., LV-3913 63960755 
Ikšķiles vidusskola Skolas iela 2, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV-5052 65030236 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola Parka iela 27, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 65161134 
Ilūkstes 1. vidusskola Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447 65462184 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447 65462398 
Ilzenes pamatskola Zinīši, Jaunzemi, Izzenes pag., Alūksnes nov., LV-4344 64354585 
Iļģuciema vidusskola Dzirciema iela 109, Kurzemes raj., Rīga, LV-1055 67469690 
Inčukalna pamatskola Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141 67977275 
Indras vidusskola Skolas iela 1, Indra, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664 65625287 
Inešu pamatskola Zemnieki, Ineši, Inešu pag., Vecpiebalgas nov., LV-4123 64129326 
Irlavas vidusskola Irlavas pag., Tukuma nov., LV-3137 63154859 
Īslīces vidusskola Skolas iela 1, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 63946604 
Istras vidusskola Veclabava, Istras pag., Ludzas nov., LV-5748 65729541 
IZM Studiju un zinātnes administrācija  Merķeļa iela 11-531, Rīga, LV-1050 67229460 
Izvaltas pamatskola Saules iela 1, Izvalta,  Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652 65649418 
J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola Alejas iela 16, Liepāja, LV-3401 63424489 
J. Endzelīna Kauguru pamatskola Kauguri, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224 64230029 
J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola Komunālā iela 2, Daugavpils, LV-5418 65425312 
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija Varšavas iela 2, Daugavpils, LV-5404 65451003 
Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola Ilūkstes iela 10, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1082 67247545 
Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola Rīti, Sausnēja, Sausnējas pag., Ērgļu nov., LV-4841 64829965 
Jaunburtnieku pamatskola Bērzaines pag., Kocēnu nov., LV-4208 64234358 
Jaungulbenes arodvidusskola  Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420  64471625 
Jaunjelgavas vidusskola Uzvaras iela 1, Jaunjelgavas, Jaunjelgavas nov., LV-5134 65133690 
Jaunlaicenes pamatskola Jaunlaicene, Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336 64354965 
Jaunmārupes sākumskola Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2166 67933594 
Jaunmuižas pamatskola Skrundas pag., Skrundas nov., LV-3307 63354027 
Jaunogres vidusskola Mālkalnes prospekts 43, Ogre, Ogres nov., LV-5001 65021445 
Jaunpiebalgas vidusskola Gaujas iela 41, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125 64162266
Jaunpils vidusskola Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145 63162193
Jaunsilavas pamatskola Jaunsilavas iela 1, Jaunsilavas, Turku pag., Līvānu nov., LV-5316 65300804
Jaunstrūžānu pamatskola Miera iela 12, Stružāni,  Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643 64658296
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija K.Barona iela 1, Rīga, LV-1708 67228684
Jēkabpils 2. vidusskola Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201 65232303
Jēkabpils 3. vidusskola Slimnīcas iela 5, Jēkabpils, LV-5202 65237980
Jēkabpils Agrobiznesa koledža Pasta 1, Jēkabpils, LV-5201 65231726
Jēkabpils pamatskola Rīgas iela 200a, Jēkabpils, LV-5202 65223901
Jēkabpils vakara vidusskola Palejas iela 32, Jēkabpils, LV-5202 65231464
Jēkabpils Valsts ģimnāzija Blaumaņa iela 27, Jēkabpils, LV-5200 65237550
Jelgavas 1. ģimnāzija Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3007 63020005
Jelgavas 1. internātpamatskola Institūta iela 4, Jelgava, LV-3002 63023684
Jelgavas 2. pamatskola Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3000 63021601
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Jelgavas 3. pamatskola Uzvaras iela 10, Jelgava, LV-3000 63021073
Jelgavas 4. pamatskola Pulkveža O.Kalpaka iela 34, Jelgava, LV-3001 63022236
Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004 63029555 
Jelgavas 5. vidusskola Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3000 63026073 
Jelgavas 6. vidusskola Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004 63020275 
Jelgavas Amatniecības vidusskola Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001  63025605 
Rietumzemgales PIKC
Jelgavas internātpamatskola Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001 63021773 
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola Neklātienes vidusskola, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3001 63024895 
Jelgavas speciālā pamatskola Zemgales prospekts 7, Jelgava, LV-3001 63025534 
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Mātera iela 30, Jelgava, LV-3001 63020620 
Jelgavas Tehnikums Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001 63025605 112.
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola Skoltāju iela 8, Jelgava, LV-3001 63027312 
Jelgavas Valsts ģimnāzija Mātera iela 44, Jelgava LV-3001 63023373 
Jersikas pamatskola Jersika, Jersikas pag., Līvānu nov., LV-5315 65307196 
Jeru pamatskola Jeru skola, Endzele, Jeru pag., Rūjienas nov., LV-4234 64230940 
Jumpravas internātpamatskola Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV-5022 65057648 
Jumpravas vidusskola Ozolu iela 14, Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV-5022 65057622 
Jura Neikena Dikļu pamatskola Dikļu skola, Dikļi, Dikļu pag., Kocēnu nov., LV-4223 64241440 
Juridiskā koledža K. Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010 67508005 74.
Jūrkalnes pamatskola Pamatskola, Jūrkalne, Jūrkalnes pag., Ventspils nov., LV-3626 63630164 
Jūrmalas Alternatīvā skola Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010 67755088 
Jūrmalas pilsētas internātpamatskola Dzirnavu iela 50, Jūrmala, LV-1184 67732233 
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola Lielupes iela 21, Jūrmala, LV-2015 67760866 
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola Raiņa iela 118, Jūrmala, LV-2016 67733131 
Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola Aizputes iela 1a, Jūrmala, LV-2010 67753280 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola Rūpniecības iela 13, Jūrmala, LV-2016 67739677 
Jūrmalas sākumskola “Atvase” Raiņa iela 53, Jūrmala, LV-2011 67737532 
Jūrmalas vakara vidusskola Lielupes iela 21, Jūrmala, LV-2015 67760121 110.
Jūrmalas Valsts ģimnāzija Raiņa iela 55, Kauguri, Jūrmala LV-2011 67735930 88.
K. Valdemāra pamatskola Pilskalns, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4409 64400858 
Kalētu pamatskola Liepu aleja 4, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., LV-3484 63461526 
Kalnciema pagasta vidusskola Lielupes iela 21, Kalnciems, Kalnciema pag., Jelgavas nov., LV-3016 63069701 
Kalnciema vidusskola Valgundes pag., Jelgavas nov., LV-3015 63069112 
Kalnezeru Katoļu pamatskola Viraudas iela 5, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LV-4625 64644723 
Kalniešu pamatskola Skolas, Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660 65622449 
Kalsnavas pamatskola Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860 64807639 
Kalupes pamatskola Lielā iela 35, Kalupe,  Kalupes pag., Daugavpils nov., LV-5450 65440540 
Kalvenes pamatskola Skolas iela 1, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov., LV-3443 63497148 
Kandavas internātvidusskola Talsu iela 18, Kandava, Kandavas nov., LV-3120 63182049       
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola Skolas iela 10, Kandava, Kandavas nov., LV-3120 63181887 
Kandavas novada Zantes pamatskola Skolas iela 14, Zante, Zantes pag., Kandavas nov., LV-3134 63155309 
Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums PIKC Valteru iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV- 3120  63122502 
Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums PIKC Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV 3120  63122502 117.
Kapsēdes pamatskola Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas nov., LV-3461 63490575 
Karjeras izvēles konsultācijas, astrologs Andris Račs Vaļņu iela 32, 505.kab., Rīga, LV-1050 29130025 165.
Kārķu pamatskola Kārķu skola, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716 64728148 
Kārļa Videnieka Rīgas 77. vidusskola Avotu iela 44, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1009 67272981 
Kārsavas vidusskola Vienības iela 101, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717 65707214 
Katvaru internātpamatskola Katvari, Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4061 64023831 
Kaunatas vidusskola Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622 64667253 
Klasiskās izglītības pamatskola “ABC” Stirnu iela 5 - 68, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1080 67536262 
Klinšu kāpšanas centrs FALKORS Ropažu iela 140, 303.kab., Rīga LV-1006 29602370 156.
Kocēnu pamatskola Alejas iela 2, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220 64220350 
Kolkas pamatskola Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275 63220576 
Konstantinovas sākumskola Saules iela 15, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680 65629299 
Kosmetoloģijas koledža Pērnavas iela 2, Rīga, LV-1012 67501150 
Kosmetoloģijas koledža SIA Turaidas iela 3, Rīga, LV-1039 67544888 81.
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola Rēzeknes iela 39, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 65622771 
Krāslavas pamatskola Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 65681472 
Krāslavas Valsts ģimnāzija Raiņa iela 25, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 65622095 
Krāslavas Varavīksnes vidusskola N. Rancāna iela 4, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 65681466 
Krimuldas vidusskola Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pag. Krimuldas nov., LV-2144 67978525 
Krimūnu pamatskola Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719 63754342 
Kristiāna Dāvida pamatskola Kalna skola, Barkavas pag., Madonas nov., LV-4834 22059737 
Kristīgās Vadības koledža Mārupes iela 16, Rīga, LV-1002 67227478 
Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola Parka iela 12, Ainaži, Salacgrīvas nov., LV-4035 64043289 
Krotes Kronvalda Ata pamatskola Krote, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3444 63453070
Krustpils pamatskola Pamatskola, Krustpils pag., Krustpils nov., LV-5202 65221063
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Kuldīgas 2. vidusskola Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 63322351
Kuldīgas Alternatīvā sākumskola Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 63322849
Kuldīgas Centra vidusskola Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 63323978
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola Pētera iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 63322520
Kuldīgas pamatskola Ventspils iela 16, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 26407270
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma  Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV- 3301  63324082
profesionālā vidusskola
Kupravas pamatskola Rūpnīcas iela 7, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov., LV-4582 64521569
Kusas pamatskola Skolas iela 3, Kusa, Arona pag., Madonas nov., LV-4847 64829855
Ķeguma komercnovirziena vidusskola Skolas iela 10, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020 65055275
Ķeipenes pamatskola Ziedu iela 3, Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV-5062 65033695
Ķekavas vidusskola Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 67937196
Ķemeru vidusskola Tukuma iela 10, Jūrmala, LV-2012 67765520
L. Rancānes Makašānu amatu vidusskola p/n Makašāni, “Lugulova”, Verēmu pag. LV-4604 64628832
Lāču pamatskola Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5458 65474565
Lādezera pamatskola skola, Lādezers, Limbažu pag., Limbažu nov., LV-4011 64071277 
Laidu pamatskola Laidu skola, Laidi, Laidu  pag., Kuldīgas nov., LV-3317 63354472 
Laidzes Profesionālā vidusskola  Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280  63221886 
Lapmežciema pamatskola Liepu iela 2a, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118 63162332 
Latvijas Biznesa koledža  Stabu 63, Rīga, LV-1011 67272255 
Latvijas Dabas muzejs Krišjāņa Barona iela 4, Rīga, LV-1050 67356023 166.
Latvijas Jūras akadēmija Flotes iela 5b, Rīga, LV-1016 67432997 
Latvijas Kristīgā studentu brālība Mārupes iela 16, Rīga, LV-1002 29130210 164.
Latvijas Kultūras akadēmija Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003 67140175 
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža Bruņinieku iela 57 Rīga, LV-1011 67846237 77.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 63028951 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte  Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 63022584 42.
Latvijas Mākslas akadēmija Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050 67332202 
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014 67076881 46.
Latvijas Nacionālā bibliotēka K.Barona iela 14, Rīga, LV- - 1423 67287620 170.
Latvijas Pāvela Globas Astroloģijas institūts Akadēmijas laukums 1, 10.stāvs, 106.kab., Rīga, LV-1050 26006353 164.
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija  Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 67543410 44. 
Latvijas Starptautiskā skola Viestura iela 6a, Jūrmala, LV-2010 67755146 
Latvijas Tautas Sporta Asociācija Vaļņu iela 32, Rīga, LV-1050 67226215 154.
Latvijas Universitāte Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 67034444 40.
Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1235 29549145 168.
Latvijas Universitātes Konfūcija institūts Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1235 67034366 148.
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža Vidus prospekts 36/38, Bulduri, Jūrmala, LV-2010 67752507 
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža Hipokrāta 2, Rīga, LV-1038 67042831 
Latvijas Universitātes Valodu centrs Aspazijas bulv.5, 132.telpa, Rīga, LV-1050 67034630 150.
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta Alberta iela 13, Rīga, LV-1010 67261182 80.
akadēmija (LUMA), projekts “ Līderis” 
Lauberes pamatskola Skolas iela 8, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044 65037339 
Laucienes pamatskola Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285 63291459 
Launkalnes pamatskola Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4718 64778342 
Lazdonas pamatskola Jurģkalni, Lazdona, Lazdona pag., Madonas nov., LV-4824 64807460 
Lažas internātpamatskola Lažas pag., Aizputes nov., LV-3456 63449815 
Lēdmanes pamatskola Lēdmane, Lēdmanes pag., LielvārdeS nov., LV-5011 65058722 
Lejasciema vidusskola Rīgas iela 20, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV-4412 64473136 
Lejasstrazdu pamatskola Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3722 63700846 
Lībagu sākumskola Sākumskola, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 63291267 
Lielplatones internātpamatskola Lielplatone, Lielplatones pag., Jelgavas nov., LV-3022 63061940 
Lielvārdes pamatskola Avotu iela 2, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5071 65054095 
Liepājas 15. vidusskola O.Kalpaka iela 96, Liepāja, LV-3405 63442024 
Liepājas 3. pamatskola Lazaretes iela 8, Liepāja, LV-3402 63456296 
Liepājas 7. vidusskola Celmu iela 6, Liepāja, LV-3417 63442710 
Liepājas 8. vidusskola Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3416 63484369 
Liepājas A. Puškina 2. vidusskola Liedagaiela 5, Liepāja, LV-3416 63431772 
Liepājas Centra pamatskola Ūliha iela 33, Liepāja, LV-3400 63422080 
Liepājas Ezerkrasta sākumskola Lauku iela 54, Liepāja, LV-3411 63433871 
Liepājas internātpamatskola Krūmu iela 65, Liepāja, LV-3402 63442103 
Liepājas internātpamatskola Ūliha iela 56, Liepāja, LV-3401 63422874 
Liepājas Jūrniecības koledža Ūliha iela 5, Liepāja, LV-3401 63484615 76.
Liepājas Katoļu pamatskola Peldu iela 17, Liepāja, LV-3400 63427160 
Liepājas Medicīnas koledža Riņķu iela 24/26, Liepāja, LV-3417 63442118 
Liepājas pilsētas 12. vidusskola K.Valdemāra iela 35/37, Liepāja, LV-3401 63422953 
Liepājas Raiņa 6. vidusskola Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411 63484344 
Liepājas Universitāte Lielā 14, Liepāja, LV-3401 63423510 
Liepājas vakara (maiņu) vidusskola Raiņa iela 5, Liepāja, LV-3401 63425686 
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Liepājas Valsts 1. ģimnāzija Ausekļa iela 9, Liepāja, LV-3401 63423461 
Liepājas Valsts tehnikums PIKC Ventspils 51, Liepāja, LV- 3405 63441110 
Liepas pamatskola Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128 64195444 
Liepenes pamatskola Medni, Varišu pag., Krustpils nov., LV-5236 65228271 
Liepnas internātpamatskola Cielaviņas, Liepa, Liepas pag., Alūksnes nov., LV-4354 64329179 
Liepnas vidusskola Liepa, Liepas pag., Alūksnes nov., LV-4354 64307074 
Liepupes vidusskola Veiksmes, Lielupe, Lielupes pag., Salacgrīvas nov., LV-4023 64020354 
Liezēres pamatskola Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884 64807160 
Līgatnes novada vidusskola Strautu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110 64153234 
Limbažu 1. vidusskola Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 64070698 
Limbažu 3. vidusskola Parka iela 38, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 64023071 
Limbažu 3.vidusskolas struktūrvienība Jauniešu un Rīgas iela 30, Limbaži LV-4001 64070736 110.
pieaugušo vakara (maiņu) vidusskola
Limbažu novada ģimnāzija Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu novads, LV - 4001 64070698 89.
Limbažu Profesionālā vidusskola  Zeļļu iela 9, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001  64070188 137.
Limbažu sākumskola Rīgas iela 28, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 64070786 
Litenes pamatskola skola, Litene, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405 64493571 
Līvānu 1. vidusskola Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 65307200 
Līvānu 2. vidusskola Rīgas iela 113/117, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 65307660 
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola Rīgas iela 113/117, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316 65342949 
Līvbērzes vidusskola Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., LV-3014 63072588 
Līvu pamatskola Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 64107083 
Lizuma vidusskola Pils, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425 64473732 
Lubānas vidusskola Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830 64860863 
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola Iugolova, Verēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 64628830 
LUDO galda spēļu klubs. Brain games SIA K.Barona iela 55, Rīga, LV-1001 67334034 157.
Ludzas 2. vidusskola P. Miglinīka iela 34a, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 65724539 
Ludzas Mūzikas pamatskola Stacijas iela 45, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 65781334 
Ludzas novada vakara vidusskola 1. Maija iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 65722368 
Ludzas pilsētas ģimnāzija Blaumaņa iela 4, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 65707035 
Lutera akadēmija Doma Laukums 1, Rīga, LV-1050 67222461 
Ļaudonas vidusskola Skolas iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pag., Madonas nov., LV-4862 64848360 
Mācību centrs LAPA, kuģu speciālistu apmācība Cēsu iela 31/1 (4.stāvs), Rīga, LV-1012 67332887 146.
Madlienas vidusskola skola, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 65039158 
Madonas pilsētas 1. vidusskola Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas nov., LV-4801 64807547 
Madonas pilsētas 2. vidusskola Skolas iela 10, Madona, Madonas nov., LV-4801 64860135 
Madonas Vakara un neklātienes vidusskola Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas nov., LV-4801 64822049 
Madonas Valsts ģimnāzija K.Valdemāra bulvāris 2a, Madona, Madonas nov., LV-4801 64807648 89.
Majoru vidusskola Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015 67761666 
Malienas pamatskola Brenči, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359 64354315 
Malnavas koledža Vītoli, Malnavas pagasts, Malnavas novads, LV-5750  65733100 80.
Mālpils internātpamatskola Pils iela 14, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152 67925131 
Mālpils Profesionālā vidusskola Pils 14, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 67925267 126.
Mālpils vidusskola Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152 67925340 
Maltas 1. vidusskola Skolas iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 64631440 
Maltas 2. vidusskola Sporta iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 64634355 
Maltas internātpamatskola Rozentovas iela 9, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 64631050 
Maltas speciālā  internātpamatskola  Rozentovas iela  9, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630 64631050 106.
Mālupes pamatskola Pīlādži, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358 64322382 
Mārcienas pamatskola Meža iela 23, Mārciena, Mārcienas pag., Madonas nov., LV-4852 64860466 
Marikas daiļslidošanas klubs, biedrība Brīvības gatve 333, Rīga 29111200 158.
Mārkalnes pamatskola Pūcīte, Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351 64354480 
Mārsnēnu pamatskola Gaismas, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., Priekuļu nov., LV-4129 64129127 
Mārupes pamatskola Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167 67148306 
Mārupes vidusskola Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 67934372 
MasterClass, kosmetoloģijas un masāžas skola Marijas iela 11, 2.st., Rīga, LV-1050 un Kuršu 18, Liepāja 67288246 142.
Māteru Jura Kazdangas pamatskola Valāta, Kazdangas pag., Aizputes nov., LV-3457 63449906 
Matīšu pamatskola Skolas iela 22, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210 64224597 
Matkules sākumskola Matkules pag., Kandavas nov., LV-3132 63154076 
Mazirbes internātpamatskola Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275 63255096 106.
Mazsalacas vidusskola Parka iela 31, Mazsalaca, Mazsalacas nov., LV-4215 64251270 
Mazzalves pamatskola Skolas iela 1, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov., LV-5133 65175239 
Medumu internātpamatskola Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., LV-5460 65471574 
Medumu vidusskola Alejas iela 20, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., LV-5460 65471555 
Meirānu Kalpaka pamatskola Skola, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4826 64829636 
Mērdzenes pamatskola Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov., LV-5726 65722088 
Mērsraga vidusskola Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga nov., LV-3284 63237842 
Mētrienas pamatskola Mētriena, Mētrienas pag., Madonas nov., LV-4865 64820015 
Mežāres pamatskola Mežāre, Mežāres pag., Krustpils nov., LV-5226 65228320 
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Mežciema pamatskola Hipokrāta iela 29, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1079 67536888 
Mežgaļu pamatskola Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907 63946148 
Mežinieku pamatskola Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717 63739445 
Mežotnes internātvidusskola Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3926 63945211 
Mežotnes pamatskola Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918 63928936 
Mežvidu pamatskola Mežvidi, Mežvidu pag., Kārsavas nov., LV-5725 65728291 
Mežvidu pamatskola Skola, Susāju pag., Viļakas nov., LV-4585 27879895 
Milzkalnes sākumskola Milzkalne, Smārdes pag., Engures nov., LV-3148 63182273 
Misas vidusskola Misa, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3906 63976873 
Moderno deju klubs “Kaprīze” Avotu iela 17, Rīga  27712005 159.
Mores pamatskola Siguldas iela 15, More, Mores pag., Siguldas nov., LV-2170 64147217 
Murjāņu sporta ģimnāzija Klintsleju iela 4, Murjāņi, Sējas nov., LV-2142 67977832 
Murmastienes pamatskola Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835 64821214 
Naudītes pamatskola Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724 63729077 
Naujenes pamatskola Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462 65476858 
Naukšēnu novada vidusskola Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244 64268830 
Nautrēnu vidusskola Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652 64644390 
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola Dzirnavu iela 4, Nereta, Neretas pag., Neretas nov., LV-5118 65176504 92.
Nīcas vidusskola Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473 63469078 
Nīcgales pamatskola Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov., LV-5463 65471100 
Nīkrāces pamatskola Nīkrāce, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320 63354558 
Nirzas pamatskola Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov., LV-5729 65729757 
Nītaures vidusskola Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov., LV-4112 64164288 
O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola Skrindu iela 1, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1003 67210294 
Ogres 1. vidusskola Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 65035929 
Ogres sākumskola Meža prospekts 14/1, Ogre, Ogres nov., LV-5001 65044521 
Ogres tehnikums Aizupes, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5001 65024254 114.
Ogres Valsts ģimnāzija Meža prospekts 14, Ogre, Ogres nov., LV-5001 65035690 
Ogresgala pamatskola Nākotnes iela 4, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041 65035160 
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov., LV-4339 64381157 
Olaines 1. vidusskola T.Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines nov., LV-2114 67962959 
Olaines 2. vidusskola Skolas iela 1, Olaine, Olaines nov., LV-2114 67963582 
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža T. Zeiferta iela 2, Olaine, Olaines nov., LV-2114 67962141 82.
ORSONS, autoskola, mācību centrs Merķeļa iela 7, 202. kabinets, Rīga, LV-1050 22375599 161.
Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324 63354002 
Ozolaines pamatskola Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936 63945541 
Ozolkalna pamatskola Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes nov., LV-4410 64430381 
Ozolmuižas pamatskola Ozolmuižas pils, Ozolmuiža, Brīvzemnieku pag., Alojas nov., LV-4063 64030493 
Ozolnieku vidusskola Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 63050658 
Ozolu pamatskola Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735 64728459 
Pabažu pamatskola Maija iela 7 k-9, Pabaži, Sējas nov., LV-2162 67957537 
Pāles pamatskola Pāle, Pāles pag., Limbažu nov., LV-4052 64038410 
Palsmanes internātpamatskola Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724 64773863 
Palsmanes pamatskola Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., LV-4724 64773174 
Pamatskola “Harmonija” Bērzaunes iela 6, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039 67541141 
Pamatskola “Rīdze” K.Valdemāra iela 2, Centra raj., Rīga, LV-1010 67225811 
Pamūšas speciālā internātpamatskola Pamūša, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 63956285       105.
Pastendes pamatskola Skolas iela 1, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251 63221128 
Pededzes pamatskola Rūķi, Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov., LV-4352 64324339 
Pelču internātpamatskola -attīstības centrs Saules stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322 63326143 
Pelēču pamatskola Skolas iela 4, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320 65326155 
Penkules pamatskola Penkule, Penkules pag., Dobeles nov., LV-3725 63745891 
Pērses pamatskola Irši, Iršu pag., Kokneses nov., LV-5108 65163511 
Piebalgas pamatskola Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125 64162220 
Piejūras internātpamatskola Siguļi, Carnikavas novads LV2163 67147870 107.
Pildas pamatskola Pilda, Pildas pag., Ludzas nov., LV-5733 65728202 
Pilsrundāles vidusskola Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921 63962223 
Piltenes vidusskola Lielā iela 13, Piltene, Ventspils nov., LV-3620 63607750 
PIRTS skola SIA J. Asara iela 5, Rīga, LV-1009 67296940 152.
PLŪSMA, izglītības iestāžu dokumentācijas apgāds Noliktavas iela 5, Rīga, LV-1010 67321298 173.
Pļaviņu novada ģimnāzija Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120 65133844 
Pļavniekkalna sākumskola Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111 67938862 
Popes pamatskola Pope, Popes pag., Ventspils nov., LV-3614 63681055 
Praulienas pamatskola Pilsdārzi, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov., LV-4825 64807112 
Preiļu 1. pamatskola Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 65322749 
Preiļu 2. vidusskola A.Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 65322184 
Preiļu Valsts ģimnāzija Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 65321663 
Priekules vidusskola Aizputes iela 1, Priekule, Priekules nov., LV-3434 63461377 
Priekuļu pamatskola Skolas iela 8, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323 65329886 
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Priekuļu vidusskola Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 64107833 
Priežmalas pamatskola Priežmale, Kastuļinas pag., Aglonas nov., LV-5685 29368192 
Privātā Alternatīvā vidusskola. Špona partneri SIA Cēsu iela 8, Rīga, LV-1012 26178824 94.
Profesionālā vidusskola RIMAN Patversmes iela 30/3, Rīga, LV-1005 67391447 132.
Psiholoģijas augstskola Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003 67100608 
Puikules pamatskola Puikule, Brīvzemnieku pag., Alojas nov., LV-4063 64030615 
Pumpuru vidusskola Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008 67767312 
Pūņu pamatskola Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253 63222935 
Pūres pamatskola skola, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 63191223 
Purmsātu internātpamatskola Purmsātu muiža, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV-3485 63454904 
Puškina licejs Sarkandaugavas iela 22, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1005 67393861 
Pušmucovas pamatskola Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov., LV-5742 65728101 
Puzes pamatskola Skola, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 63630245 
Radošuma pils. Ieva Kimonte,   radosumapils.lv 29555518 2.
karjeras izvēles konsultācijas
Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs Dzelmes 5, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146 64107933 
Raiskuma pamatskola Alejas iela 2a, Auciems, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146 64107707 
Ramatas sākumskola Pūcītes, Ramata, Ramatas pag., Mazsalacas nov., LV-4216 64230584 
Rāmuļu pamatskola Rāmuļu skola, Rāmuļi,  Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 64129511 
Randenes pamatskola Vārpas iela 2, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449 65474942 
Rankas arodvidusskola  Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416  64473495 
Rankas pamatskola Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416 64497140 
Raudas internātpamatskola bērniem bāreņiem Rauda, Šēderes pag., Ilūkstes nov., LV-5447 65475040 
Raunas vidusskola Skolas iela 1, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131 64177012 103.
Rāvas pamatskola Rāva, Dunalkas pag., Durbes nov., LV-3452 63454203 
Rekavas vidusskola Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587 64522656 
Remtes pamatskola Remte, Remtes pag., Brocēnu nov., LV-3871 63846898 
Rencēnu pamatskola Parka iela 1, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232 64259155 
Rēzeknes 1. vidusskola Dzirnavu iela 3a, Rēzekne, LV-4600 64622650 
Rēzeknes 2. vidusskola Dārzu iela 17/21, Rēzekne, LV-4600 64607980 
Rēzeknes 3. vidusskola 18. novembra iela 33, Rēzekne, LV-4600 64622654 
Rēzeknes 4. vidusskola Viļānu iela 2, Rēzekne, LV-4600 64621830 
Rēzeknes 5. vidusskola Rūpnīcas iela 11a, Rēzekne, LV-4600 64633413 
Rēzeknes 6. vidusskola Kosmonautu iela 6, Rēzekne, LV-4600 64633660 
Rēzeknes Augstskola Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne LV4600 64623709 60.
Rēzeknes Katoļu vidusskola Latgales iela 82, Rēzekne, LV-4601 64625180 
Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola F. Varslavāna iela 5, Rēzekne, LV-4601 64625003 
Rēzeknes vakara vidusskola Viļānu iela 2, Rēzekne, LV-4601 64633373 
Rēzeknes Valsts ģimnāzija Kaļķu iela 12, Rēzekne, LV-4601 64623758 
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Lubānas iela 49, Rēzekne, LV-4600 64636680 
Rēznas pamatskola Skolas iela 2, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov., LV-4642 64644170 
Riebiņu vidusskola Liepu iela 21, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326 65356784 
Rīgas 1. internātpamatskola Ģertrūdes iela 18, Rīga, LV-1011 67294164 
Rīgas 1. medicīnas  koledža Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013 67371147 
Rīgas 1. privātā vidusskola Stabu iela 63, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1011 67272255 
Rīgas 10. vidusskola Lenču iela 1, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1010 67333330 
Rīgas 13. vidusskola Pulkveža Brieža iela 25, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1010 67331909 
Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola Margrietas iela 4, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1046 67611023 
Rīgas 15. vidusskola Visvalža iela 9, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050 67288754 
Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola Sīmaņa iela 14/16, Rīga, LV-1005 67392570 110.
Rīgas 19. vidusskola Miglas iela 9, Rīga, LV-1016 67430558 95.
Rīgas 2. internātpamatskola Ludzas iela 43, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1003 67144186 
Rīgas 21. vidusskola Tomsona iela 35, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013 67371041 
Rīgas 22. vidusskola Bruņinieku iela 10, Centra raj., Rīga, LV-1001 67272126 
Rīgas 22. vidusskola Bruņinieku iela 10, Rīga, LV-1001 67846826 96.
Rīgas 24. pamatskola A.Čaka iela 139, Centra raj., Rīga, LV-1012 67317047 
Rīgas 25. vidusskola Rušonu iela 6, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057 67803754 
Rīgas 28. vidusskola Sliežu iela 23, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1005 67395842 
Rīgas 29. vidusskola Lēdurgas iela 26, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1034 67396714 
Rīgas 3. arodskola Dzirnavu iela 117, Rīga, LV-1011 67288561 140.
Rīgas 3. speciālā pamatskola Telts iela 2a, Rīga, LV-1004 67612643 
Rīgas 3. arodskola  Dzirnavu iela 117, Rīga, LV-1011  67288561 
Rīgas 31. vidusskola Skuju iela 11, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1015 67343230 
Rīgas 32. vidusskola Viļānu iela 13, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1003 67143730 
Rīgas 33. vidusskola Stūrmaņu iela 23, Kurzemes raj., Rīga, LV-1016 67433415 
Rīgas 34. vidusskola Kandavas iela 4, Kurzemes raj., Rīga, LV-1083 67458895 
Rīgas 37. vidusskola Čiekurkalna 1. līnija 53, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1026 67552052 
Rīgas 4. internātpamatskola Tirzas iela 2, Rīga, LV-1024 67524019 
Rīgas 40. vidusskola Tērbatas iela 15/17, Centra raj., Rīga, LV-1011 67114908 
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Rīgas 41. vidusskola Slokas iela 49a, Kurzemes raj., Rīga, LV-1007 67459622 
Rīgas 45. vidusskola Ropažu iela 34, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039 67551719 
Rīgas 46. vidusskola Skuju iela 28, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1015 67340360 
Rīgas 47. vidusskola Skaistkalnes iela 7, Rīga, LV-1004 67629267 103.
Rīgas 49. vidusskola K.Valdemāra iela 65, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1010 67274932 
Rīgas 5. internātpamatskola Slāvu iela 19, Rīga, LV-1073 67248485 
Rīgas 51. vidusskola Maskavas iela 262, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1063 67187896 
Rīgas 53. vidusskola Melnsila iela 6, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1046 67611126 
Rīgas 54. vidusskola Baltā iela 22, Kurzemes raj., Rīga, LV-1055 67460338 
Rīgas 6. vidusskola A.Čaka iela 102, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1011 67314044 
Rīgas 60. vidusskola Vaidavas iela 6, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084 67564702 
Rīgas 61. vidusskola Pārslas iela 14, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002 67615098 
Rīgas 62. vidusskola Aviācijas iela 15, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057 67803636 
Rīgas 63. vidusskola Baltezera iela 6, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024 67525764 
Rīgas 64. vidusskola Ūnijas iela 93, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084 67598929 
Rīgas 65. vidusskola Prūšu iela 32, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057 67189120 
Rīgas 66. speciālā vidusskola Katrīnas iela 2, Rīga, LV-1045 67334007 
Rīgas 68. vidusskola Dzirciema iela 43a, Kurzemes raj., Rīga, LV-1083 67459511 
Rīgas 69. vidusskola Imantas iela 11a, Kurzemes raj., Rīga, LV-1067 67454171 
Rīgas 7. pamatskola Jaunciema 4. šķērslīnija 4, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1023 67340135 
Rīgas 71. vidusskola Iļģuciema iela 6, Kurzemes raj., Rīga, LV-1055 67467655 
Rīgas 72. vidusskola Ikšķiles iela 6, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057 67267110 
Rīgas 74. vidusskola Induļa iela 4, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084 67802533 
Rīgas 75. vidusskola Ogres iela 9, Rīga, LV-1019 67145781 97.
Rīgas 80. vidusskola Andromedas gatve 11, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084 67572997 
Rīgas 84. vidusskola Lielvārdes iela 141, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1082 67572681 
Rīgas 85. vidusskola Nīcgales iela 22, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035 67546199 
Rīgas 86. vidusskola Ilūkstes iela 10, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1082 67247436 
Rīgas 88. vidusskola Ilūkstes iela 30, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1082 67810722 
Rīgas 89. vidusskola Hipokrāta iela 27, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1079 67536800 
Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola Stāmerienas iela 8, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1006 67551531 
Rīgas 92. vidusskola Ulbrokas iela 3, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1021 67247854 
Rīgas 93. vidusskola Sesku iela 72, Rīga, LV-1082 67575557 
Rīgas 94. vidusskola Ozolciema iela 26, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058 67675805 
Rīgas 95. vidusskola Vienības gatve 178/2, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058 67675758 
Rīgas 96. vidusskola Auru iela 6a, Kurzemes raj., Rīga, LV-1069 67411942 
Rīgas Aeronavigācijas institūts Mežkalna iela 9, Rīga, LV-1058 67677831 50.
Rīgas Amatniecības vidusskola  Jūrmalas gatve 90, Rīga, LV-1029 67427220 123.
Rīgas Angļu ģimnāzija Zvārdes iela 1, Rīga, LV-1004 67612425 90.
Rīgas Anniņmuižas vidusskola Kleistu iela 14, Kurzemes raj., Rīga, LV-1067 67416559 
Rīgas Būvniecības vidusskola  K.Valdemāra 163, Rīga, LV- 1013 67374812 
Rīgas Celtniecības koledža. Augstākās Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050 67229714 83.
profesionālās izglītības programmas
Rīgas Celtniecības koledža. Profesionālās Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050 67229714 138.
vidējās izglītības programmas
Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola Aspazijas bulvāris 34, Centra raj., Rīga, LV-1050 67227548 
Rīgas Centra humanitārā vidusskola K.Barona iela 97a, Centra raj., Rīga, LV-1012 67272228 
Rīgas Centra krievu privātģimnāzija K.Valdemāra iela 113-2, Rīga,LV-1013 67372082 
Rīgas Centra sākumskola Tērbatas iela 69, Centra raj., Rīga, LV-1001 67295728 
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola Parādes iela 5, Kurzemes raj., Rīga, LV-1016 67430210 
Rīgas Dizaina un arhitektūras koledža A.Čaka 33, Rīga, LV-1011 67283451 
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola  K.Valdemāra 139, Rīga, LV-1013 67360823 
Rīgas Ekonomikas augstskola Strēlnieku 4a, Rīga, LV-1010 67015800 
Rīgas Ekonomikas augstskola,   Strēlnieku 4a, Rīga, LV-1010 67015838 49.
Stockholm school of economics in Riga
Rīgas Ekonomikas un biznesa skola A. Kalniņa 2 - 508, Rīga, LV-1050 67078631 141.
Rīgas Ezerkrastu vidusskola Malienas 89, Rīga, LV-1064 67533917 98.
Rīgas Franču licejs Mēness iela 8, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013 67372949 
Rīgas ģimnāzija “Maksima” Bultu iela 10, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057 67187029 
Rīgas Hanzas vidusskola Grostonas iela 5, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013 67378489 
Rīgas Herdera vidusskola Skolas iela 32, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1010 67274584 
Rīgas Igauņu pamatskola Atgāzenes iela 26, Rīga, LV-1004 67601428 
Rīgas Imantas vidusskola Kurzemes prospekts 158, Kurzemes raj., Rīga, LV-1029 67412606 
Rīgas internātpamatskola Aglonas iela 57, Rīga, LV-1057 67261388 
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola Nīcgales iela 15, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035 67546742 
Rīgas Jāņa Poruka vidusskola Gaujas iela 23, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1026 67518607 
Rīgas Juglas vidusskola Kvēles iela 64, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1064 67533669 
Rīgas Juridiskā augstskola  Strēlnieku ielā 4, k.2, Rīga, LV-1010 67039206 47.
Rīgas Katoļu ģimnāzija O.Vācieša iela 6, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1004 67611206 
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Rīgas Klasiskā ģimnāzija Purvciema iela 38, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1035 67570888 
Rīgas Komercskola Alberta iela 13, Rīga, LV-1010 67261182 99.
Rīgas Krievu vidusskola Lauku iela 9, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1009 67272269 
Rīgas Kristīgā vidusskola A. Deglava 3, Rīga, LV-1009 67273824 100.
Rīgas Kristīgā vidusskolas brīvā laika A. Deglava 3, Rīga, LV-1009 67273824 174.
pavadīšanas centrs “JOTA”
Rīgas Kultūru vidusskola Ganību dambis 7, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1045 67381099 
Rīgas Lastādijas internātpamatskola Maskavas iela 178, Rīga, LV-1019 67141039 107.
Rīgas Lietuviešu vidusskola Prūšu iela 42a, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057 67258281 
Rīgas Mūzikas internātvidusskola Kalnciema iela 160, Rīga, LV-1046 67611119 105.
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola Bruņinieku iela 24a, Rīga LV1001 67276192 101.
Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola Graudu iela 21, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058 67181909 
Rīgas Ostvalda vidusskola Dammes iela 20, Kurzemes raj., Rīga, LV-1069 67423748 
Rīgas Pārdaugavas pamatskola Kartupeļu iela 2, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058 67623155 
Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola  Kuldīgas iela 9a, Rīga LV1007 67616994 129. 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības Imantas 7. līnija 1, RĪGA LV1083 67808010 52.
vadības akadēmija (RPIVA)
Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzija A.Saharova iela 35, Rīga, LV-1082 67172636 91.
Rīgas Pļavnieku pamatskola J.Grestes iela 14, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1021 67246868 
Rīgas privātā pamatskola “Varavīksne” Dīķa iela 9, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1004 67617575 
Rīgas Purvciema vidusskola D. Brantkalna iela 5, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1082 67578315 
Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola K.Barona iela 71, Rīga, LV-1001 67813600 110.
Rīgas Rīnūžu vidusskola Ziemeļblāzmas iela 59, Rīga, LV-1015 67345707 102.
Rīgas sākumskola “Valodiņa” Blaumaņa iela 26, Rīga, LV-1011 67283822 
Rīgas Sanatorijas internātpamatskola Brīvības gatve 384a, Rīga, LV-1006 67551874 
Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola Vietalvas iela 15, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1035 67574145 
Rīgas speciālā pamatskola - attīstības centrs Salaspils iela 14, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1057 67271125 
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa Meža iela 3, Rīga, LV-1048 67500251 66.
administrācijas augstskola (RISEBA)
Rīgas Starptautiskā skola, biedrība Zvejnieku 12, Rīga Ķīpsala, LV-1048 67624622 
Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola  Ūdeļu iela 22, Rīga, LV- 1024  67532721 
Rīgas Stradiņa universitāte Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 67409105 54. 
Rīgas Stradiņa universitātes Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009 67296929 78.
Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Rīgas Šampētera vidusskola Šampētera iela 98, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1046 67614880 
Rīgas Tālmācības vidusskola E.Virzas iela 55, Iecava, Iecavas nov., LV-3913 26447772 
Rīgas Tehniskā koledža Braslas 16, Rīga, LV-1084 67081400 
Rīgas Tehniskā koledža Lēdmanes 3, Rīga, LV-1039 67553050 
Rīgas Tehniskā Universitāte  Kaļķu iela 1, 202. kab. studiju daļa, Rīga, LV-1658 67089300 56.
Rīgas tehniski-lingvistiskā koledža SIA Ģertrūdes 27, Rīga, LV-1011 67312504 
Rīgas Teikas vidusskola Aizkraukles iela 14, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1006 67553262 
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013 67371528 130.
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035  67575580 
Rīgas Ukraiņu vidusskola Visvalža iela 4, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050 67288515 
Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Ezeru iela 33, Grāveri,  Grāveru pag., Aglonas nov., LV-5655 65629719 
Aleksandra Kudrjašova Grāveru pamatskola
Rīgas Universālā vidusskola Maskavas iela 273, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1063 67187004 
Rīgas Uzņēmējdarbības  koledža Hanzas iela 22, Rīga, LV-1045 67323048 69.
Rīgas Uzņēmējdarbības  koledžas vidusskola Hanzas iela 22, Rīga LV1045 67323048 139.
Rīgas Uzņēmējdarbības koledža Hanzas 22, Rīga, LV-1045 67323048 
Rīgas Uzņēmējdarbības tehniskā vidusskola Burtnieku iela 37, Rīga, LV-1084 67113006 
Rīgas vakara ģimnāzija Gaiziņa iela 1, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1050 67220025 
Rīgas Valda Zālīša pamatskola O.Kalpaka bulvāris 8, Centra raj., Rīga, LV-1050 67331821 
Rīgas Valdorfskola Baltā iela 10, Kurzemes raj., Rīga, LV-1055 67601836 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Raiņa bulvāris 8, Centra raj., Rīga, LV-1050 67228607 
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija K.Valdemāra iela 1, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1010 67181225 
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Grēcinieku iela 10, Centra raj., Rīga, LV-1050 67213631 
Rīgas Valsts tehnikums  K.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1817 67324146 113.
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Āgenskalna iela 21a, Kurzemes raj., Rīga, LV-1048 67611146 
Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola “Evrika” Anniņmuižas iela 9, Rīga, LV-1029 67401241 
Rīgas Ziepniekkalna sākumskola Vienības gatve 184, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1058 67670722 
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Ruses iela 22, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1029 67405913 
RIMAN, profesionālā vidusskola  Patversmes 30/3, Rīga LV1005 67391447 132.
Rites pamatskola Cīruļi, Rites pag., Viesītes nov., LV-5228 65228041 
Robežnieku pamatskola Skolas iela 1, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666 65629533 
Rojas vidusskola Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas pag., Rojas nov., LV-3264 63291526 
Ropažu vidusskola Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135 67918207 
Rožupes pamatskola Skolas iela 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327 65381310 
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža Jāņa Asara 5, Rīga, LV-1009 67296929 
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Rubenes pamatskola Valmieras iela 1, Rubene, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4227 64248358 
Rucavas pamatskola Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477 63461229 
Rudbāržu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs Internātskola, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324 63300874 
Rudes pamatskola Rude, Otaņķu pag., Nīcas nov., LV-3475 63407653 
Rudzātu internātpamatskola Speciālā internātskola, Lūzenieki, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 65326355
Rudzātu vidusskola Miera iela 13, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., LV-5328 65326331
Rugāju novada vidusskola Kurmenes iela 87, Rugāju pag., Rugāju nov., LV-4570 64521336
Rūjienas vidusskola Rīgas iela 30, Rūjiena, Rūjienas nov., LV-4240 64263605
Rušonas pamatskola Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329 65326451
Sabiles vidusskola Ventspils iela 17a, Sabile, Talsu nov., LV-3294 63232301
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola Skolas iela 13, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov., LV-4638 64640547
Sākumskola “Ābelīte” Plūdu iela 4a, Jūrmala, LV-2015 67811174
Sākumskola “Taurenītis” Kļavu iela 29/31, Jūrmala, LV-2015 67769670
Salacgrīvas vidusskola Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Salacgrīvas nov., LV-4033 64023060
Salas pamatskola Salas pamatskola, Smelteri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326 65326400
Salas vidusskola Skolas iela 3, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230 65237780
Salaspils 2. vidusskola, Salaspils nov. pašv.iestāde Skolas iela 6, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 67947009
Salaspils novada pašv. iestāde Lauku iela 1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121 67947253
Saldus 2. vidusskola J. Rozentāla iela 19, Saldus, Saldus nov., LV-3801 63881007
Saldus ģimnāzija Kuldīgas iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 63807017
Saldus novada pašv. Cieceres internātpamatskola Kalnsētas iela 13, Saldus, Saldus nov., LV-3801 63881021 
Saldus novada pašv. Druvas vidusskola Skolas iela 2, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862 63839440 
Saldus novada pašv. Ezeres vidusskola Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891 63842284 
Saldus novada pašv. Jaunlutriņu pamatskola skola, Jaunlutriņu Jaunlutriņu pag., Saldus nov., LV-3876 63846667 
Saldus novada pašv. Kalnu vidusskola Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3898 63842501 
Saldus novada pašv. Kursīšu pamatskola Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890 63846687 
Saldus novada pašv. Kurzemītes pamatskola Liepu iela 12, Būtnāri, Zirņu pag., Saldus nov., LV-3801 63846822 
Saldus novada pašv. Lutriņu pamatskola Skolas iela 1, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov., LV-3861 63831367 
Saldus novada pašv. Nīgrandes pamatskola Ventas iela 1, Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3899 63864172 
Saldus novada pašv. Pampāļu pamatskola Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882 63865271 
Saldus novada pašv. Rubas pamatskola Ruba, Rubas pag., Saldus nov., LV-3894 63825665 
Saldus novada pašv. Sātiņu pamatskola Sātiņu pamatskola, Sātiņi, Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801 63846021 
Saldus novada pašv. Striķu pamatskola Striķu pamatskola, Striķi, Zvārdes pag., Saldus nov., LV-3883 63846132 
Saldus novada pašv. Zirņu pamatskola Zirņu pamatskola, Zirņi, Zirņu pag., Saldus nov., LV-3853 63846183 
Saldus pamatskola Lielā iela 31/35, Saldus, Saldus nov., LV-3801 63821262 
Saldus Profesionālā vidusskola  Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus novads, LV-3801  63807012 122.
Saldus sākumskola Cieceres iela 6, Saldus, Saldus nov., LV-3801 63807327 
Saldus Vakara vidusskola Dārza iela 13, Saldus, Saldus nov., LV-3801 63822338 
Salgales pamatskola Emburga, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045 63085743 
Salienas vidusskola Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pag., Daugavpils nov., LV-5469 65475311 
Salnavas pamatskola skola, Salnava, Salnavas pag., Kārsavas nov., LV-5740 65726201 
Sarkaņu pamatskola Sarkaņu pamatskola, Sarkaņi, Sarkaņu pag., Madonas nov., LV-4870 64860832 
Satori, Austrumu cīņu skola.  Stabu iela 10/4, 1. stāvs, Rīga 67315770 156.
Latvijas AIKIDO federācija
Saulaines Profesionālā vidusskola  Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3901  63925179 134.
Sauleskalna sākumskola Skolas iela 17a, Kombuļi,  Kombuļu pag., Krāslavas nov., LV-5656 65629026 
Saulkrastu vidusskola Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160 67951638 
Seces pagasta pamatskola Seces pamatskola, Sece, Seces pag., Jaunjelgavas nov., LV-5124 65129308 
Sējas pamatskola Sējas pamatskola, Aloja, Sējas nov., LV-2142 67977755 
Sēmes sākumskola Ezera iela 17, Sēme, Sēmes pag., Tukuma nov., LV-3110 63181611 
Sērmūkšu pamatskola Sērmūkšu skola, Sērmūkši, Skujenes pag., Amatas nov., LV-4143 64125982 
Sertificēta psiholoģe Una Kraukle Stabu iela 47, 28. ofiss, 4 kab., Rīga  20391001 174.
Sesavas pamatskola Vienības, Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov., LV-3034 63061698 
Sidgundas pamatskola Sidgundas pamatskola, Sidgunda, Mālpils nov., LV-2152 67956921 
Siguldas 1. pamatskola Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 67973800 
Siguldas novada vidusskola Laurenči, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 67973373 
Siguldas pilsētas vidusskola A.Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 67972419 
Siguldas Valsts ģimnāzija Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV - 2150 67971461 92.
Sikšņu pamatskola Sikšņu pamatskola, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480 63453394 
Sikšņu pamatskola Sikšņu skola, Vidaga, Virešu pag., Apes nov., LV-4338 64307310 
Silajāņu pamatskola Skolas iela 4, Silajāņi, Silajāņu pag., Riebiņu nov., LV-5330 65326847 
Silenes pamatskola Silene, Skrundalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470 65439367 
Sīļukalna pamatskola Latgales iela 2, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Riebiņu nov., LV-5331 65326204 
Skaistas pamatskola Miera iela 13, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671 65624804 
Skaistkalnes vidusskola Skolas iela 5, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV-3924 63933101 
Skaistumkopšanas profesionālā vidusskola Marijas iela 11, 2.st., Rīga LV - 1050  67288254 142.
Skrudalienas pamatskola Skrundaliena, Skrundalienas pag., Daugavpils nov., LV-5470 65437658 
Skrundas Profesionālā vidusskola  Skrundas pag., Skrundas nov., LV- 3326  63336145 134.
Skrundas vidusskola Liepājas iela 12, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326 63331286 
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Skujenes pamatskola Vecskujene, Skujenes pag., Amatas nov., LV-4144 64125748 
Skultes sākumskola Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov., LV-4025 64065267 
Skultes sākumskola Skultes iela 25, Skulte, Mārupes nov., LV-2108 67915276 
Slokas pamatskola Skolas iela 3, Jūrmala, LV-2011 67811509 
Smārdes pamatskola Smārde, Smārdes pag., Engures nov., LV-3129 63192131 
Smiltenes Centra vidusskola Dārza iela 17, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 64772857 
Smiltenes ģimnāzija Dakteru iela 27, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 64707515 
Smiltenes tehnikums Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729  67772567 115.
Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola Rīgas iela 16c, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 64774415 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža RRC Slokas 61, Dubulti, Jūrmala, LV-2015 67811757 
Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” Naukšēnu muiža, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov., LV-4244 64268154 
Spāres speciālā internātskola Spāre, Amatas pag., Amatas nov., LV-4139 64170076 
Sproģu pamatskola Sproģi, Zalves pag., Neretas nov., LV-5112 65176215 
Stacijas pamatskola Skolas iela 12, Balvu stacija, Kubuļu pag., Balvu nov., LV-4566 64560027 
Staiceles vidusskola Sporta iela 4, Staicele, Alojas nov., LV-4043 64035330 
Stāķu pamatskola Stāķi 7, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., LV-4417 64497253 
Stalbes vidusskola Iktes, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151 64134549 
Staļģenes vidusskola Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., LV-3031 63085808 
Stāmerienas pamatskola Vecstāmerina, Stāmerinas pag., Gulbenes nov., LV-4406 64472087 
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola Bruņinieku iela 65, Rīga, LV-1011 67506257 
Stelpes pamatskola Nākotnes, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV-3925 63945103 
Stendes pamatskola Brīvības iela 15, Stende, Talsu nov., LV-3257 63291645 
Stiklu internātpamatskola Stikli, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 63630348 
Stopiņu pamatskola Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118 67956817 
Straupes pamatskola Mazstraupes pils, Straupe, Straupes pag., Pārgaujas nov., LV-4152 64134157 
Strautiņu pamatskola Strautiņi, Alsviķu pag., Alūksnes nov., LV-4333 64300830 
Strazdumuižas internātvidusskola Juglas iela 14a, Rīga, LV-1024 67532022 
Strenču novada vidusskola Rīgas iela 13, Strenči, Strenču nov., LV-4730 64715635 
Studija I, akreditēta frizieru skola Ebreju iela 10,Rīga, LV-1003 67144321 145.
Subates pamatskola Tirgus Laukums 20, Subate, Ilūkstes nov., LV-5471 65463117 
Sunākstes pamatskola Sunākste, Sunākstes pag., Jaunjelgavas nov., LV-5130 65146438 
Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs  Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060 65055128 
Suntažu vidusskola Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., LV-5060 65037319 
Sūnu pamatskola Skolas iela 1, Kūkas, Kūku pag., Krustpils nov., LV-5222 65228004 
Sutru pamatskola Sutru pamatskola, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov., LV-5334 65329121 
Sveķu internātpamatskola Aduliena, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV-4420 64430434 108.
Sventes vidusskola Daugavpils iela 1a, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov., LV-5473 65429688 
Svētes pamatskola Vilces iela 6, Svēte, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008 63055397 
Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola Silciema iela 3, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024 67520855 
Šķaunes pamatskola skola, Šķaune, Šķaune pag., Dagdas nov., LV-5695 65628353 
Šķeltovas pamatskola Skolas iela 1, Šķeltova, Šķeltovas pag., Aglonas nov., LV-5653 65600825 
Šķibes pamatskola Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040 63077289 
Šokolādes muzejs  Pūrē. Pūre - 9 Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3124 63180252 167.
Špoģu vidusskola Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481 65426880 
Tabores pamatskola Oktobra iela 39, Tabore, Tabores pag., Daugavpils nov., LV-5465 65471216 
Talsu 2. pamatskola Brīvības iela 29, Talsi, Talsu nov., LV-3201 63291758  
Talsu 2. vidusskola K.Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov., LV-3201 63232160 
Talsu Kristīgā vidusskola J.Grota iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 63291670 
Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola K.Mīlenbaha iela 30, Talsi, Talsu nov., LV-3201 63232204 
Talsu pamatskola Gaismas iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 63291840 
Talsu sākumskola Akmeņu iela 8, Talsi, Talsu nov., LV-3201 63291862 
Talsu Valsts ģimnāzija Brīvības iela 29, Talsi, Talsu nov., LV-3201 63291765 
Tārgales pamatskola Tārgale, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 63620504 
Taurenes pamatskola Krasta iela 2, Taurene, Taurenes pag., Vecpiebalgas nov., LV-4119 64170249 
Taurupes vidusskola Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., LV-5064 65031319 
Tērvetes pamatskola Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730 63726178 
Teteles pamatskola Skolas iela 10, Tetele, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043 63055432 
Tilžas internātpamatskola Pārupes iela 4, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572 64563858 
Tilžas vidusskola Raiņa iela 15, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov., LV-4572 64563865 
Tīnūžu pamatskola Kalnliepas, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015 65068802 
Tirzas pamatskola Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424 64473934 
Tiskādu internātpamatskola Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 64646135 
Tiskādu vidusskola Parka iela 4, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov., LV-4636 64646124 
Trapenes pamatskola skola, Trapene, Trapenes pag., Apes nov., LV-4348 64329080 
Trikātas pamatskola Gaismaskalns, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731 64729203 
Tukuma 2. pamatskola J. Raiņa iela 3A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 63125374 
Tukuma 2. vidusskola Raudas iela 16, Tukums, Tukuma nov., LV-3100 63123084 
Tukuma 3. pamatskola Lielā iela 18, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 63122477 
Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola Lielā iela 9, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 63122189 
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Tukuma internātpamatskola Raudas iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV - 3101 63125527 109.
Tukuma Raiņa ģimnāzija J. Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 63122396 
Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola Zemītes iela 5/1, Tukums, Tukuma nov., LV-3104 63129196 
Tumes vidusskola Skolas iela 1C, Tume, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139 63193397 
Turaidas pamatskola Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145 67957772 
Turlavas pamatskola Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov., LV-3329 63372341 
Ugāles vidusskola Vidusskola, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 63607785 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža Ķengaraga 3/1, Rīga, LV-1063 67803501 
Ulbrokas vidusskola Vālodzes, Stopiņu nov., LV-2130 67910372 
Umurgas pamatskola Umurga, Umurgas pag., Limbažu nov., LV-4004 64070255 
Upesgrīvas internātpamatskola Uguņciems, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3284 63254505 108.
Upītes pamatskola Stabļovas iela 1, Upīte, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587 64546273 
Uzvaras vidusskola Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931 63956505 
Užavas pamatskola Užava, Užavas pag., Ventspils nov., LV-3627 26331028 
V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 63322050 
Vaboles vidusskola Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov., LV-5477 65475838 
Vadības un sociālā darba augstskola Attīstība SIA Eiženijas iela 1, Rīga, LV-1007 28355975 64.
Vaidavas internātpamatskola Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov., LV-4228 64284035 
Vaiņodes internātpamatskola Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435 63464542 
Vaiņodes vidusskola Avotu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes novads, LV-3435 63464423 103.
Vaivaru pamatskola Skautu iela 2, Jūrmala, LV-2008 67811175 
Valdemārpils vidusskola Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260 63291102 
Valkas ģimnāzija Raiņa iela 28a, Valka, Valkas nov., LV-4701 64707271 
Valkas pamatskola Ausekļa iela 5, Valka, Valkas nov., LV-4701 64707508 
Valles vidusskola Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106 65152856       104.
Valmieras 2. vidusskola Raiņa iela 11, Valmiera, LV-4201 64281559 
Valmieras 5. vidusskola Raiņa iela 3, Valmiera, LV-4201 64222443 
Valmieras pamatskola L.Paegles iela 40a, Valmiera, LV-4201 64224237 
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Zvaigžņu iela 4, Valmiera, LV-4201 64235623 
Valmieras Pārgaujas pamatskola Meža iela 12a, Valmiera, LV-4201 64235307 
Valmieras Profesionālā vidusskola Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201 64232155       128.
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 64207380 
Valmieras Valsts ģimnāzija L.Paegles iela 40, Valmiera, LV-4201 64222459 
Valmieras Viestura vidusskola Viestura aleja 3, Valmiera, LV-4201 64222436 
Valsts policijas koledža Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014 67146276 
Valsts Policijas koledža Skolas  iela 44, Kauguri, Jūrmala, LV-2016 67735895 
Valsts Robežsardzes koledža I. Zavoloko 8, Rēzekne, LV-4601 64622609 
Vanagu pamatskola Vanagi, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5316 65326609 
Vandzenes pamatskola Vandzenes skola, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281 63225081 
Vānes pamatskola Prātnieki, Vāne, Vānes pag., Kandavas nov., LV-3131 63155148 
Vangažu vidusskola Gaujas iela 2, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136 67995428 
Varakļānu novada pašv. Stirnienes pamatskola Stirnienes muiža, Stirniene, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-4837 29623297 
Varakļānu vidusskola Jaunatnes iela 2, Varakļāni, Varakļānu nov., LV-4838 64807085 
Variņu pamatskola Oktobra iela 13, Variņi,  Variņu pag., Smiltenes nov., LV-4726 64722316 
Vārkavas pamatskola Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5337 65329724 
Vārkavas vidusskola Skolas-4, Vecvārkava, Vārkavas novads, Latvija LV-5335 65326655 104.
Vārmes pamatskola Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov., LV-3333 63324284 
Vecbebru Profesionālā un Bebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135  65164335 121.
vispārizglītojošā internātvidusskola
Vecpiebalgas vidusskola Gaismas iela 2, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122 64161448 
Vecsaules pamatskola Vecsaules pamatskola, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932 63946456 
Vecumnieku nov. Domes Bārbeles pamatskola Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV-3905 63946946 
Vecumnieku novada domes Valles vidusskola Valles pag., Aizkraukles raj., LV-5106 65152856       104.
Vecumnieku vidusskola Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933 63960595 
Ventspils 1. ģimnāzija Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV-3601 63622595 
Ventspils 1. pamatskola Pļavas iela 25/27, Ventspils, LV-3600 63622643 
Ventspils 2. pamatskola Bērzu iela 54, Ventspils, LV-3600 63622964 
Ventspils 2. vidusskola Kuldīgas iela 65/67, Ventspils, LV-3600 63622211 
Ventspils 3. vidusskola Tārgales iela 5, Ventspils, LV-3602 63624505 
Ventspils 4. vidusskola Rīgas iela 12a, Ventspils, LV-3600 63624006 
Ventspils 5. vidusskola Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3600 63662589 
Ventspils 6. vidusskola Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils, LV-3600 63621586 
Ventspils Augstskola Inženieru 101a ,Ventspils, LV-3601 63628303 61.
Ventspils Centra pamatskola Brīvības iela 15, Ventspils, LV-3601 63629937 
Ventspils tehnikums Ziemeļkurzemes PIKC Saules  iela 15, Ventspils, LV-3601  63622663 116.
Ventspils vakara vidusskola Saules iela 37, Ventspils, LV-3600 63624728 
Verēmu pamatskola Sondori, Verēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4647 64628835 
Vērgales pamatskola skola, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463 63490815 
Vestienas pamatskola Vestienas muiža, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855 64871850 



Vidrižu pamatskola Vidriži, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-4013 64062225 
Viduču pamatskola Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov., LV-4586 64521594 
Viduslatgales Profesionālā vidusskola Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pag., Aglonas nov., LV-5304 65381252  127.
Vidzemes Augstskola Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 64207230 62.
Viesītes vidusskola Vaļņu iela 7, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237 29491040 
Vijciema pamatskola Druvas, Vijciems, Vijciema pag., Valkas nov., LV-4733 64728179 
Vilces pamatskola Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov., LV-3026 63061085 
Vilgāles pamatskola Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332 63361205 
Vilpulkas sākumskola Vilpulka, Vilpulkas pag., Rūjienas nov., LV-4241 64266843 
Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija Piltenes 25, Kuldīga, LV-3301 63322050 
Viļakas pamatskola Pils iela 11a, Viļaka , Viļakas nov., LV-4583 64521200 
Viļakas Valsts ģimnāzija Pils iela 11, Viļaka , Viļakas nov.,  LV-4583 64507135 89.
Viļānu vidusskola Rēzeknes iela 1a, Viļāni, Viļānu nov., LV-4650 64662917 
Vīpes pamatskola Vīpes skola, Vīpes pag., Krustpils nov., LV-5238 65230365 
Virbu pamatskola Virbu pamatskola, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292 63252383 
Vircavas vidusskola Vircavas vidusskola, Vircava, Vircava pag., Jelgavas nov., LV-3020 63086045 
Virgas pamatskola Gaismas, Virga, Virgas pag., Priekules nov., LV-3433 63454927 
VLISSA Tūrisma firma Turgeņeva iela 16, Rīga, LV-1050 67226637 171.
Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov., LV-3314 63354112 
Zaķumuižas pamatskola Skolas iela 3, Ropaži, Ropažu nov., LV-2133 67797579 
Zālītes internātpamatskola Brīviņi, Zālīte, Iecavas nov., LV-3913 63941719 
Zaļenieku arodvidusskola  Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011  63074474 
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011  63074474 135.
Zaļenieku pamatskola Zaļenieku izglītības centrs, Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011 63084400 
Zasas vidusskola Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov., LV-5239 65231061 
Zaubes pamatskola Bērzaines, Zaube, Zaubes pag., Amatas nov., LV-4113 64145541 
Zemgales vidusskola Slampes pag., Tukuma nov., LV-3119 63198510 
Zemgales vidusskola Zemgale-16, Zemgale, Demenes pag., Daugavpils nov., LV-5442 65471763 
Zemītes pamatskola Pils, Zemīte,  Zemītes pag., Kandavas nov., LV-3135 63155356 
Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības Saules 15, Ventspils, LV 3601  63622663 116.
kompetences centrs Ventspils tehnikums
Ziemeļvalstu ģimnāzija Paula Lejiņa iela 12, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1029 67406969 
Ziemeru pamatskola Pamatskola, Māriņkalns, Ziemera pag., Alūksnes nov., LV-4332 64381298 
Zilupes vidusskola Skolas iela 1, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 65724354 
Zintnieks, žurnāla redakcija Akadēmijas laukums 1, 209.kab., Rīga, LV-1027 67215123 165.
Zlēku pamatskola skola, Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 63630124   
Zūru pamatskola Skolas iela 10, Ventava, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 63643262 
Zvejniekciema vidusskola Atpūtas iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2161 67954037 
Žīguru pamatskola Parka iela 9, Žīguri, Žīguru pag., Viļakas nov., LV-4584 64521833 
Žila Verna Rīgas franču skola Rūpniecības iela 32, Ziemeļu raj., Rīga, LV-1045 26466400 
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Hobiju kursi ArtRiga.lv preces māksliniekiem  ..................................................................................... 172.
Individuālas konsultācijas Una Kraukle, sertificēta psiholoģe .................................................................................... 174.
Izglītojošas ekskursiju   Latvijas Dabas muzejs ...................................................................................................... 166.
programmas  Šokolādes muzejs Pūrē ..................................................................................................... 167.
Izglītojošas meistarklases  Šokolādes muzejs Pūrē ..................................................................................................... 167.
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Izglītojošās nometnes Latvijas Kristīgā studentu brālība ..................................................................................... 164.
Izglītojošās tematiskās Latvijas Dabas muzejs ...................................................................................................... 166.
nodarbības izbraukumā
Jauniešu apmaiņas programmas AFS Latvija ......................................................................................................................... 86.
Karjeras izvēles konsultācijas Andris Račs, astrologs ...................................................................................................... 165.
 Baltijas Psihologu asociācija ............................................................................................ 163.
 Latvijas Pavela Globas astroloģijas institūts .................................................................... 164.
 Radošuma pils ....................................................................................................................... 2.
Karjeras mērķu nospraušana Radošuma pils ....................................................................................................................... 2.
Karsējmeiteņu dejas Moderno deju klubs “KAPRĪZE” ..................................................................................... 159.
Kendžitsu Satori, Austrumu cīņu skola. Latvijas AIKIDO federācija ............................................... 156.
Klinšu kāpšanas nodarbības FALKORS industriālā alpīnisma uzņēmums .................................................................... 156.
Kolektīva mūzikas apmācība Bigbendu skola “City jazz” .............................................................................................. 160.
Kopēšana Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka .................................................................. 168.
Krievu valodas kursi Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” ................................................................ 64.
Krīzes situāciju konsultācijas Baltijas Psihologu asociācija ............................................................................................ 163.
Ķīniešu valodas apmācība  Latvijas Universitātes Konfūcija institūts ......................................................................... 148.
Lasītava Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka .................................................................. 168.
Līderība un menedžments Baltijas Psihologu asociācija ............................................................................................ 163.
Lietvedība Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” ................................................................ 64.
Litoezotērika Dzīve, bioenerģētikas un mācību centrs ........................................................................... 165.
Minimālās higiēnas Rīgas Ekonomikas un biznesa skola ................................................................................. 141.
prasības uzņēmumā
Monādes evolūcija Dzīve, bioenerģētikas un mācību centrs ........................................................................... 165.
Muzejpedagoģiskās programmas Latvijas Dabas muzejs ...................................................................................................... 166.
Nodarbības brīvājā laikā  Brīvā laika pavadīšanas centrs “JOTA” ............................................................................ 174.
Nūjošana Latvijas Tautas sporta asociācija ....................................................................................... 154.
Nūjošanas gidu un Latvijas Tautas sporta asociācija ....................................................................................... 154.
instruktoru apmācība
Numeroloģija Dzīve, bioenerģētikas un mācību centrs ........................................................................... 165.
 Latvijas Pavela Globas astroloģijas institūts .................................................................... 164.
OpenOffice (NVA kuponu kursi) Rīgas Ekonomikas un biznesa skola ................................................................................. 141.
Palīgmateriāli mācību procesam Brain games. LUDO galda spēļu klubs ............................................................................ 157.
Pārdošanas psiholoģija Baltijas Psihologu asociācija ............................................................................................ 163.
Paškontroles sistēma uzņēmumā Rīgas Ekonomikas un biznesa skola ................................................................................. 141.
Personāla atlase un sadale Baltijas Psihologu asociācija ............................................................................................ 163.
Personības pilnveidošana DVS Urantija, dziedniecības centrs .................................................................................. 162.
 Latvijas Kristīgā studentu brālība ..................................................................................... 164.
Pirmās palīdzības sniegšanas kursi Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” ................................................................ 64.
Pirtnieks Pirts skola .......................................................................................................................... 152.
Pirts meistars Pirts skola .......................................................................................................................... 152.
Pirts SPA veikšanas apmācības Pirts skola .......................................................................................................................... 152.
Pludmales volejbols Latvijas Tautas sporta asociācija ....................................................................................... 154.
Praktiskās psiholoģijas pamati Baltijas Psihologu asociācija ............................................................................................ 163.
Preces gleznošanai ArtRiga.lv preces māksliniekiem  ..................................................................................... 172.
Psihiatrijas pamati izglītības Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” ................................................................ 64.
iestāžu darbiniekiem
Psihiatrijas pamati Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” ................................................................ 64.
medicīnas darbiniekiem
Psihiatrijas pamati sociālā Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” ................................................................ 64.
darbā strādājošiem
Psihologu konsultācijas Baltijas Psihologu asociācija ............................................................................................ 163.
Publiskās runas prasmes Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” ................................................................ 64.
Retu grāmatu fonds Latvijas Nacionālā bibliotēka ........................................................................................... 170.
 Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka .................................................................. 168.
Ritmika Moderno deju klubs “KAPRĪZE” ..................................................................................... 159.
Sambo Satori, Austrumu cīņu skola. Latvijas AIKIDO federācija ............................................... 156.
Saskarsme darba vietā  Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” ................................................................ 64.
Semināri Baltijas Psihologu asociācija ............................................................................................ 163.
Simbolika Dzīve, bioenerģētikas un mācību centrs ........................................................................... 165.
Skenēšana Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka .................................................................. 168.
Starpkultūru mācīšanās AFS Latvija ......................................................................................................................... 86.
Stresa menedžments Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” ................................................................ 64.
Telemātika un loģistika Rīgas Ekonomikas un biznesa skola ................................................................................. 141.
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Vācu valoda Vācijā Gētes institūts Rīgā ........................................................................................................... 150.
Vācu valodas kursi Gētes institūts Rīgā ........................................................................................................... 150.
 Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” ................................................................ 64.
Valodas (NVA kuponu kursi) Rīgas Ekonomikas un biznesa skola ................................................................................. 141.
Valodu apmācība  Latvijas Universitātes Konfūcija institūts ......................................................................... 148.
Valodu apmācība ārzemēs AFS Latvija ......................................................................................................................... 86.
Valodu kursi Latvijas Universitātes Valodu centrs................................................................................. 150.
 ORSONS, mācību centrs .................................................................................................. 161.
 Rīgas Ekonomikas un biznesa skola ................................................................................. 141.
Vērtīgu rokrakstu fonds Latvijas Nacionālā bibliotēka ........................................................................................... 170.
 Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka .................................................................. 168.
Veselīga dzīves veida pasākumi Latvijas Tautas sporta asociācija ....................................................................................... 154.
Viesnīcu biznesa organizācija Rīgas Ekonomikas un biznesa skola ................................................................................. 141.
un vadīšanas pamati
Vīzu noformēšana Vlissa, tūrisma firma ......................................................................................................... 171.
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Valsts augstskolasAugstākā izglītība

latvijas Universitāte 2014./2015. 
akadēmiskajā gadā piedāvā uzsākt 
un turpināt studijas šādās bakalau-

ra, maģistra, profesionālajās un 
doktorantūras studiju programmās:

Bioloģijas fakultāte
Bakalaura studiju programma
• Bioloģija
Maģistra studiju programmas
• Bioloģija
• Uzturzinātne

datorikas fakultāte
Pirmā līmeņa profesionālā studiju 
programma 
• Programmēšana un datortīklu  
 administrēšana
Bakalaura studiju programma
• Datorzinātnes 
Maģistra studiju programma
• Datorzinātnes

ekonomikas un vadības fakultāte
Bakalaura studiju programmas
• Ekonomika
• Starptautiskā ekonomika un 
 komercdiplomātija
• Vadības zinības
Profesionālās bakalaura studiju 
programmas
• E – biznesa un loģistikas vadības 
 sistēmas 
• Starptautiskās ekonomiskās attiecības 
• Grāmatvedība, analīze un audits
• Finanšu menedžments
Maģistra studiju programmas
• Eiropas studijas
• Ekonomika
• Sabiedrības vadība
• Starptautiskās attiecības (ekonomika)
• Vadības zinības
Profesionālās maģistra studiju
programmas
• Finanšu ekonomika
• Grāmatvedība un audits
• Starptautiskais bizness
• Projektu vadīšana
   
Fizikas un matemātikas fakultāte
Bakalaura studiju programmas
• Fizika
• Matemātika 
• Optometrija
Otrā līmeņa profesionālā studiju
programma
• Matemātiķis – statistiķis

Maģistra studiju programmas
• Fizika
• Matemātika
Profesionālā maģistra studiju
programma
• Optometrija

Ģeogrāfijas un 
Zemes zinātņu fakultāte
Bakalaura studiju programmas
• Ģeogrāfija
• Ģeoloģija
• Vides zinātne
Maģistra studiju programmas
• Ģeogrāfija
• Ģeoloģija
• Vides zinātne
Profesionālā maģistra studiju
programma
• Telpiskās attīstības plānošana

Humanitāro zinātņu 
fakultāte
Bakalaura studiju programmas
• Angļu filoloģija
• Āzijas studijas
• Baltu filoloģija
• Franču filoloģija
• Klasiskā filoloģija
• Krievu filoloģija
• Kultūras un sociālā antropoloģija
• Moderno valodu un biznesa studijas
• Somugru studijas
• Vācu filoloģija
Maģistra studiju programmas
• Angļu filoloģija
• Baltijas jūras reģiona studijas
• Baltu filoloģija
• Klasiskā filoloģija
• Krievu filoloģija
• Kultūras un sociālā antropoloģija
• Orientālistika
• Romāņu valodu un kultūru studijas 
• Vācu filoloģija
Profesionālā maģistra studiju
programma
• Rakstiskā tulkošana

Juridiskā fakultāte
Bakalaura studiju programma
• Tiesību zinātne
Maģistra studiju programma
• Tiesību zinātne
Profesionālā maģistra studiju
programma
• Tiesību zinātne

Ķīmijas fakultāte
Bakalaura studiju programma
• Ķīmija
Profesionālā bakalaura studiju
programma
• Dabaszinātņu un informācijas 
 tehnoloģijas skolotājs*
Maģistra studiju programma
• Ķīmija
Profesionālā maģistra studiju
programma
• Darba vides aizsardzība un 
 ekspertīze

Medicīnas fakultāte
Bakalaura studiju programma
• Farmācija
Profesionālās bakalaura studiju
programmas
• Māszinības
• Radiogrāfija
Otrā līmeņa profesionālā studiju
programma
• Ārstniecība
Maģistra studiju programmas
• Farmācija
• Māszinības

Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultāte
Pirmā līmeņa profesionālā studiju 
programma
• Pirmsskolas izglītības pedagogs
Bakalaura studiju programma
• Psiholoģija
Profesionālās bakalaura studiju
programmas
• Māksla
• Psiholoģija
• Sociālais pedagogs
• Skolotājs
 Apakšprogrammas:

u  Angļu valodas skolotājs
u  Informātikas un programmēšanas 
 skolotājs
u  Kulturoloģijas skolotājs
u  Latviešu valodas un literatūras 
 skolotājs
u  Mājturības un tehnoloģiju, 
 mājsaimniecības skolotājs
u  Pirmsskolas skolotājs
u  Sākumizglītības skolotājs
u  Speciālās izglītības skolotājs/
 skolotājs logopēds
u  Sporta skolotājs
u  Vācu valodas skolotājs
u  Vizuālās mākslas skolotājs

Raiņa bulvāris 19, Rīga, lV – 1586
Informācijas telefons: 67034444; fakss: 67225039

e-pasts: lu@lu.lv; www.lu.lv
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Maģistra studiju programmas
• Izglītības zinātnes
• Pedagoģija
• Dažādības pedagoģiskie risinājumi
Profesionālās maģistra studiju
programmas
• Izglītības vadība
• Psiholoģija
• Skolotājs**, iegūstot profesionālo  
 maģistra grādu izglītībā un vienu no  
 32 skolotāja kvalifikācijām 
 (papildu informācija – LU portālā  
 www.gribustudet.lv)
Otrā līmeņa profesionālā studiju 
programma (ar iepriekšējo augstāko 
izglītību)
• Skolotājs**, iegūstot vienu no  
 24 skolotāja kvalifikācijām 
 (papildu informācija – LU portālā  
 www.gribustudet.lv)

sociālo zinātņu fakultāte
Bakalaura studiju programmas
• Informācijas pārvaldība
• Komunikācijas zinātne
• Politikas zinātne
• Socioloģija
Maģistra studiju programmas
• Bibliotēkzinātne un informācija
• Diplomātija
• Komunikācijas zinātne
• Politikas zinātne
• Socioloģija

Otrā līmeņa profesionālā studiju 
programma (ar iepriekšējo augstāko 
izglītību)
• Sociālais darbs

Teoloģijas fakultāte
Bakalaura studiju programma
• Teoloģija un reliģiju zinātne
Maģistra studiju programma
• Teoloģija

Vēstures un filozofijas fakultāte
Bakalaura studiju programmas
• Filozofija
• Vēsture
Maģistra studiju programmas
• Filozofija
• Vēsture

Doktorantūras studiju programmas 
• Bioloģija
• Datorzinātne
• Demogrāfija
• Ekonomika
• Filoloģija
• Filozofija
• Fizika, astronomija un mehānika
• Ģeogrāfija
• Ģeoloģija
• Izglītības vadība
• Juridiskā zinātne 
• Komunikācijas zinātne
• Ķīmija

• Matemātika
• Medicīna un farmācija
• Pedagoģija
• Politikas zinātne
• Psiholoģija
• Socioloģija
• Teoloģija un reliģiju zinātne
• Vadībzinātne
• Valodniecība
• Vēsture
• Vides zinātne

rezidentūras programmu - otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības stu-
diju programmu „Medicīna” Latvijas 
Universitātē koordinē Rezidentūras 
attīstības programma, Skolas ielā 3, 
Rīgā, tel. 67240554.

* Programmas īstenošanā piedalās Dato-
rikas fakultāte, Fizikas un matemātikas 
fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Bioloģijas 
fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte.
** Programmas īstenošanā piedalās 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāte, Bioloģijas fakultāte, Datori-
kas fakultāte, Ekonomikas un vadības 
fakultāte, Fizikas un matemātikas fakul-
tāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, 
Ķīmijas fakultāte, Teoloģijas fakultāte 
un Vēstures un filozofijas fakultāte.

Raiņa bulvāris 19, Rīga, lV – 1586
Informācijas telefons: 67034444; fakss: 67225039

e-pasts: lu@lu.lv; www.lu.lv



ModernAs sTudIJu IesPēJAs 
sTudenTu gAlVAsPIlsēTā JelgAVā

LLU piedāvā plašas studiju iespējas vairāk nekā 60 akreditētās 
studiju programmās, īstenojot 14 studiju virzienus, no 
kuriem puse ir tikai LLU apgūstami unikāli studiju virzieni 
– lauksaimniecība, mežsaimniecība, mežizstrāde, pārtikas 
tehnoloģijas, veterinārmedicīna, pārtikas higiēna un ainavu 
arhitektūra. 

Studentiem ir nodrošinātas modernas studiju iespējas – LLU 
Fundamentālās bibliotēkas divstāvu lasītava ar bezvadu interneta 
pieslēgumu, dalība starptautiskās apmaiņas programmās, 
praktiskie darbi laboratorijās ar modernu tehnoloģisko 
aprīkojumu, prakses vadošos nozares uzņēmumos un iespējas 
iesaistīties zinātnisko pētījumu veikšanā. Universitātē ir 
ieviesta e-studiju forma kā viens no galvenajiem atbalsta rīkiem 
studiju procesā. E-studiju sistēma nodrošina iespēju organizēt 
studiju procesu gan tiešsaistē, gan jauktā veidā, apvienojot 
tradicionālās studiju metodes auditorijās ar interneta aplikāciju 
piedāvātajām iespējām. 

llu PIedāVāJuMs 
skolāM:

• kolekTĪVI APMeklēT llu
 (plašāka informācija par LLU studiju programmām un 
 vienoto uzņemšanu, ekskursijas pa fakultātēm, Jelgavas pils 
 muzeja apskate)

• uZAICInāT llu PārsTāVJus uZ skolu
 (plašāka informācija par LLU studiju programmām un 
 vienotās uzņemšanas nosacījumiem, video filmas par LLU, 
 informatīvie materiāli)

• APMeklēT ATVērTo durVJu dIenAs
 (konsultācijas pie fakultāšu speciālistiem, ekskursijas pa 
 fakultātēm, auditorijām, laboratorijām, konkursi)

• kArJerAs konsulTāCIJAs
 (karjeras izvēles un plānošanas jautājumi, informācijas par 
 studiju iespējām vai iestāšanās nosacījumiem LLU)

• „skolēns sTudenTA ēnA” – iespēja skolēniem ēnot 
 studentus!

• sTudIJu lABIrInTs inženierzinātnēs – skolēniem 
 ir iespēja apmeklēt visas LLU inženierzinātņu fakultātes un 
 laboratorijas – Lauku inženieru, Meža, Tehniskās, 
 Informācijas Tehnoloģiju un Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. 

• izstāde „skolA” – priecāsimies tikties ar jums pie LLU 
 informatīvā stenda!

Aicinām sazināties ar LLU karjeras konsultanti Santu 
Tuhermu pa e-pastu karjera@llu.lv vai pa tālruni 63005712. 
Visi universitātes piedāvātie pakalpojumi ir bezmaksas.

lATVIJAS lAUKSAImnIECībAS 
UnIVERSITāTE

 
  lielā iela 2, Jelgava, lV-3001 

Tālr.: 630 05712, 
e-pasts: karjera@llu.lv

www.llu.lv
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studiju programma Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija
Valsts centralizētie eksāmeni 

(Ce) un atestāta/diploma 
gada atzīmes (gA)

lauksaimniecība, p(b)
   – laukkopība 
   – dārzkopība
   – zootehnika
   – uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Profesionālais bakalaurs lauksaimniecībā un 
   – agronoms ar specializāciju laukkopībā vai 
   – agronoms ar specializāciju dārzkopībā vai 
   – ciltslietu zootehniķis vai
   – lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs

Obligāti:
CE latviešu valodā un svešvalodā
CE bioloģijā vai GA bioloģijā vai 
dabas zinībās
Papildus: CE vai GA ķīmijā

ekonomika, a
   – uzņēmējdarbība un vadīšana
   – grāmatvedība un finanses
   – tiesību zinātnes
   – reģionālā attīstība un pārvalde

Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Obligāti:
CE latviešu valodā un svešvalodā
CE vai GA matemātikā

komercdarbība un uzņēmuma vadība, p(b) Profesionālais bakalaurs komercdarbībā un uzņēmuma vadībā un vadītājs 

komerczinības, 1. līm.* Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists

organizāciju un sabiedrības pārvaldes 
socioloģija, a

Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā Obligāti:
CE latviešu valodā un svešvalodā
CE vai GA vēsturē

Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, 
(pb)

Profesionālais bakalaurs sabiedrības vadībā un ārējo sakaru 
struktūrvienības vadītājs 

lauksaimniecības inženierzinātne, a
   – autotransports
   – lauksaimniecības tehnika
   – pārtikas iekārtas

Inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē 

Obligāti:
CE latviešu valodā un svešvalodā
CE vai GA matemātikā 
Papildus:
CE fizikā

lauksaimniecības enerģētika, p(b) Profesionālais bakalaurs lauksaimniecības enerģētikā un 
lauksaimniecības enerģētikas inženieris

Mašīnu projektēšana un ražošana, p(b) Profesionālais bakalaurs mašīnu projektēšanā un ražošanā un 
mehānikas inženieris

Tehniskais eksperts, 1. līm. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts

Mājas vide izglītībā, p(b)
   – mājas vide un informātika izglītībā
   – mājas vide un vizuālā māksla izglītībā

Profesionālais bakalaurs izglītībā un
   – mājturības un tehnoloģiju / mājsaimniecības 
      skolotājs un informātikas skolotājs pamatizglītībā vai
   – mājturības un tehnoloģiju/ mājsaimniecības 
      skolotājs un vizuālās mākslas skolotājs

Obligāti:
CE latviešu valodā un svešvalodā
CE vai GA matemātikā 

Profesionālās izglītības skolotājs, 1. līm. Profesionālās izglītības skolotājs

Veterinārmedicīna, p(m) Veterinārārsts Obligāti: CE latviešu valodā un 
svešvalodā, CE vai GA bioloģijā,
CE vai GA ķīmijā

Būvniecība, p(b) Profesionālais bakalaurs būvzinātnē un būvinženieris
Obligāti:
CE latviešu valodā un svešvalodā
CE vai GA matemātikā 
Papildus:
CE fizikā

Būvniecība, p Būvinženieris

Zemes ierīcība, p(b) Profesionālais bakalaurs zemes ierīcībā un inženieris

Vide un ūdenssaimniecība, p(b) Profesionālais bakalaurs vides saimniecībā un vides inženierzinātnē un 
vides inženieris

Ainavu arhitektūra un 
plānošana, p(b)

Profesionālais bakalaurs ainavu arhitektūrā un 
ainavu arhitekts 

Obligāti: CE latviešu valodā un 
svešvalodā, CE vai GA matemātikā 
LLU iestājpārbaudījums zīmēšanā
Papildus: CE fizikā

Pārtikas zinības, a Inženierzinātņu bakalaurs pārtikas zinātnē Obligāti:
CE latviešu valodā un svešvalodā
CE ķīmijā vai GA ķīmijā vai 
dabas zinībās
Papildus: CE bioloģijā

Pārtikas produktu tehnoloģija, p Inženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā

ēdināšanas un viesnīcu 
uzņēmējdarbība, p(b)

Profesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un 
restorānu un viesnīcu vadītājs

Mežzinātne, a Lauksaimniecības zinātņu bakalaurs mežzinātnē Obligāti:
CE latviešu valodā un svešvalodā
CE vai GA matemātikā Mežinženieris, p(b) Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs mežzinātnē un 

mežsaimniecības inženieris

kokapstrāde, p(b)
   – koksnes produkti un tehnoloģijas
   – rūpnieciskais dizains
   – koksnes produktu mārketings 
      un loģistika

Inženierzinātņu profesionālais bakalaurs materiālzinātnē un 
kokapstrādes inženieris 

Obligāti:
CE latviešu valodā un svešvalodā
CE vai GA matemātikā 
Papildus:
CE fizikā

datorvadība un datorzinātne, a Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē Obligāti:
CE latviešu valodā un svešvalodā
CE vai GA matemātikā 
Papildus: CE fizikā

Programmēšana, p(b) Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijās un 
programmēšanas inženieris

2014./2015. studiju gadam

APZĪMēJuMI:
* – studijas notiek arī LLU filiālē Laidzē un Siguldā
a – akadēmiskā izglītības (bakalaura) studiju programma – iegūst 
  bakalaura akadēmisko grādu
p – profesionālās augstākās izglītības studiju programma – iegūst 
  profesionālo kvalifikāciju
p(b) – profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma – 
  iegūst bakalaura profesionālo grādu un profesionālo kvalifikāciju
p(m) – VMF profesionālās augstākās izglītības studiju programma (6 gadi), 
  kas dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā

IZVēlIes JelgAVu – PIlsēTu IZAugsMeI! 
Vairāk informācijas: www.llu.lv
Uzņemšanas komisija: tālr. 63005703, e-pasts: ukom@llu.lv
Twitter: @LLU_lv, Skype: llu_jelgava

Piesakies studijām elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu: 
www.latvija.lv/studijas
Izvēloties vairākas studiju programmas no Vienotās sistēmas 11 augstskolām, 
dokumenti jāuzrāda tikai vienā no tām. 

Izmanto iespēju uzzināt visu par studijām 
Atvērto durvju dienās 21. un 22.martā!

Piedāvājam iespēju sagatavoties Valsts centralizētajiem eksāmeniem un 
studijām augstskolās - http://www.mc.llu.lv/index.php/sagatavosanas-kursi!

Ir iespējas studijas turpināt kādā no 24 maģistra studiju programmām 
(http://www.llu.lv/studiju-programmas) vai 13 doktora studiju programmām 
(http://www.llu.lv/doktora-studijas)
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lATVIJAS SPoRTA PEDAgoĢIJAS AKADēmIJA
brīvības gatve 333, Rīga, lV-1006
tālr.: 67543410; fakss: 67543480

e-pasts: akademija@lspa.lv
www.lspa.lv 

Rektors: prof. Jānis Žīdens

InFoRmATīVā DIEnA
2014.gada 25.martā plkst. 12.00

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) ir akreditēta valsts augstskola un topošajiem studentiem ir iespējas izvēlēties studijas kādā no 
zemāk minētajām studiju  programmām.

 Studiju virziens ,,Izglītība, pedagoģija un sports”
PRoFESIonālā bAKAlAURA AUgSTāKāS IzglīTībAS PRogRAmmA 

”SPoRTA  zInāTnE” (KoDS 42813).
Programma akreditēta:  līdz 2019.gada 23.maijam
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:  
Dienas nodaļas pilna laika klātiene:  IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS ar divām kvalifikācijām: 
  •  sporta skolotājs un vadītājs (menedžeris) sporta jomā;
  •  sporta skolotājs un rekreācijas speciālists;
  •  sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā; 
  •  sporta veida vecākais treneris un sporta skolotājs;
  •  sporta veida vecākais treneris un rekreācijas speciālists.
nepilna laika neklātiene:  IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS ar divām kvalifikācijām: 
  •  sporta skolotājs un rekreācijas speciālists;
  •  sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā; 
  •  sporta veida vecākais treneris un sporta skolotājs;
Iegūstamais grāds:  PROFESIONĀLAIS  BAKALAURS  SPORTA  ZINĀTNĒ
Studiju veidi:  Dienas nodaļas pilna laika klātiene / Nepilna laika neklātiene
Studiju ilgums:  Klātiene: Neklātiene:   
  4 gadi (8 semestri) 4,5 gadi (9 semestri)
Prasības uzņemšanai: Dienas nodaļas pilna laika klātiene: Nepilna laika neklātiene:
  CE – latviešu valodā un literatūrā; CE – latviešu valodā un literatūrā;
  CE – svešvalodā (angļu, vācu, krievu); CE – svešvalodā (angļu, vācu, krievu);
  Iestājeksāmens fiziskajā sagatavotībā (FS).
  IR  budžeta  vietas.
Papildus prasības:  Reflektanta veselības stāvokļa novērtējums (ģimenes ārsta izsniegta izziņa (veidlapa  027-u)
  par atļauju nodarboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos LSPA studijās). 
Studiju maksa: Klātiene Neklātiene
 2014. / 2015.ak.gadā: Ls 950.00 / EUR 1352.00 Ls 800.00 / EUR 1138.00
Dokumentus pieņem:  Pilna laika studijām   14.-25.07.2014. Nepilna laika studijām  18. - 22.08.2014.
Iestājeksāmens fiziskajā sagatavotībā (FS):  28. un 29.08.2014.
Konkursa noslēgums:   30.07.2014. 

Studiju  virziens ,,Veselības  aprūpe”
PRoFESIonālā bAKAlAURA AUgSTāKāS IzglīTībAS PRogRAmmA 

„FIzIoTERAPIJA” (KoDS 42722)
Programma akreditēta:  līdz 2015.g. 25.jūnijam profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:  ”FIZIOTERAPEITS’’ ar specializāciju sporta jomā
Iegūstamais grāds:  PROFESIONĀLAIS  BAKALAURA GRĀDS  VESELĪBAS APRŪPĒ
Studiju veidi:  Dienas nodaļa / Pilna laika klātiene / Nepilna laika neklātiene/
Studiju ilgums:  Klātiene: Neklātiene: 
  4 gadi (8 semestri) 4,5 gadi (9 semestri) 
Prasības uzņemšanai: CE sertifikāts latviešu valodā un literatūrā (A-E līmenis);
  CE sertifikāts svešvalodā  (A-E līmenis)
  Papildus punkti par CE  bioloģijā (A-E līmenis)
Papildus prasības:  Reflektanta veselības stāvokļa novērtējums (ģimenes ārsta izsniegta izziņa (veidlapa  027-u) 
  par atļauju nodarboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos LSPA studijās). 
Studiju maksa: Klātiene Neklātiene
 2014. / 2015.ak.gadā Ls 1490.00 / EUR  2120.00 Ls 1320.00 / EUR 1878.00
Dokumentus pieņem:  Pilna laika studijām  14. - 25.07.2014.    Nepilna laika studijām  18. -22.08.2014.
Konkursa noslēgums:   25.08.2014.  
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lATVIJAS SPoRTA PEDAgoĢIJAS AKADēmIJA
brīvības gatve 333, Rīga, lV-1006
tālr.: 67543410; fakss: 67543480

e-pasts: akademija@lspa.lv
www.lspa.lv 

PRoFESIonālā mAĢISTRA AUgSTāKāS IzglīTībAS PRogRAmmA „SPoRTA zInāTnE” (KoDS 47813)
Programma akreditēta:  Līdz 2019.gada 23. maijam.
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:  IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS
ar vienu no šādām kvalifikācijām:   - sporta skolotājs,
  - sporta veida vecākais treneris, 
  - vadītājs sporta jomā, 
  - rekreācijas speciālists.
Iegūstamais grāds:  PROFESIONĀLAIS MAĢISTRS SPORTA ZINĀTNĒ
Studiju veids:  Dienas nodaļas pilna laika klātiene 
Studiju ilgums:  1 gads 7 mēneši (4 semestri)
Prasības uzņemšanai: • bakalaura profesionālais grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija;
  • vai bakalaura akadēmiskais grāds sportā un 2.līmeņa profesionālā izglītība;
  • vai augstākā profesionālā izglītība (sporta zinātnes nozarē), kuras studiju programmā ir ietverta   
     atbilstošās bakalaura studiju programmas obligātā daļa (bez bakalaura darba) ne mazāk kā 70 
     kredītpunktu apjomā, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu;
  • vai augstākā izglītība sporta zinātnes nozarē, kas iegūta līdz 1994.gadam (ieskaitot), pabeidzot 
     vismaz četru gadu studiju programmu;
  • vai - ar izlīdzinošo studiju kursu moduļiem 15 KP apjomā:
     - bakalaura akadēmiskais grāds sportā (bez 2.līmeņa profesionālās izglītības);
      - bakalaura grāds vai ar augstākā izglītība radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.
Uzņemšana:  konkursa kārtībā pēc šādu iestājeksāmenu rezultātiem:  
  - maģistra darba projekts; 
  - svešvaloda;
  - dokumentu konkurss. 
Studiju maksa: 2014. / 2015.ak.g.   
Studiju maksa   Ls 1950.00 / EUR 2775.00 līdz Ls 2400.00 / EUR  3415.00
Dokumentus pieņem:  2014.gada  26. un 27. jūnijā. 
Konkursa noslēgums:   01.07.2014. 

AKADēmISKā DoKToRA AUgSTāKāS IzglīTībAS PRogRAmmA  „SPoRTA zInāTnE” (KoDS 51813)
Programma akreditēta:  līdz  2019.gada 23. maijam
Iegūstamais grāds:  PEDAGOĢIJAS  DOKTORS  SPORTA ZINĀTNĒ (Dr.paed.)
Studiju veids:  Dienas nodaļas pilna laika klātiene 
Studiju ilgums:  3,5 gadi (8 semestri)
Prasības uzņemšanai:
  • pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē;
  • vai profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija;
  • vai maģistra grāds radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē.
Uzņemšana:  konkursa kārtībā pēc šādu iestājeksāmenu rezultātiem:  
  - promocijas darba projekts; 
  - svešvaloda;
  - dokumentu konkurss. 
Programmas maksa: Ls 4350.00 / EUR 6190.00     Ir valsts budžets
Dokumentus pieņem:  2014.gada  26. un 27. jūnijā. 
Konkursa noslēgums:   01.07.2014. gadā. 

 Studiju virziens ,,Izglītības, pedagoģijas un sports”
PIRmā līmEņA PRoFESIonālā AUgSTāKāS IzglīTībAS PRogRAmmA 

“IzglīTībAS Un SPoRTA DARbA SPECIālISTS” (KoDS 41813)
Programma akreditēta:  līdz  2019.gada 23. maijam
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:  SPORTA  VEIDA TRENERIS
Studiju veids:  Dienas nodaļas pilna laika klātiene
Studiju ilgums:  2 gadi (4 semestri)
Prasības uzņemšanai: CE – latviešu valoda un literatūra  un  CE – svešvalodā     Ir priekšrocības augstas klases sportistiem.
Studiju maksa: 2014./ 2015. akad. gadā. Ls  800.00 / EUR 1138.00                                        
Dokumentus pieņemšana:   2014. gada 1. – 5. septembrim
Studiju sākums:    15.09.2014. gadā.  

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre: Austra Kurkinaite (t. 67543420, e-pasts: Austra.Kurkinaite@lspa.lv ) 
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Profesionālā bakalaura studiju programma „Sauszemes spēku militārā vadība”
•	Studiju	programma	akreditēta	līdz	2019.	gada	11.	jūnijam.
•	Iegūstamā	profesionālā	kvalifikācija:	Nacionālo	bruņoto	spēku	leitnants.
•	Iegūstamais	grāds:	profesionālā	bakalaura	grāds	Sauszemes	spēku	militārajā	vadībā.
•	Dienesta	pakāpe:	leitnants.
•	Studiju	ilgums:	4	gadi	un	6	mēneši.
•	Studiju	forma:	pilna	laika	klātiene.
•	Studiju	maksa:	nav	(studijas	tiek	finansētas	no	NBS	budžeta	līdzekļiem).
•	Studiju	valoda:	latviešu.
•	Studijas	noris	NAA	sadarbībā	ar	Rīgas	Tehniskās	universitātes	Transporta	un		
		mašīnzinību	fakultātes	Autotransporta	institūtu.

Profesionālā bakalaura studiju programma „Gaisa spēku militārā vadība”
•	 Studiju	programma	akreditēta	līdz	2019.	gada	11.	jūnijam.
•	 Iegūstamā	profesionālā	kvalifikācija:	Nacionālo	bruņoto	spēku	leitnants.
•	 Iegūstamais	grāds:	profesionālā	bakalaura	grāds	Gaisa	spēku	militārajā	vadībā.
•	 Dienesta	pakāpe:	leitnants.
•	 Studiju	ilgums:	4	gadi	un	6	mēneši.
•	 Studiju	forma:	pilna	laika	klātiene.
•	 Studiju	maksa:	nav	(studijas	tiek	finansētas	no	NBS	budžeta	līdzekļiem).
•	 Studiju	valoda:	latviešu.
•	 Studijas	noris	NAA	sadarbībā	ar	Rīgas	Tehniskās	universitātes	Aeronautikas	institūtu.	 	
		

Profesionālā bakalaura studiju programma „Jūras spēku militārā vadība”
•	Studiju	programma	akreditēta	līdz	2019.	gada	11.	jūnijam.
•	Studiju	programmas	apakšprogrammas:	„Kuģu	vadīšana”	un	„Kuģu	mehānika”.
•	Iegūstamā	profesionālā	kvalifikācija:	Nacionālo	bruņoto	spēku	leitnants.
•	Iegūstamais	grāds:	profesionālā	bakalaura	grāds	Jūras	spēku	militārajā	vadībā.
•	Dienesta	pakāpe:	leitnants.
•	Studiju	ilgums:	4	gadi	un	6	mēneši.
•	Studiju	forma:	pilna	laika	klātiene.
•	Studiju	maksa:	nav	(studijas	tiek	finansētas	no	NBS	budžeta	līdzekļiem).
•	Studiju	valoda:	latviešu.
	 Studijas	noris	NAA	sadarbībā	ar	Latvijas	Jūras	akadēmiju

Profesionālā augstākās izglītības studiju programma 
„Komandējošā sastāva virsnieks”
•	 Studiju	programma	akreditēta	līdz	2019.	gada	11.	jūnijam.
•	 Iegūstamā	profesionālā	kvalifikācija:	Nacionālo	bruņoto	spēku	leitnants.
•	 Dienesta	pakāpe:	leitnants.
•	 Studiju	ilgums:	1	gads	un	3	mēneši.
•	 Studiju	maksa:	nav	(studijas	tiek	finansētas	no	NBS	budžeta	līdzekļiem).
•	 Studiju	valoda:	latviešu.
•	 Studijas	noris	NAA.
•	 Studiju	programma	paredzēta	studējošiem,	kuri	ir	apguvuši	vismaz	bakalaura	līmeņa	
	 studijas	akreditētā	augstākās	izglītības	iestādē.	 	

NAA	uzņem	Virsnieka	speciālista	pamatkursā	augstskolu	absolventus,	kas	ieguvuši	vismaz	bakalaura	grādu	vai	otrā	līmeņa	profesionālo	
augstāko	 izglītību	un	teologa,	 jurista,	ārsta,	psihologa	vai	diriģenta	kvalifikāciju.	Mācības	 ilgst	10	nedēļas.	Absolventiem	tiek	piešķirta	
virsnieka	speciālista	kvalifikācija	un	virsleitnanta	dienesta	pakāpe,	viņi	 turpina	profesionālo	dienestu	specialitātei	atbilstošajos	amatos	
NBS.	Karavīram,	kurš	ir	sertificēts	ārsts,	pēc	Virsnieka	speciālista	pamatkursa	absolvēšanas	piešķir	kapteiņa	dienesta	pakāpi.

Studiju	laikā	kadetiem	nodrošina:	atalgojumu,	sākot	ar	737,04	EUR	pirms	nodokļu	nomaksas,	ko	veido	karavīra	alga	(sākot	ar	381,33	
EUR	mēnesī	 pirms	 nodokļu	 nomaksas),	 uzturdevas	 kompensācija	 (213,43	 EUR	mēnesī),	 dzīvokļa	 īres	 kompensācija	 (142,28	 EUR	
mēnesī);	karavīra	sociālās	garantijas;	izmitināšanu	dienesta	kopmītnē;	iespēju	izmantot	NBS	Sporta	kluba	kompleksu.

LATVIJAS NACIONĀLĀ
AIZSARDZĪBAS AKADĒMIJA
Mācies,	cīnies,	uzņemies	vadību	un	atbildību!

www.naa.mil.lv



Valsts augstskolas Augstākā izglītība

47www.izglitiba.bzb.lv



48 www.izglitiba.bzb.lv

Izglītība ārzemēsAugstākā izglītība
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rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija ir valsts 
augstskola, dibināta 1994.gadā
Akadēmijas mērķis – dot iespēju studentiem iegūt augstāko 
profesionālo vai akadēmisko izglītību pedagoģijas, 
psiholoģijas, komercdarbības un vadības jomā, gatavību 
motivētai profesionālai darbībai un nepārtrauktai pašattīstībai
Katras studiju programmas pamatā - inteliģence, kompetence 
un profesionalitāte

BudŽeTA VIeTAs (pilna laika studijās)
STIPENDIJAS

sTudIJu MAksAs ATlAIdes

sTudIJu ProgrAMMAs

PedAgoĢIJAs sTudIJAs

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas
• "Pirmsskolas izglītības skolotājs"
Studiju ilgums: 
  Pilna laika studijas: 2 gadi
  Nepilna laika studijas: 2 gadi un 3 mēneši

Profesionālā bakalaura studiju programmas
• "Deju un ritmikas skolotājs"
• "Izglītības darba vadītājs un viena mācību 
 priekšmeta skolotājs" 
• "Mūzikas skolotājs"
• "Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu 
 priekšmetu pamatskolā" 
• "Skolotājs" - apakšprogramma "Pirmsskolas 
 izglītības skolotājs" 
• "Skolotājs" - apakšprogramma "Pirmsskolas un 
 sākumskolas skolotājs"
• "Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un
 pamatizglītības dabaszinību skolotājs"  
Studiju ilgums: 
  Pilna laika studijas: 4 gadi
  Nepilna laika studijas: 4 gadi un 3 mēneši

otrā līmeņa īsās profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas
• "Skolotājs" - apakšprogramma "Deju un ritmikas skolotājs"  
Studiju ilgums: 
  Nepilna laika studijas: 2 gadi; 2 gadi un 5 mēneši
• "Skolotājs" - apakšprogramma "Pamatizglītības skolotājs"  
• "Skolotājs" - apakšprogramma "Pirmsskolas 
 izglītības skolotājs"
• "Skolotājs" - apakšprogramma "Skolotājs logopēds"  
Studiju ilgums: 
  Nepilna laika studijas: 2 gadi
• "Skolotājs" - apakšprogramma "Vidējās izglītības skolotājs"  
Studiju ilgums: 
  Nepilna laika studijas: 1 gads un 1 mēnesis; 1 gads un 5 
mēneši

Profesionālā maģistra
studiju programmas
• "Dejas pedagoģija" 
• "Mūzikas pedagoģija" 
Studiju ilgums: 
  Pilna laika studijas: 1 gads un 5 mēneši
  Nepilna laika studijas: 2 gadi
• "Pedagoģija" 
Studiju ilgums: 
  Pilna laika studijas:  1 gads
  Nepilna laika studijas: 1 gads 5 mēneši

Akadēmiskā maģistra studiju programmas
• "Eiropas izglītības vadība"  (angļu valodā)
Studiju ilgums: 
  Pilna laika studijas: 2 gadi

Akadēmiskā doktora studiju programmas
• "Pedagoģija"  
Studiju ilgums: 
  Pilna laika studijas: 3 gadi
  Nepilna laika studijas: 4 gadi

PsIHoloĢIJAs 
sTudIJAs 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas
• "Psiholoģijas bakalaurs"  
Studiju ilgums: 
  Pilna laika studijas: 3 gadi
  Nepilna laika studijas: 3 gadi un 3 mēneši
Profesionālā maģistra studiju programmas
• "Psiholoģija"  
Studiju ilgums: 
  Pilna laika studijas: 3 gadi

RīgAS PEDAgoĢIJAS Un IzglīTībAS VADībAS AKADēmIJA
Imantas 7. līnija 1, Rīga, lV-1083

Uzņemšanas komisija: 67808130; bezmaksas tālr.: 80002002, fakss: 67808034
e-pasts: uznemsana@rpiva.lv; rpiva@rpiva.lv

www.rpiva.lv
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koMeCdArBĪBAs un uZŅēMuMu
 VAdĪBAs sTudIJAs

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas
• "Cilvēkresursu/Biroja administrēšana" ar specializācijas 
 virzienu "Biroja administrators" 
• "Cilvēkresursu/Biroja administrēšana" ar specializācijas 
 virzienu "Personāla speciālists" 
• "Darba aizsardzība" 
• "Komercdarbības organizācija" ar specializācijas 
 virzienu "Mārketinga un tirdzniecības speciālists" 
• "Komercdarbības organizācija" ar specializācijas 
 virzienu "Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists" 
Studiju ilgums: 
  Nepilna laika studijas: 2 gadi un 3 mēneši

Profesionālā bakalaura studiju programmas
• "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" 
• "Personāla vadība" 
Studiju ilgums: 
  Nepilna laika studijas: 4 gadi un 3 mēneši

Profesionālā maģistra studiju programmas
• "Organizācijas vadība"  
Studiju ilgums: 
  Pilna laika studijas:  1 gads 5 mēneši;  2 gadi
  Nepilna laika studijas: 2 gadi 3 mēneši; 1 gads 6 mēneši

studē tuvāk mājām!
kurzemē
  Kuldīgā – tālr. 633 23457; E-pasts: kuldiga@rpiva.lv 
  Tukumā – tālr. 631 26807; E-pasts: tukums@rpiva.lv 
  Ventspilī – tālr. 636 28974; E-pasts: ventspils@rpiva.lv
Vidzemē
  Alūksnē – tālr. 643 81168; E-pasts: aluksne@rpiva.lv 
  Cēsīs – tālr. 641 22479; E-pasts: cesis@rpiva.lv 
  Madonā – tālr. 648 07047; E-pasts: madona@rpiva.lv 
Zemgalē
  Bauskā – tālr. 639 28351; E-pasts: bauska@rpiva.lv 
  Jēkabpilī – tālr. 652 32016; E-pasts: jekabpils@rpiva.lv

RPIVA darbojas: Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski 
pētnieciskais institūts, 
Bērna valodas pētījumu centrs, Vadībzinātnes pētījumu 
centrs, 
Psiholoģiskās palīdzības centrs Cēsīs   

RPIVA studentiem ir iespēja iesaistīties un attīstīt savus 
radošos talantus: sieviešu korī “Balta”, deju ansamblī “Pērle’’, 
kamerkorī “Fortius”, kamerorķestrī “Gaudeamus Orchestra”, 
Bigbendā

Ieskaties www.rpiva.lv 
uz tikšanos 

rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijā!

RīgAS PEDAgoĢIJAS Un IzglīTībAS VADībAS AKADēmIJA
Imantas 7. līnija 1, Rīga, lV-1083

Uzņemšanas komisija: 67808130; bezmaksas tālr.: 80002002, fakss: 67808034
e-pasts: uznemsana@rpiva.lv; rpiva@rpiva.lv

www.rpiva.lv
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Valsts augstskolasAugstākā izglītība

RēzEKnES AUgSTSKolA 
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzekne, lV-4601 

tālr.: 28325368, e-pasts: ra@ru.lv
www.ru.lv

 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
 studiju programmas:
m „Būvniecība” (*P 3 g., *N 3,5 g.) 
m „Vides dizains” (ar specializāciju: dārza dizains) (P 2 g.) 
m „Sociālais rehabilitētājs” (P 2 g.)
m „Apģērbu dizains un tehnoloģija” (P 2,5 g.)

 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
 studiju programmas:
m „Robežapsardze” (N 2,5 g.)
m „Finanses” (N 2,5 g.)
m „Reliģijas pedagoģija” (N 2 g.)

 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
 bakalaura studiju programmas: 
m „Uzņēmējdarbība” (studiju virzieni: mārketinga vadība; 
 komercpakalpojumu vadība; tūrisma uzņēmuma vadība; 
 ārējo sakaru koordinators) (P 4 g., N 5 g.)
m „Ekonomika” (studiju virzieni: finanšu un grāmatvedības 
 vadība; uzņēmējdarbības tiesības) (P 4 g., N 5 g.)
m „Tiesību zinātne” (P 4 g., N 4,5 g.) 
m „Programmēšanas inženieris” (studiju virzieni: 
 datorsistēmu un datortīklu administrators; datorsistēmu 
 testētājs; tīmekļa tehnoloģiju programmētājs) (P 4 g.) 
m „Vides inženieris” (P 4 g., N 5 g.) 
m „Mehatronika” (P 4,5 g.)
m „Elektroniskā komercija” (P 4 g.)
m „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” (P 4 g., N 4,5 g.) 
m „Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko 
 pamatu skolotājs” (P 4 g., N 4,5 g.) 
m „Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs” (P 4 g.)
m „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” (P 4 g.)
m „Tulks referents” (P 4 g.) 
m „Speciālās izglītības skolotājs” (N 4,5 g.) 
m „Sociālais pedagogs” (P 4 g., N 4,5 g.) 
m „Sociālais darbs un rehabilitācija” (P 4 g.) 
m „Interjera dizains” (P 4 g.)

 Akadēmiskā bakalaura studiju programmas: 
m „Vadības zinātne” (P 3 g., N 4 g.)
m „Tehnoloģiju un inovāciju vadība” (P 3 g., N 4 g.)
m „Viesmīlības vadība” (P 3 g., N 4 g.)
m „Filoloģija” (P 3 g.)
m „Vēsture” (P 3 g.)

 Profesionālā maģistra studiju programmas:
m „Vides aizsardzība” (P 1,5 g./ P 2 g.)
m „Datorsistēmas” (P 1,5 g./ P 2 g.)
m „Elektroniskā komercijas informācijas sistēmas” 
 (P 1,5 g./ P 2 g.)
m „Finanšu vadība” (N 2 g.)
m  „Arhīvniecība” (P 2 g.)
m  „Tiesību zinātne” (P 1,5 g./ P 2 g.) 
m  „Speciālā pedagoģija” (P 2 g.)
m „Karjeras konsultants” (P 2 g.)
m „Dizains” (P 1,5 g.)

 Akadēmiskā maģistra studiju programmas:
m „Vadības zinātne” (P 2 g.)
m „Elektroniskās komercijas informācijas sistēma” 
 (P 1,5 g./ P 2 g.)
m „Filoloģija” (P 2 g.) 
m „Pedagoģija” (P 2 g.) 

 doktora studiju programmas: 
m „Vides inženierzinātne” (P 3 g.)
m „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” (P 3 g.)
m „Pedagoģija” (P 3 g.)

*P – pilna laika studijas, *N – nepilna laika studijas

dokumentus pieņem Rēzeknes Augstskolas Uzņemšanas 
komisijā (121. auditorijā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. 
Tālr. 26656553, e-pasts: san@ru.lv).
Informācijas diena – 2014. gada 11. aprīlī plkst. 10.00 
Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē.
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Ārvalstu ekspertu un uzņēmēju atzītas studiju programmas * 2013. gada Latvijas augstskolu topā 
ieņem augsto 6. vietu * Starptautiskās studijas * Studiju procesā tiek piesaistīti docētāji ne tikai 
no Latvijas, bet arī no ārvalstīm * Studiju apguve notiek modernās laboratorijās un ar jaunākajām 
tehnoloģijām * Ciešs kontakts ar pasniedzēju lekcijās un praktiskajā darbā * Lieliskas prakses 
un karjeras iespējas * Moderna studentu viesnīca, pieejams bezmaksas internets * Bezmaksas      
sporta iespējas * Mūsdienīga, dinamiska un studentiem draudzīga pilsēta – Ventspils 

VADĪBZINĀTNE  *  TULKOŠANA
 DATORZINĀTNES  *  ELEKTRONIKA

www.venta.lv
Inženieru iela 101a, 
Ventspils, 
Tālr.: 63628303, 
e-pasts: venta@venta.lv

VpilsAugstskola   

VeA

VentspilsAugstskola

VentspilsAugstskola

VentspilsAugstskola

VentspilsAugstskola
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AugsTskolA 
PIedāVā IesPēJu sTudēT:

1. lĪMeŅA ProFesIonālo AugsTāko
IZglĪTĪBu šādās ProgrAMMās: 

“soCIālā reHABIlITāCIJA” 
• Studiju ilgums – 2 gadi - 2,5 gadi.
• Kredītpunkti - 80 KR (120 ECTS)
• Studiju forma – pilna un nepilna laika studijas. 

Sociālā rehabilitācija ir pakalpojumu kopums, kas vērsts 
uz sociālās funkcionēšanas spēju izveidošanu, atjaunošanu 
vai uzlabošanu. Lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un 
dzīves kvalitātes paaugstināšanu.

“soCIālās PAlĪdZĪBAs orgAnIZēšAnA” 
• Studiju ilgums – 2 gadi - 2,5 gadi.
• Kredītpunkti - 80 KR (120 ECTS)
• Studiju forma – pilna un nepilna laika studijas. 

Sociālās palīdzības organizators ir sociālā darba speciālists, 
kas nodrošina īslaicīgu materiālo atbalstu trūkumā 
nonākušām personām, lai nodrošinātu minimālu dzīves 
kvalitāti līdz tam brīdim, kad tās pašas spēj gūt ienākumus 
no algota darba vai sociālās apdrošināšanas.

“soCIālā APrŪPe” 
• Studiju ilgums – 2 gadi - 2,5 gadi.
• Kredītpunkti - 80 KR (120 ECTS)
• Studiju forma – pilna un nepilna laika studijas. 

Programmas mērķis ir izglītot sociālos aprūpētājus un 
sagatavot tos tādai profesionālai darbībai, kas nodrošinātu 
sabiedrību ar kvalitatīviem sociālās aprūpes pakalpojumiem, 
sekmējot tādu personu pamatvajadzību apmierināšanu, 
kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt, 
tādējādi veicinot sociālā taisnīguma un cilvēciskās cieņas 
ievērošanu valstī un sabiedrībā. 

2. lĪMeŅA ProFesIonālo AugsTāko 
IZglĪTĪBu ProgrAMMā 

“soCIālAIs dArBs”

• Studiju ilgums – 2 gadi - 2,5 gadi.
• Kredītpunkti - 80 KR (120 ECTS)
• Studiju forma – pilna un nepilna laika studijas. 
• Ir iespēja iegūt specializāciju sociālajā pedagoģijā. 

Programmas mērķis ir piedāvāt iespēju sociālā darba 
speciālistiem ar pirmā līmeņa augstāko izglītību un 
sociālās labklājības sistēmas praktiķiem ar profesionālo 
vai akadēmisko augstāko izglītību citā nozarē, iegūt 
sociālā darbinieka kvalifikāciju un sagatavot tos tādai 
praksei, kas sekmētu vispārējo cilvēktiesību principu 
ievērošanu valstī un sabiedrībā, balstoties uz starptautiskā 
sociālā darba pamattendencēm, kā arī, atbilstoši sociālā 
darba vērtībām, nodrošinātu sabiedrību ar kvalitatīviem 
sociālajiem pakalpojumiem, tādējādi sekmējot vispārējo 
labklājību. 

2. lĪMeŅA  ProFesIonālā AugsTākās 
IZglĪTĪBAs BAkAlAurA sTudIJu 
ProgrAMMA “soCIālAIs dArBs”

• Studiju ilgums – 4 gadi - 4,5 gadi.
• Kredītpunkti - 160 KR (240 ECTS)
• Studiju forma – pilna un nepilna laika studijas. 
• Ir iespēja iegūt specializāciju sociālajā pedagoģijā. 

Programmas mērķis ir izglītot sociālos darbiniekus un saga-
tavot tos tādai praksei, kas sekmētu vispārējo cilvēktiesību 
principu ievērošanu valstī un sabiedrībā, balstoties uz 
starptautiskā sociālā darba pamattendencēm Eiropā, kā arī, 
atbilstoši sociālā darba vērtībām, nodrošinātu sabiedrību ar 
kvalitatīviem sociālajiem pakalpojumiem, tādējādi sekmējot 
vispārējo labklājību. 

2. lĪMeŅA ProFesIonālās AugsTākās 
IZglĪTĪBAs MAĢIsTrA sTudIJu 

ProgrAMMA “soCIālAIs dArBs”

• Studiju ilgums – 2 gadi.
• Kredītpunkti - 80 KR (120 ECTS)
• Ir iespēja iegūt šādas  specializācijas:
  - sociālais darbs ar ģimeni un bērniem 
  - sociālā labklājība un sociālā politika 
  - sociālo institūciju vadība 

 Jau no 2008.gada nepilna laika studijās 
 ir integrēta tālmācība visās studiju programmās.

VA D Ī B A S  U N  S O C I Ā L Ā  D A R B A  A U G S T S K O L A 
„ATTīSTībA” 

eiženijas iela 1, rīga, lV-1007,
tālr.: 2632185, 28355975, 26514084

e-pasts: vitauts.kontauts@attistiba.lv
www attistiba.lv
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VA D Ī B A S  U N  S O C I Ā L Ā  D A R B A  A U G S T S K O L A 
„ATTīSTībA” 

eiženijas iela 1, rīga, lV-1007,
tālr.: 2632185, 28355975, 26514084

e-pasts: vitauts.kontauts@attistiba.lv
www attistiba.lv

  kursu un seMInāru 
  PIedāVāJuMs

1.  Pirmās palīdzības sniegšanas programmas vadlīnijas.
2.   Psihiatrijas  pamati sociālā darbā strādājošiem.
3.   Psihiatrijas pamati skolu un pirmskolas izglītības iestāžu 
  medicīnas māsām.
4.  Cukura diabēts bērniem un pieaugušajiem. Mūsdienīgas 
  aprūpes principi.
5.   Uzturs skolās un pirmskolas izglītības iestādēs.
6.   Angļu valoda bez  priekšzināšanām.
7.   Angļu valoda ar priekšzināšanām.
8.  Lietvedība (dokumentu pārvaldība).
9.   Saskarsme  darbavietā.
10.  Publiskās runas prasmes.
11.  Stresa  menedžments.
12.  Vācu valoda.
  12.1. - bez priekšzināšanām - 36 akadēmiskās stundas 
  12.2. - ar nelielām priekšzināšanām - 36 akadēmiskās 
       stundas
13.  Biznesa krievu valoda.
14.   Krievu valoda.
  14.1. - bez priekšzināšanām - 36 akadēmiskās stundas 
  14.2. - ar nelielām priekšzināšanām - 36 akadēmiskās 
           stundas 

  Pieteikšanās pa telefonu +371 26514084  vai  
  rakstot uz e-pastu: vitauts.kontauts@attistiba.lv 

Uzņemšana notiek divas reizes gadā – vasarā un ziemā. 
Piedāvājam studijas dienas, vakara, maiņu un nedēļas nogales 
režīmos.

Priekšrocības, kuru dēļ mūs izvēlas: Mūsu augstskolā nodrošina 
kvalitatīvu zināšanu apguvi sociālajā jomā, studiju process ir 
organizēts mācību moduļos, kas balstās uz problēmbalstītas 
izglītības konceptu. Kvalifikācijas ieguvei tiek nodrošināta 
sekmīga prakses un teorijas mijiedarbība. Augstskolā ir labākā 
sociālā darba literatūras bibliotēka valstī, ir daudz grāmatu 
svešvalodās.

Pastāvošais sociālā darba speciālistu pieprasījums darba tirgū ir 
lielāks nekā piedāvājums, tāpēc sociālā darbinieka kvalifikācija 
nodrošina stabilu vietu darba tirgū, ļauj profesionāļiem turpināt 
izglītību profesionālajā maģistra studiju programmā un nākotnē 
veiksmīgi veidot savu karjeru.

AugsTskolAs Adrese:
 Rīgā, Eiženijas ielā 1, LV-1007,
 tālr.: 2632185, 28355975, 26514084
 E-pasts: vitauts.kontauts@attistiba.lv
 www attistiba.lv

dAugAVPIls FIlIāles Adrese:
 Daugavpilī, Dobeles ielā 30 
 (Daugavpils raj. kultūras nams)
 Tālr.: 27767254
 E-pasts: daugavpils@attistiba.lv

rēZeknes  FIlIāles Adrese:
 Rēzeknē, Viļānu ielā 2, (Rēzeknes 4.vidusskola)
 Tālr.: 27767255
 E-pasts: rezekne@attistiba.lv

sMIlTenes FIlIāles Adrese:
 Smiltenē, Galdnieku ielā 10b 
 (Smiltenes ģimenes atbalsta centrs)
 Tālr.: 28613639
 E-pasts: smiltene@attistiba.lv
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bAlTIJAS PSIHoloĢIJAS Un 
mEnEDžmEnTA AUgSTSKolA

lomonosova iela 4, Rīga, lV-1003 
tālr.: 67100608, 67100628; fakss: 67100219

e-pasts: rector@psy.lv
www.psy.lv, www.bpma.edu.lv 

baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola (agrāk Psiho-
loģijas Augstskola) ir beztermiņa Valsts akreditēta mācību iestāde, 
kas veiksmīgi darbojas augstākās izglītības tirgū kopš 1995.gada. 
bPmA galvenais darbības mērķis - sniegt studējošiem augstāko 
izglītību un kvalifikāciju, atbilstoši mūsdienu starptautiskajām 
prasībām psiholoģijas, sociālās labklājības, ekonomikas un vadīšanas 
jomās.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma:
• SoCIālāS PAlīDzībAS oRgAnIzAToRS - LR IZM 
akreditācija līdz 18.06.2019.g. 
Piešķiramais grāds un kvalifikācija: pirmā līmeņa profesionālā  
augstākā izglītība, sociālās palīdzības organizatora  kvalifikācija. 
 Studiju ilgums  2 – 2,5 gadi. 

otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:
• PSIHoloĢIJA – LR IZM akreditācija līdz 18.06.2019.g. 
Piešķiramais grāds un kvalifikācija: profesionālā bakalaura grāds 
psiholoģijā, psihologa asistenta kvalifikācija. 
• SoCIālAIS DARbS – LR IZM akreditācija līdz 18.06.2019.g. 
Piešķiramais grāds un kvalifikācija: profesionālā bakalaura grāds 
sociālajā darbā, sociālā darbinieka kvalifikācija. 
• EIRoPAS EKonomIKA Un bIznESS – LR IZM akreditācija 
līdz 23.05.2019.g. 
Piešķiramais grāds un kvalifikācija: profesionālā bakalaura grāds 
uzņēmējdarbībā, ekonomista kvalifikācija. 
 bilingvālās studijas – latviešu un krievu valodā. 
 Studiju ilgums 4–4,5 gadi.

Profesionālās maģistrantūras studiju programmas: 
• PSIHoloĢIJA - LR IZM akreditācija līdz 18.06.2019.g. 
Piešķiramais grāds un kvalifikācija: profesionālā maģistra grāds 
profesiju (amatu) psiholoģijā. 
 Studiju ilgums – 2 gadi.

• CIlVēKU RESURSU VADīŠAnA - LR IZM akreditācija līdz 
18.06.2019.g
Piešķiramais grāds: profesionālā maģistra grāds cilvēku resursu 
vadībā. 
 Studiju ilgums – 1,5-2,5 gadi. 
 multilingvalās studijas – latviešu, krievu un angļu valodā.

bPmA PIEDAlāS EIRoPAS PRogRAmmāS: 
BPMA ir studentu un mācību spēku Eiropas apmaiņas programmas 
“ERASmUS” locekle – sākot no 2. kursa studenti var piedalīties 
apmaiņas programmās ar Eiropas universitātēm. bPmA piedalās 
programmā “TEmPUS” līdzdalībā ar augstskolām no valstīm, 
kuras nav ES sastāvā, kā arī Eiropas Sociālā Fonda (ESF) projektu 
(grantu) ietvaros.

lAbāKIE STUDEnTI - mŪSU lEPnUmS!
• Atlaides studentiem-teicamniekiem – 40 %
• Programma “BPMA ģimene” – 10 – 25 %
• Studējošo un studiju valsts kredīts

Балтийский Институт Психологии и Менеджмента (ранее 
Высшая Школа Психологии) – бессрочно аккредитованный 
ВУЗ Латвии, который успешно представляет себя на рынке 
высшего образования с 1995-го года. 
Основная цель деятельности БИПМ – предоставление 
студентам высшего образования и квалификации в соответствии 
с современными международными требованиями в сфере 
психологии, социального благосостояния, экономики и 
управления.

Программа высшего профессионального образования 
1-го уровня: 
• ОРГАНИЗАТОР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ – 
аккредитована МОН ЛР до 18.06.2019 г. 
Присвоение профессиональной квалификации: 
организатор социальной помощи. 
 Срок обучения – 2-2,5 года.

Программы высшего профессионального образования 
2-го уровня: 
• ПСИХОЛОГИЯ – аккредитована МОН ЛР до 18.06.2019 г.  
Присвоение степени профессионального бакалавра в 
психологии и квалификации - ассистент психолога.
• СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА – 
аккредитована МОН ЛР  до 18.06.2019 г. 
Присвоение степени профессионального бакалавра в 
социальной работе и квалификации - социальный работник.
• ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС – 
аккредитована МОН ЛР до 23.05.2019 г. 
Присвоение степени профессионального бакалавра в 
предпринимательстве и квалификации - экономист. 
 Билингвальное обучение на латышском и русском языках. 
 Срок обучения – 4-4,5 года.

Программы профессиональной  магистратуры: 
• ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – 
аккредитована МОН ЛР до 18.06.2019 г. 
Присваемая степень и квалификация: профессиональная 
степень магистра и квалификация - психолог. 
 Срок обучения – 2 года.

• УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ – 
аккредитована МОН ЛР до 18.06.2019 г. 
Присваемая степень: профессиональная степень магистра по 
управлению человеческими ресурсами. 
 Срок обучения – 1,5-2,5 года.
 Мультилингвальное обучение на русском, латышском и 
английском языках.

БИПМ - член Европейской Программы обмена студентов и 
преподавателей ERASmUS – начиная со 2-го курса студенты 
могут участвовать в программах обмена в ряде университетов 
ЕС. БИПМ участвует в программе TEmPUS совместно с 
ВУЗами стран, не входящих в ЕС, а также в рамках грантов ESF 
(Европейского Социального Фонда).

ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ – НАША ГОРДОСТЬ! 

• Скидки отличникам – 40 %
• Программа «Семья БИПМ» – скидки 10 – 25 %
• Предоставление студенческого и государственного 
 кредита на обучение

bPmA  Lomonosova 4, Rīga, LV-1003, 
ADRESE: tālr. 67100608, 67100628; 
   e-pasts: rector@psy.lv, http://www.psy.lv

bPmA  JELGAVĀ, Ozolniekos, Skolas ielā 4b, 
FIlIālES: tālr. 63446029
  JĒKABPILĪ, Jaunā ielā 44, tālr. 65233030
  LIEPĀJĀ, Liedaga ielā 3, tālr. 63425448
  DAUGAVPILĪ, Dzelzceļu ielā 3, tālr. 65476776
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Hanzas 22, 
Rīga, LV-1045, 
tālr.: 67323048 

www.ruk.lv

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
H a n z a s  2 2 ,  R ī g a ,  LV - 1 0 4 5 ,  t ā l r. :  6 7 3 2 3 0 4 8 ,  w w w. r u k . l v

Rīgas Uzņēmējdarbības 
koledža aicina studēt 1.līmeņa 
profesionālās augstākās 
izglītības programmās 
 
(pilna un nepilna laika studijas)

• Ražošana un pārstrāde
 
 Pārtikas produktu pārstrādes un 
 ražošanas tehnoloģija 
 kvalifikācija – pārtikas produktu pārstrādes 
 speciālists      

• Mehānika un metālapstrāde, 
 siltumenerģētika, siltumtehnika un 
 mašīnzinības
 
 Aukstumtehnika
 kvalifikācija – aukstumtehnikas  speciālists 

• Vadība, administrēšana un nekustamo 
 īpašumu pārvaldība
 
 Uzņēmējdarbība
 kvalifikācija – reklāmas uzņēmējdarbības 
 pakalpojumu speciālists, grāmatvedis  
 
 Komercdarbība un uzņēmumu vadība
 kvalifikācija – komercdarbības speciālists     
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KolEDžA PIEDāVā 
STUDIJU PRogRAmmAS:

 grāmatvedība un finanses
• ar padziļinātām juridiskām zināšanām;
• ar padziļinātām zināšanām banku darbības jautājumos; 
• ar padziļinātām audita zināšanām.
Iegūstamā kvalifikācija - grāmatvedis

Uzņēmējdarbība un finanses
• ar padziļinātām zināšanām starptautiskajā ekonomikā.
Iegūstamā kvalifikācijas – komercdarbības speciālists

Studiju valoda - latviešu un krievu 
(izņemot studiju moduli „Juridiskās zināšanas” - latviešu valodā)
Pilna laika studijas - dienā, darba dienu vakaros vai piektdienās 
un sestdienās;
nepilna laika studijas - sestdienās un svētdienās (4 dienas 
mēnesī) vai e-studijas.
Iepriekšējā izglītība - Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā

Profesionālās izaugsmes un izglītības iespējas
Profesionālās tālākizglītības programma 
gRāmATVEDībA 960 stundu apjomā.
Studiju ilgums - no 6 līdz 12 mēnešiem (latviešu un krievu valodā).

 
PRIEKŠRoCībAS Un ATVIEgloJUmI

• Iespēja iegūt 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību īsā laikā.

• Optimāla studiju maksa.

• Studentiem ir studiju un prakses iespējas ārvalstīs 
 ERASmUS projekta ietvaros.

• Iespēja iegūt starptautiskās koledžu asociācijas 
 bUSInET sertifikātu.

• GFK absolventiem tiek piedāvāta lieliska iespēja - turpināt 
 studijas bakalaura programmās sākot ar 3. kursu, ar iespēju 
 saņemt īpašas atlaides.

• Iespēja saņemt valsts kredītu studiju maksas segšanai, jo 
 visas programmas ir akreditētas.

• Studiju maksas atlaide, kura saistīta ar ceļa izdevumiem.

• Studentiem, kuri izvēlēsies studēt Rīgā, piedāvāsim iespēju 
 izmantot dienesta viesnīcu.

• Speciāls piedāvājums personām ar augstāko izglītību. 
 Iespēja iegūt otru augstāko izglītību, studējot pēc saīsinātas, 
 individuālas programmas
 

ATVēRTo DURVJU DIEnA 
KATRU oTRDIEnU no 14.00-18.00

Iesniegt dokumentus un reģistrēties aicinām Rīgā, 
lomonosova ielā 4, 222.kabinetā
• darba dienās - no plkst.10.00 -18.00.
• sestdienās - no plkst. 10.00-14.00
un filiālēs visos latvijas reģionos (skat. mājas lapā). 

www.koledza.lv 

 gRāmATVEDībAS Un FInAnŠU KolEDžA
lomonosova iela 4, Rīga, lV - 1003

Tālrunis 67211039, 67338021, 29604144, 29804208
 e-pasts: gfk@koledza.lv

www.koledza.lv

Direktore: Ludmila Umarova

Grāmatvedības un finanšu koledža (GFK) ir nodibināta 2002.gadā. Koledžas galvenā specializācija ir grāmatvežu sagatavošana. 
No dibināšanas laika ir sagatavoti vairāk nekā 2248 kvalificētu speciālistu ar 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību Latvijas 
tautsaimniecībai.
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Direktors: akadēmiķis, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politikas zinātņu doktors Tālavs Jundzis
Dibināšanas gads: 2000. Studentu skaits: 700

Kronvalda bulvāris 1a, Rīga, lV-1010
tālr.: 67508005, 28665420, 26565322, 29454614; fakss: 67508006

e-pasts: info@jk.lv 
www.jk.lv

Filiālēs:  gulbenē, liepājā, Valmierā, Ventspilī. 

Jauna studiju programma:
- datortīklu un datorsistēmu administrēšana
 Kvalifikācija: datortīklu administrators

Studiju ilgums 2 - 2,5 gadi. Studijas valsts valodā.

MāCĪBu sATurs:

Tiesību zinātnes: tiesību teorija, tiesību vēsture, konstitu-
cionālās tiesības, ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, 
īpašuma tiesības, saistību tiesības, administratīvās tiesības, 
darba tiesības, krimināltiesības, Eiropas tiesības, civilprocess 
un administratīvais process u.c. 

Specializācijas virzieni pēc izvēles: nekustamā īpašuma 
tiesības, komerctiesības, darba un sociālās tiesības, pašvaldību 
tiesības, Eiropas tiesības.

komerczinības: komerctiesības, nodokļu sistēmas pamati, 
uzņēmējdarbības vadīšana plānošana un organizēšana, finan-
ses un kredīts, grāmatvedība,  tirgzinības, uzņēmējdarbības 
loģistika, mikro un makro ekonomika u.c. 

Cilvēku resursu vadība: personāla vadība, personāllietvedība, 
darba tiesības un darba aizsardzība, vadības psiholoģija, 
saskarsmes kultūra, tiesību pamati, sociālās tiesības, 
grāmatvedība u.c.

nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana: 
nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
organizēšana, nekustamā īpašuma apdrošināšana, 
darījumi ar nekustamo īpašumu, mājokļu dzīves cikls, 
inženierkomunikācijas, energoefektivitāte un energoaudits, 
tiesību pamati u.c.  

Studiju programmas Studiju formas Akreditācija

Tiesību zinātnes
kvalifikācija: jurista palīgs

Rīgā – dienas, vakara, neklātienes
Filiālēs – neklātienes

Tālmācība
/e-studijas/

Visas studiju 
programmas ir 

akreditētas.

Cilvēku resursu vadība
kvalifikācija: personāla 

speciālists

Rīgā – vakara, neklātienes
Filiālēs - neklātienes

Tālmācība
/e-studijas/

Nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana un 

apsaimniekošana
kvalifikācija: namu (nekustamā 

īpašuma) pārvaldnieks

Rīgā – vakara, neklātienes Tālmācība
/e-studijas/

Komerczinības
kvalifikācija: komersants Rīgā – vakara, neklātienes Tālmācība

/e-studijas/

Grāmatvedība un finanses
kvalifikācija: grāmatvedis Rīgā – vakara, neklātienes

JURIDISKā KolEDžA
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grāmatvedība un finanses: grāmatvedības pamati, statistikas 
pamati, vadības grāmatvedība, finašu grāmatvedība, nodokļi 
un nodevas, finanses un kredīts, grāmatvedības datorprogram-
mas, revīzija un audits u.c. 

IesTāJoTIes JāIesnIedZ :

m vidējo izglītību apliecinošs dokuments;

m latviešu valodas un svešvalodas centralizēto eksāmenu 
 sertifikāts (personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību 
 pēc 2004.g.);

m pase; 

m fotogrāfijas 3x4 cm 3 gab.;

m reģistrācijas maksa 30 EUR.

dokuMenTus PIeŅeM

rīgā no 2014.gada 1.jūlija
Filiālēs no 2014.gada 15.augusta.

Atvērto durvju dienas katra mēneša pēdējā sestdienā 
(no marta līdz septembrim) 
pl.15.15 Rīgā, Kronvalda bulv.1a, 204.audit.

Kronvalda bulvāris 1a, Rīga, lV-1010
tālr.: 67508005, 28665420, 26565322, 29454614; fakss: 67508006

e-pasts: info@jk.lv 
www.jk.lv

JURIDISKā KolEDžA
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liepājas Jūrniecības koledžas jūrskolā tiek uzņemti 
audzēkņi ar 9 klašu izglītību šādās programmās:

 
• Jūras transports – mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēja 
 jaudu mazāku par 750 kW (mācību ilgums 4 gadi); 
• Jūras transports – kuģu vadītājs uz kuģiem līdz 500 BT 
 piekrastes kuģošanā (mācību ilgums 4 gadi). 

Reflektanti tiek ieskaitīti konkursa kārtībā, ņemot vērā 
9. klases beigšanas atestāta atzīmes šādos priekšmetos: 
latviešu valoda, angļu valoda, matemātika.
 

uzņemšanas komisija darbosies no 
07.07.2014. līdz 25.07.2014.

 

liepājas Jūrniecības koledžas 1. līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmās  uzņem studentus
 
• Kuģu mehāniķis – kuģu mehāniķis (studiju ilgums 2 gadi);
• Jūras transports – kuģu vadītājs (studiju ilgums 2 gadi).
 

šajās programmās tiek uzņemti studenti, kuriem ir 
diploms savā specialitātē (stūrmaņa vai mehāniķa).

 
• Jūras transports – kuģu mehāniķis (studiju ilgums 3 gadi); 
• Kuģu vadīšana  – kuģu  vadītājs (studiju ilgums 3 gadi); 
• Starptautisko pārvadājumu organizācija – loģistikas 
speciālists (studiju ilgums 3 gadi);
Tiek uzņemti studenti ar vidējo izglītību. Dokumentu 
pieņemšana un reģistrācija par maksu.
 

uzņemšanas komisija darbosies no 
14.07.2014. līdz 25.07.2014.

 
Informācijas diena koledžā 

2014. gada 9. maijā plkst. 15.00
 

Koledžai ir dienesta viesnīca.
Mācības un studijas notiek latviešu valodā.
Studiju formas: pilna laika un nepilna laika.

lIEPāJAS  
JŪRnIECībAS KolEDžA

Valsts akreditēta pirmā līmeņa
augstākās profesionālās izglītības mācību iestāde

Ūliha iela 5, liepāja, lV-3401
tālr.: 63424880, 63484619

 63484617 – uzņemšanas komisija
63484620 – nepilna laika studiju daļa

e-pasts: ljk.kanceleja@gmail.com
www.ljk.lv
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latvijas kultūras akadēmijas aģentūra 
„latvijas kultūras akadēmijas lATVIJAs kulTŪrAs koledŽA”

Bruņinieku iela 57, rīga, lV-1011, tālr./fakss: 67846237
e-pasts: studinfo@lkk.gov.lv;

www.kulturaskoledza.lv

Direktore: Sandra Plota

lKA latvijas Kultūras koledža (dibināta 1946. gadā kā 
Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums) ir viena 
no pieredzes un tradīcijām bagātākajām koledžām Latvijā, kas 
piedāvā modernu izglītību kultūras jomā.

lKA latvijas Kultūras koledža piedāvā iegūt pirmā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību pilna (PL) un nepilna laika 
(NL) studiju formā.

2014./2015. studiju gadā lKA latvijas Kultūras koledža 
uzņem studentus šādās studiju programmās:
mākslas institūciju pārvaldība – kultūras menedžeris ar 
specializāciju pēc izvēles:
• dizaina menedžmentā (PL, NL);
• mediju producēšanā (PL);
• radošajā fotogrāfijā ( PL, NL);
• gaismas dizainā (PL, NL);
• izrāžu akustikā un apskaņošanā (PL, NL);
• mūzikas menedžmentā (PL,NL);
• reklāmā un sabiedriskajās attiecībās (PL, NL);
• modes menedžmentā (PL); 
• izrāžu un sarīkojumu producēšanā (PL, NL);
• sarīkojumu veidošanā un vadīšanā (PL);
• teātra mākslā (PL);
• kultūras tūrismā (PL, NL).

laikmetīgā deja – deju kolektīva vadītājs ar specializāciju 
pēc izvēles:
• mūsdienu dejā (PL);                                                                                                                                          
• laikmetīgajā dejā (PL).
bibliotēkzinātne un informācija – bibliotēku informācijas 
speciālists ar specializāciju pēc izvēles:
• bibliotēku un informācijas speciālists (NL);
• izglītības iestādes bibliotekārs (NL).
Studiju ilgums: pilna laika studijas: 2 – 2,5 gadi, nepilna 
laika studijas: 2,5 – 3 gadi.

Studiju laikā studentiem tiek nodrošinātas prakses kultūras 
iestādēs visā Latvijā, kā arī ir iespēja praktizēties ārzemēs 
starptautisku projektu ietvaros (piemēram, ERASMUS studi-
jas un ERASMUS prakse).
Koledža piedāvā atvērtu un radošu gaisotni, iespējas piedalīties 
daudzos radošos  nacionālos un starptautiskos kultūras un 
izglītības projektos. 

Pieteikšanās pilna laika studijām 
no 21.jūlija līdz 1.augustam!

Pieteikšanās nepilna laika studijām  
no 21.jūlija līdz 12.septembrim!

Uz tikšanos 
LKA Latvijas Kultūras koledžā!
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RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža sniedz augsti kvalificētu 
medicīnisko izglītību par valsts budžeta un privātiem līdzekļiem 

šādās studiju programmās:

PIRMĀ LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLITĪBAS PRORAMMAS

ARODIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

MĀSZINĪBAS
Iegūstamā	kvalifikācija	–	MĀSA

Programmas	studiju	ilgums:	3	gadi	jeb	6	semestri
Studiju	grafiks:	Pilna	laika	klātienes	studijas	
dienas	nodaļā
Nepieciešamā	iepriekšējā	izglītība:	vidējā

Iegūstamā	kvalifikācija	–	MĀSAS PALĪGS

Otrais	profesionālais	kvalifikācijas	līmenis
Programmas	studiju	ilgums:	1	gads
Studiju	grafiks:	Pilna	laika	klātienes	studijas	
dienas	nodaļā
Nepieciešamā	iepriekšējā	izglītība:	vidējā

ĀRSTNIECĪBA
Iegūstamā	kvalifikācija	–	ĀRSTA PALĪGS

Programmas	studiju	ilgums:	3	gadi	jeb	6	semestri
Studiju	grafiks:	Pilna	laika	klātienes	studijas	
dienas	nodaļā
Nepieciešamā	iepriekšējā	izglītība:	vidējā

Iegūstamā	kvalifikācija	–	MĀSAS PALĪGS

Otrais	profesionālais	kvalifikācijas	līmenis
Programmas	studiju	ilgums:	1	gads
Studiju	grafiks:	Pilna	laika	klātienes	studijas	
dienas	nodaļā
Nepieciešamā	iepriekšējā	izglītība:	pamata	
(no	18	gadu	vecuma)

MĀSZINĪBAS

MĀJTURĪBA
Iegūstamā	kvalifikācija	–	AUKLIS

Programmu iespējams apgūt par ESF 
finansējumu vai pašfinansējumu

Trešais	profesionālais	kvalifikācijas	līmenis
Programmas	studiju	ilgums:	1,5	gadi

Studiju	grafiks:	Pilna	laika	klātienes	studijas	
dienas	nodaļā

Nepieciešamā	iepriekšējā	izglītība:	vidējā
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VAIRĀK NeKĀ 90 GADu
BAGĀTA VĒSTuRe uN PIeReDZe
MeDICĪNAS IZGLĪTĪBĀ!

 Nāc studēt RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, 
 jo te ir:

		Studiju	satura	apguve	augsti	kvalificētu	docētāju	vadībā
		Prakse	veselības	un	sociālās	aprūpes	iestādēs
		Brīva	pieeja	plašam	mācību	literatūras	un	pakalpojumu	klāstam
		Iespēja	saņemt	ikmēneša	stipendiju
		Iespēja	doties	studiju	apmaiņas	braucienos	ERASMUS	un	NORDPLUS	

	 programmu	ietvaros
		Iespēja	darboties	Koledžas	Studentu	pašpārvaldē,	Operatīvajā	vienībā	

	 un	LSKJ	nodaļā

UZZINI VAIRĀK:
WWW.RSUSKMK.LV

SEKO MUMS:
WWW.FACEBOOK.COM/RSUSKMK

WWW.TWITTER/RSUSKMK

RSU Sarkanā Krusta medicīnas 
koledža ir dibināta 1920. gadā kā 

Latvijā pirmā Žēlsirdīgo māsu skola.

Koledža lepojas ar Sarkanā 
Krusta vārdu un ievēro šīs zīmes 

pamatvērtības – taisnīgumu, drosmi, 
saprātu, pieticību un žēlsirdību.

Gadu gaitā koledža ir piedzīvojusi gan izmaiņas vadībā, gan ieviesusi 
jaunas studiju programmas, tomēr tā nemainīgi palikusi kā viena 

no labākajām medicīnas izglītības iestādēm Latvijā.
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DAUGAVPILS  
mEDICīnAS KolEDžA

Varšavas 26a, Daugavpils, lV-5404
tālr./fakss: 65437943 

e-pasts: dmk@dautkom.lv 
www.medkol.lv

Direktore: Līvija Jankovska
Dibināšanas gads: 1945.

Koledža piedāvā 1. līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas: 

9 māszinības: iegūstamā  
 kvalifikācija – māsa; studiju 
 ilgums 3 gadi, 120 kredītpunkti.
9 ārstniecība: iegūstamā kvalifikācija – ārsta palīgs; studiju 
 ilgums 3 gadi, 120 kredītpunkti.
9 Sociālā aprūpe: iegūstamā  kvalifikācija – sociālais aprūpētājs; 
 studiju ilgums 2 gadi, 80 kredītpunkti.
9 Sociālā rehabilitācija: iegūstamā kvalifikācija – sociālais 
 rehabilitētājs; studiju  ilgums 2 gadi, 80 kredītpunkti.

Koledža īsteno arī vienu arodizglītības programmu „Māszinības”: 
iegūstamā  kvalifikācija – māsas palīgs; studiju ilgums 1 gads.
Koledžā ir pieejami tālākizglītības kursi māsām, ārsta palīgiem un 
māsas palīgiem.
Koledža piedāvā: no valsts budžeta finansētas studiju vietas; sti-
pendiju labākajiem studentiem; labiekārtotu studentu viesnīcu tuvu 
koledžai.

Ja gribat iegūt labu izglītību, gaidīsim jūs
dAugAVPIls  MedICĪnAs koledŽā!
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Pieredzes bagātākā koledža Baltijā, kas sagatavo 
skaistumkopšanas speciālistus kosmetoloģijā (kosmētiķus 
ar augstāko izglītību) pēc ekskluzīvas akreditētas programmas
„ESTĒTISKĀ KOSMETOLOĢIJA”, 
aicina studēt:

AR VIDUSSKolAS IzglīTībU:  
Pilna laika dienas studijās (3 gadi)    
Nepilna laika dienas studijās (3,5 gadi)   
Nepilna laika vakara studijās (3,5 gadi)

AR mEDICīnISKo IzglīTībU:
Pilna laika dienas studijās (2 gadi)
Nepilna laika vakara studijās (2,5 gadi)

JŪS IEgŪSIET:
• Prestižu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību
• 4.profesionālo kvalifikācijas līmeni 
• Starptautiski atzītu diplomu
• Skaistumkopšanas nozarē atzītu profesionāļu realizētās 
teorētiskās un praktiskās nodarbības

STUDIJU PRoCESā JŪS APgŪSIET :
• vispārizglītojošos studiju kursus (uzņēmējdarbības modu-
lis, personālvadība un tiesību pamati, lietišķā informātika, 
svešvalodas (angļu un krievu), saskarsmes psiholoģija un 
ētika, darba un vides aizsardzība, ievads pētnieciskajā darbā);
• nozares studiju kursus (anatomija, fizioloģija, dermatoloģija, 
veselības mācība, terapija, mikrobioloģija, uztura mācība, 
ģenētika, farmakoloģija, kosmētikas ķīmija un fizikālā terapija);
• konkrētās profesijas studiju kursus (kosmetoloģija 
(materiālmācība, higiēna, kosmētikas aparatūras, 
kosmetoloģijas vēsture), sejas un ķermeņa masāžas, ķermeņa 
kosmētiskās procedūras, sejas kosmētiskās procedūras, stilis-
tika, dekoratīvā kosmētika, manikīrs un pedikīrs, estētiskā me-
zoterapija, aroma terapija);
• izvēles studiju kursus (piem., mikropigmentācija, bioritmi, 
krāsu enerģija);
• studiju kvalifikācijas prakse;

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un 
mainīts, pamatojoties uz darba tirgus prasībām, inovācijām 
nozarē un normatīvajiem aktiem.

Studiju laikā studenti tiek nodrošināti ar uniformu, 
kosmētiku praktiskajām nodarbībām, dvieļiem u.c. 

IR  ATLAIDES  STUDIJU  MAKSAI  UN  IESPĒJA  
PRETENDĒT  UZ  VALSTS  GALVOTO STUDIJU  

KREDĪTU

KOLEDŽAS ABSOLVENTI:
• Tiek iekļauti ārstniecības personu reģistrā
• Strādā skaistumkopšanas salonos Latvijā un ārzemēs 
• Uzsāk savu uzņēmējdarbību skaistumkopšanas nozarē
• Turpina mācības citās augstākās izglītības iestādēs

Piedāvājam kursus:
• Stilistika
• Dekoratīvā kosmētika
• Manikīrs, pedikīrs
• Vaksācija

Ja Tev jau ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā 
medicīniskā izglītība, aicinām papildināt zināšanas un apgūt:
• Estētisko mezoterapiju
• Estētisko ķirurģiju
• Fizikālo estētisko medicīnu

Visiem interesentiem piedāvājam atsevišķas licencētas 
profesionālās pilnveides izglītības programmas:

„Dekoratīvās kosmētikas pamati” (200 stundas)
„Skaistumkopšanas biznesa vadība” (160 stundas)

Seko aktuālajai informācijai mūsu mājas lapā un sociālajos 
tīklos. 
    

KoSmEToloĢIJAS KolEDžA
Turaidas iela 3, Rīga, lV-1039

tālr.: 67544888; 26378425
e-pasts:  info@kk.edu.lv

www.kk.edu.lv 
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PIRmā līmEņA PRoFESIonālā 
AUgSTāKā IzglīTībA

Uzņem studentus ar vispārējo vidējo izglītību (12 klases) vai 
profesionālo vidējo izglītību šādās akreditētās pilna laika stu-
diju programmās (valsts budžeta finansējums):

Pilna laika studijas:
• Vides aizsardzības tehnoloģija
• Biotehnoloģija
• Pārtikas produktu kvalitātes kontrole
Studiju ilgums 2,5 gadi.

Nepilna laika studijas:
• Biotehnoloģija
Studiju ilgums 3 gadi. Mācību maksa 85 EUR/mēnesī.

Koledža sadarbojas ar LU, LLU, Rēzeknes augstskolu un citām 
augstskolām. Studenti saņem valsts noteikto stipendiju.

PRoFESIonālā VIDēJā IzglīTībA

Uzņem ar pamatskolas izglītību (9 klases) šādās profesionālās 
vidējās izglītības programmās:
• Vides aizsardzība
• Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
• Biotehnoloģija
• Pārtikas produktu kvalitātes kontrole
• Inženiermehānika
Mācību ilgums 4 gadi.

TālāKIzglīTībA
Uzņem audzēkņus ar vidējo izglītību (12 klases) vai vidējo 
profesionālo izglītību šādās profesionālās vidējās izglītības 
programmās:
• Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija
• Ķīmijas tehnoloģija
• Biotehnoloģija
Mācību ilgums 1,5 gadi.

Koledžā ir dienesta viesnīca, bibliotēka, sporta zāle, trenažieru 
zāle, koris „Skandijs”. Ir pieejamas datorklases un multimediju 
laboratorija ar Interneta pieslēgumu.

Izglītojamiem katru gadu ir iespējas praksē stažēties radniecīgās 
mācību iestādēs Vācijā, Zviedrijā un Itālijā.

olAInES mEHānIKAS Un TEHnoloĢIJAS KolEDžA
zeiferta iela 2, olaine, olaines novads, lV-2114

Tālr., fakss: +371  67962141
e-pasts: olaineskoledza@omtk.edu.lv

www.omtk.lv
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Valsts akreditēta izglītības iestāde. Visas studiju 
programmas akreditētas. Mācības latviešu valodā.

 

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 

dIenAs nodAĻA 
 

Tālr.: 67225530 - studiju daļa, 
e-pasts: studenti@rck.lv

 
Uzņem ar vidējo izglītību
•   BŪVZINĪBAS – kvalifikācija Būvdarbu vadītājs  – 
 3 gadi.
Uzņem, vērtējot rezultātus centralizētajos eksāmenos 
matemātikā un svešvalodā.

•   ARHITEKTŪRA – kvalifikācija Arhitekta palīgs – 
 3 gadi.
Uzņem, vērtējot rezultātus centralizētajos eksāmenos 
matemātikā un svešvalodā; jākārto eksāmens zīmēšanā.

•   RESTAURĀCIJA – kvalifikācija Restaurators – 
 3 gadi.                  
Uzņem, vērtējot rezultātus centralizētajos eksāmenos 
latviešu valodā un svešvalodā.
 

Dokumentu iesniegšana: 
no 21. jūlija līdz 1. augustam

 

Koledžai ir dienesta viesnīca.

Koledžā darbojas tautas deju kolektīvs „Austris”, 
jauktais koris „Spāre”, sporta sekcijas.

Koledžas studenti saņem valsts noteikto stipendiju.
 

VAkArA nodAĻA  

Tālr.: 67223879 – vakara nodaļa, 
e-pasts: neklat@rck.lv 

 
•   BŪVZINĪBAS – kvalifikācija Būvdarbu vadītājs – 
 3 gadi.              
Uzņem ar vidējo izglītību, vērtējot atestātu rezultātus,             
no 2004.g. – sertifikātus  matemātikā un svešvalodā.

 
Dokumentu iesniegšana: 

no 18. augusta līdz 29. augustam

rĪgAs CelTnIeCĪBAs koledŽA
gaiziņa 3, rīga, lV-1050

tālr./fakss: 67229714, tālr.: 67225530 - studiju daļa
e- pasts: sekretare@rck.lv

www.rck.lv
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CV Market - 
Jūsu partneris darba tirgū!

Darba un karjeras vortāls www.cvmarket.lv, kas Latvijā darbojas kopš 2003.gada, nodrošina 
kvalitatīvus un progresīvus personāla atlases risinājumus internetā. CV Market pakalpojumu 
klāsts iekļauj sevī plašas iespējas gan darba meklētājiem, gan darba devējiem. CV Market zīmols 
pazīstams Latvijā, Lietuvā, Čehijā un Igaunijā. CV Market Latvia ir starptautiskās interneta 
rekrutēšanas alianses The Network dalībniece.

Darba meklētājiem 
CV Market piedāvā:

• aktuālas vakances no Latvijas un ārzemju darba devējiem;
• profesionāla CV izveidošanu un uzturēšanu datu bāzē;
• karjeras konsultācijas;
• noderīgus un saistošus rakstus par darba un karjeras jautājumiem:
 - kā izveidot CV un uzrakstīt motivācijas vēstuli;
 - kā sagatavoties darba intervijai un  uzvesties tās laikā;
 - kā veiksmīgi organizēt darba meklēšanu;
 - tipiskākās kļūdas, no kuram būtu jāizvairās darba meklēšanas procesā;
 - darba tirgus tendences šajā gadā;
 - algas kalkulators u.c.

Kontaktiem:

K. Barona iela 25-14, Rīga, LV-1011 
Tālr.: 67358848, fakss: 67358849, 
e-pasts: info@cvmarket.lv

Esiet ar mums arī sociālajos tīklos: 

w
w

w
.c

vm
ar

ke
t.

lv
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Jauniešu apmaiņas programmasVidējā izglītība

„AFS lATVIJA”
Rīga, blaumaņa iela 38/40, 4.stāvs

Tālrunis: +371 6728 0646
E-pasts: info.latvija@afs.org

www.afs.lv

AFS ir starptautiska nevalstiska bezpeļņas brīvprātīgo 
organizācija, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās 

iespējas, lai palīdzētu cilvēkiem attīstīt zināšanas, iemaņas 
un sapratni par starpkultūru dialoga nozīmi.

AFS kā organizācija Latvijā darbojas jau vairāk kā 20 gadus un 
tai ir arī pārstāvniecības vairāk kā 70 citās pasaules valstīs – tas 
dod iespēju ikvienam apmaiņas skolēnam izvēlēties valsti, uz 
kuru doties. 

Gada laikā skolēns viesvalstī uzturēsies kā pilntiesīgs šīs 
valsts iedzīvotājs, nevis kā tūrists. Dzīvojot vietējā sabiedrībā, 
viesģimenē un apmeklējot vietējo skolu, skolēns iegūst 
plašākas un daudz dziļākas zināšanas par attiecīgo valsti. Un, 
protams, programmas laikā AFS liek īpašu uzsvaru arī uz 
dalībnieku drošību un morālo atbalstu, apmaiņas gada laikā 
skolēns iegūst patstāvību, paškontroli, pašapziņu un atbildību 
par sevi un citiem.

www.afs.lv

„AFS latvija” piedāvā:
Vidusskolas programma (trimestra, semestra un gada) – iespēja 
jauniešiem mācīties un dzīvot kādā no AFS partnervalstīm, 
iepazīt to kultūru, cilvēkus, sadzīvi, apgūt jaunus mācību 
priekšmetus, svešvalodas, gūt personības izaugsmi.

Ir iespējams pieteikties uz 2 studiju cikliem:
1. Dienvidu cikls – mācības viesvalstī sākas februārī/martā  - 
Japāna, Panama, Čīle, Kostarika, Peru, Jaunzēlande u.c.
2. Ziemeļu cikls – mācības viesvalstī sākas augustā/septembrī 
– ASV, Rietumeiropa, Jaunzēlande, Meksika u.c.

Dalībniekiem tiek nodrošināta:
• Dzīvošana piemērotā viesģimenē
• Skola (kompensēti ceļa izdevumi uz skolu, obligāto mācību 
 grāmatu un formu iegāde)
• Starptautiskais transports turp un atpakaļ
• Starptautiskā medicīniskā apdrošināšana
• Pirmsaizbraukšanas sagatavošana Latvijā
• Orientācijas nometnes viesvalstī
• Atbalsts programmas laikā

„AFS Latvija” birojs ir atvērts katru darba dienu  
no plkst. 9:00 – 17:00. Droši nāciet ciemos, un biroja  

darbinieki vai brīvprātīgie pacienās jūs ar tēju un sniegs  
jums informāciju par interesējošajiem jautājumiem.

www.afs.lv
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„AFS lATVIJA”
Rīga, blaumaņa iela 38/40, 4.stāvs

Tālrunis: +371 6728 0646
E-pasts: info.latvija@afs.org

www.afs.lv

AFS ārzemju viesskolēna uzņemšana dod iespēju iepazīt citu 
kultūru, esot savās mājās. Tā ir lieliska iespēja iepazīstināt 
kādu ar ikdienas dzīvi kā no latviešu, tā Latvijā dzīvojošu 
minoritāšu viesģimenes puses. Tā ir iespēja atklāt ko jaunu 
pašam sev neatkarīgi no tā, vai esi brālis, māsa, tēvs, māte vai 
kāds attālāks radinieks.

Ja Tavi bērni plāno piedalīties AFS pieredzes apmaiņas 
programmā, viesskolēna uzņemšana dod lielisku iespēju 
gūt priekšstatu  par savu gaidāmo pieredzi, reizē atvieglojot 
adaptēšanās procesu savā izvēlētajā valstī. Ja, savukārt, Tavs 
bērns jau ir bijis programmā, uzņemšana ir lieliska iespēja, kā
dalīties šajā pieredzē un sniegt savu atbalstu citas valsts 
jauniešiem.

Jūs neesat vieni – AFS piedāvā atbalstu visas programmas 
laikā. Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert viesskolēnu 
nevis kā ārzemju viesi, bet kā savu ģimenes locekli. Tāpēc arī 
viesskolēns izlēmis doties uz Latviju.

AFS draudzība ilgst mūžīgi. Uzņemot viesskolēnu, Tava 
ģimene palīdz pasaulei veidoties draudzīgākai, iegūstot 
neaizmirstamu pieredzi.

Kādai jābūt uzņemošajai ģimenei?
Pieteikties būt par viesģimeni var jebkurš cilvēks, kurš 
sasniedzis 25 gadu vecumu. Ģimenē nav obligāti jābūt 
visiem ģimenes locekļiem vai konkrētiem mājdzīvniekiem, 
arī televīzijai un datoram, privātajai vannas istabai vai citiem 
papildus aprīkojumiem. AFS praksē uzņemošās ģimenes 
nereti ir tikai viens pieaudzis cilvēks, vai viens no vecākiem 
ar bērnu. Visbiežāk sastopamais modelis, protams, ir abi 
vecāki ar bērnu/-iem. AFS ģimenes nereti pārstāv dažādu 

etnisku, reliģisku, kultūras un socioekonomisko piederību gan 
pilsētās, gan ārpus tām. Ģimenes atrašanās vietai nav nozīmes 
– galvenais priekšnosacījums ir vidusskolas pieejamība 
tuvākajā apkaimē. 

Viesskolēna programmas galvenais mērķis ir kaut nedaudz 
iemācīties mūsu kultūru, kļūstot pat par daļiņu no tās. Šo pieredzi 
iespējams gūt caur kādu no vietējās skolas, iedzīvotāju, bet, 
galvenais, ģimenes prizmu. Ikkatra ģimene ir atšķirīga - tieši 
tas viesskolēna pieredzi Latvijā padara unikālu. Viesģimenes 
galvenais uzdevums ir piedāvāt siltu un mājīgu atmosfēru savā 
ģimenē, uztverot viesskolēnu kā savu ģimenes locekli.  

Kas tiek lūgts no viesģimenes?
Kā viesģimenei jums nav jāmaina sava ikdienas dzīve, 
viesskolēna mērķis ir iepazīt kultūras sastāvdaļu, kas ir 
ģimene, tādu, kāda tā ir ikdienā. Izturieties pret viesskolēnu kā 
pret savu ģimenes locekli, sniedzot viņam tādu pašu atbalstu, 
rūpes un komfortu, iesaistot viņu ikdienas darbiņos un rutīnā. 
Protams, viesskolēna uzņemšana ir vēl viena cilvēka ienākšana 
ģimenē, kurš jānodrošina ar ēdienreizēm gluži tāpat kā pārējie 
ģimenes locekļi. Viesskolēnam nepieciešama sava gultasvieta, 
tomēr atsevišķa istaba nav obligāta. Nereti istabas dalīšana ar 
viena dzimuma viesbrāli vai viesmāsu pat veicina savstarpēju 
komunikāciju.

Viesģimenei nav obligāti viesskolēnam jānodrošina kabatas 
nauda un citu izdevumu apmaksa, kā, piem., ekskursijas, 
ārpusskolas maksas aktivitātes vai speciāls ēdiens. Lai arī 
jūs kā viesģimene būsiet atbildīga par viesskolēnu ik dienas, 
likumīgo atbildību turpinās uzņemties īstie vecāki. Viesskolēns 
apmeklē vietējo viesģimenes rekomendēto vidusskolu, kurā 
skolēnu palīdz iekārtot AFS brīvprātīgie. 
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Direktore: Dr. paed. Sandra Rone

Skolotāju skaits: 44 (32 maģistri, 2 doktori); 
Skolēnu skaits: 7.-12.kl. 339

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas misija: 
„Sagatavot konkurētspējīgu absolventu 

izglītības un darba tirgum latvijā, 
Eiropā, pasaulē.”

Jūrmalas Valsts ģimnāzijā (JVĢ) piedāvājam apgūt 
pamatizglītības otrā posma (7.-9. kl.) matemātikas, dabaszinību 
un tehnikas virziena izglītības programmu, kā arī 4 vispārējās 
vidējās izglītības programmas:
• matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības 
 programmu;
• profesionāli orientētā virziena (komerczinības) izglītības 
 programma;
• humanitārā un sociālā virziena izglītības programmu;
• vispārizglītojošā virziena izglītības programma.

JVĢ ir inovāciju vadības skola, kas ciena tradīcijas, iet līdzi 
laikam un ir nemitīgā attīstībā.

Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos, radošums 
konkursos un panākumi olimpiādēs nodrošina JVĢ kvalitāti.
Ģimnāzijā tiek piedāvāts plašs interešu nodarbību klāsts: 
tautiskās dejas, kori, vokālais ansamblis, teātra māksla, 
fotomāksla, kokapstrāde, vides pētnieki, novadpētniecība, 
aerobika, vispārējā fiziskā sagatavotība (sports), žurnālistika, 
datorzinības.

Ģimnāzijā ir izbūvēts lifts un pacēlāji, dodot iespējas mācīties 
ģimnāzijā skolēniem ar kustību traucējumiem.

laipni aicinām mācīties JVĢ!

JŪRmAlAS VAlSTS 
ĢImnāzIJA

Raiņa iela 55, Jūrmala, lV-2011
tālr./fakss: 67735842

e-pasts: jvg@edu.jurmala.lv

ernsTA glIkA 
AlŪksnes VAlsTs ĢIMnāZIJA

glika 10, Alūksne, lV-4301 
Tālr.: 643 07100,643 07101; fakss: 643 07102 

e-pasts: avg@aluksne.edu.lv; http://www.aluksne.edu.lv

Par mūsu skolas pirmsākumu uzskatāma 1910. gadā nodibinātā 

2. pakāpes četrgadīgā proģimnāzija zēniem un meitenēm. 1995. 

gadā skola atgūst ģimnāzijas, bet 1996. gadā Valsts ģimnāzijas 

statusu.

PIedāVāTās lICenCēTās 
MāCĪBu ProgrAMMAs:

 

m Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klases)    

 matemātikas,dabaszinību un tehnikas izglītības programma;

m Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klases) humanitārā un 

 sociālā virziena izglītības programma;

m Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klases) vispārizglītojoša 

 virziena izglītības programma;

m Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

 tehnikas izglītības programma;

m Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena 

 izglītības programma;

m Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 

 izglītības programma;

m Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

 izglītības programma.

Ģimnāzijā strādā 51 pedagogs ar augstāko pedagoģisko 

izglītību, 35 pedagogi ar maģistra grādu. 

ĢIMnāZIJA dod IesPēJu:

m iegūt kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību visās 

 7 programmās;

m izmantot internāta pakalpojumus;

m piedalīties interešu izglītības nodarbībās – koros, deju 

 kolektīvos, pūtēju orķestrī, vides klubā, vokāli 

 instrumentālajā ansamblī, „AWARD” un „Dreams and 

 Teams” programmās;

m piedalīties starptautiskos sadarbības projektos  

 (COMENIUS u.c.);

m piedalīties mazpulku darbā un iekļauties jaunsargu kustībā;

m saņemt sociālā pedagoga atbalstu;

m Skolā ir plaša sporta zāle, ziemā darbojas hokeja laukums.

Nāc, kļūsti mūsējais!
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ĢImnāzIJA īSTEno ŠāDAS 
IzglīTībAS PRogRAmmAS: 

• Vispārējās pamatizglītības 2.posma (7.-9. kl.) izglītības 
 programma, kods 12011111
• Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā 
 virziena izglītības programma, kods 31012011
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 
 tehnikas virziena izglītības programma, kods 31013011
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
 izglītības programma, kods 31011011

InTEREŠU IzglīTībAS PRogRAmmAS:
Tautas dejas, jauktais koris, skolēnu avīze, radošā drāma, skatuves 
runa, mediju pulciņš, sports, sports veselībai, floristika, skolēnu 
pētnieciskā darbība, novadpētniecība, mazais biznesmenis

mŪSU VēRTībAS:
• Zinātniski pētnieciskās darbības ievirze no 7. klases;
• Karjeras izglītības ievirze;
• Pedagogu profesionalitāte, strādā novada metodisko apvienību 
 vadītāji;
• Piedāvā metodisko sadarbību reģiona skolām, vada metodisko 
 centru;
• Atvērtība inovācijām, radošai darbībai;
• Aktīva skolēnu un vecāku līdzdalība;
• Svešvalodu piedāvājums: angļu, vācu, krievu, franču;
• Labs materiāli tehniskais nodrošinājums;
• Ir kopmītnes.

mADonAS VAlSTS ĢImnāzIJA
Valdemāra bulv. 2a, madona, 

madonas novads, lV-4801
 tālr.: 64807648, fakss: 64807649, 

e-pasts: mvg@madona.lv; www.madvg.lv 

VIĻAKAS  
VAlSTS ĢImnāzIJA

Pils 11, Viļaka, Viļakas novads, lV-4583
tālr./fakss: 64521202, 64507135 – sekretāre

e-pasts: vvg_skola@inbox.lv
Direktore: Ilze Strapcāne

Viļakas Valsts ģimnāzija dibināta 1931. gadā, ģimnāzijas statuss 
atjaunots 1996. gadā, akreditēta līdz 2014. gadam.

Ģimnāzija realizē 5 izglītības programmas:
• Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klases) programma
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma
• Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena 

programma
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma
• Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena  programma

Apmācības valoda – latviešu
Fakultatīvās nodarbības – svešvalodu papildus apgūšana.
Uzņemšanas noteikumi: uzņemšanas pamats – apliecība par pamat-

izglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir).
Ir iespēja iesaistīties vairākās interešu izglītības programmās:  

deju kolektīvos,  vides pētnieku 
pulciņā, floristikā, ložu 
šaušanā, futbolā, basketbolā, 
volejbolā, darboties diskusiju 
un debašu klubiņā un literārās 
jaunrades studijā, piedalīties 
ģimnāzijas avīzes “Āķis” 
veidošanā.

Ģimnāzija iesaistās 
starptautiskos projektos ar Norvēģijas, Vācijas, Somijas un Portugāles 
skolām, piedalās dažādos COMENIUS projektos.

Skolas direktore – Ineta Zariņa

Senākā skola Limbažos, kuras dibinātājs ir teologs, izglītības 
darbinieks, zinātnieks, profesors un dzejnieks Ludis Bērziņš. 
No 2011. gada 1. oktobra - Limbažu novada ģimnāzija.
 
Skolas darba kvalitāti nodrošina kvalificēts pedagogu 
kolektīvs, skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos, 
panākumi olimpiādēs un konkursos un labs mikroklimats.
 
Skolā ir modernizēti dabaszinību kabineti, moderni mājturības 
kabineti, dienesta viesnīca. Aktīvi darbojas skolēnu 
pašpārvalde, notiek daudzveidīgi pasākumi, ir koris, pūtēju 
orķestris, vokālā grupa un citi pulciņi. Skolai ir sadarbības 
projekts ar skolu Zviedrijā un ik gadu notiek skolēnu apmaiņas 
braucieni. 

SKolā VAR APgŪT: 

• Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) programmu (pro-
grammas kods 23011111)
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programmu (programmas kods 31013011)
• Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena 
programmu (programmas kods 31012011)
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena pro-
grammu (programmas kods 31011011)
• Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena 
programmu (programmas kods 31014011)
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
tālmācības programmu (programmas kods: 31011013)

Papildus piedāvājam 
fakultatīvus:

no 7. klases – „Cita matemātika”, „Mazais uzņēmējs”, zviedru 
valoda, franču valoda, automodelisms, mūzikas instrumentu 
spēle (ģitāra, klavieres, vijole) u.c.

no 10. klases – „Latvijas ārpolitika un starptautiskās attiecības”, 
zviedru valoda, Jauno ķīmiķu skola, literārais žurnāls „Zilie 
putni”, mūzikas instrumentu spēle (ģitāra, klavieres, vijole) 
u.c.

10. – 12. klašu skolēni, kuru vidējais vērtējums mācību 
priekšmetos ir 7 balles un augstāks, saņem Limbažu novada 
pašvaldības stipendiju. 

Pie mums ir interesanti. 
Esi gaidīts Limbažu 
novada ģimnāzijā!

lImbAžU noVADA ĢImnāzIJA
Rīgas iela 28, limbaži, lV-4001
e-pasts: gimnazija@limbazi.lv

www.limbazugimnazija.lv
tālr.: 64070795, 28620704
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Skola dibināta 1919.gadā, akreditēta līdz 2018.g.
Skolas misija: Sagatavot skolēnus studijām jebkurā pasaules 
augstskolā.
mācīšanas un mācīšanās mērķis: Veicināt radošas personības 
attīstību un interaktīvo prasmju apgūšanu, izmantojot valodas 
un satura integrēto apmācību (CLIL).
Audzināšanas mērķis: Sadarbībā ar vecākiem veidot personību 
ar nacionālo pašapziņu, mīlestību pret dabu, apkārtējo vidi un 
ģimeni.

 
2013./14.m.g. skola uzņem audzēkņus šādās klasēs:
1.-9.klasē pamatizglītības programmā 21011111 ar 
padziļinātu angļu valodas apguvi, kā arī krievu un vācu valo-
das apguvi;
10.klasē – vispārējās vidējās izglītības programmā 31011011 
ar padziļinātu angļu valodas apguvi;
 -  vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību 
un tehnikas virziena programmā 31013011 ar padziļinātu 
angļu valodas apguvi.
Abās programmās piedāvājam apgūt arī krievu, vācu un franču 
valodu.
Skolā uzņem konkursa kārtībā, pārbaudot angļu valodas 
zināšanas, kā arī vērtējumus visos mācību priekšmetos liecībā 
vai apliecībā.
Atvērto durvju diena 2014.g. 15. martā plkst. 11.00
Angļu valodas zināšanu pārbaude, stājoties 10. klasē, notiks 
pēc pretendenta izvēles atvērto durvju dienā 15. martā vai 
2014.g. 11. jūnijā plkst.11.00, 211. kabinetā.

Skola piedāvā:
m padziļinātu angļu valodas apguvi no 1. klases mazās 
 mācību grupās;
m angļu/amerikāņu literatūras un angļu biznesa valodas 
 kursu no 10. klases;

m krievu valodu no 6. klases, vācu valodu no 8. klases, 
 franču valodu (izvēles programma);
m reintegrācijas programmu skolēniem, kuri atgriežas 
 Latvijā pēc mācībām ārzemēs;
m pagarinātās darba dienas grupu sākumskolā;
m fakultatīvās nodarbības vidusskolēniem bioloģijā, fizikā, 
 ķīmijā, psiholoģijā, politikā;
m individuālās skolotāju konsultācijas, kā arī papildus 
 nodarbības talantīgajiem bērniem;
m atbalsta personāla (psihologs, sociālais pedagogs, 
 speciālais pedagogs, logopēds, medmāsa) pakalpojumus;
m dažādas interešu izglītības programmas 1.-12.klasei (kori, 
 vokālie ansambļi, tautas deju studijas „Līgo” grupas, 
 mākslas studijas, LEGO pulciņš, šahs, florbols zēniem, 
 basketbols zēniem, angļu val. pulciņi, ģeogrāfu grupa u.c.);
m tradīciju pasākumus (Zinību diena, Miķeļdiena, Mārtiņi, 
 Lāčplēša diena, Valsts svētki, Ziemassvētku pasākumi, 
 Žetonu vakars, Lieldienas, darba svētki, Mātes diena, sporta 
 dienas, mācību priekšmetu nedēļas un mēneši, projektu 
 dienas).

 Skolēnu Padome

*RAĢ skolēnu padome ir aktīvāko 9. - 12. klašu skolēnu 
kolektīvs, kas rīko pasākumus ( Valsts svētku pasākumi, 
Ziemassvētku balle, talantu koncerts, Gada skolotājs un Gada 
skolēns, tematiskās krāsu nedēļas, filmu vakari, apmācības 
u.c. ), labdarības akcijas un aktivitātes, padara interesantāku 
skolas ikdienu, risina problēmas, piedalās Rīgas skolēnu 
domes rīkotajos pasākumos. Laipni gaidīts ikviens, kuram 
patīk pavadīt laiku lietderīgi un vēlas iegūt pieredzi jaunatnes 
darbībā.

Ieskaties mūsu mājas lapā, un gaidām ciemos!

RīgAS AngĻU ĢImnāzIJA
zvārdes iela 1, Rīga, lV-1004

Tālr.: 67612425,
e-pasts: rag@riga.lv

www.rag.lv
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Direktors: Edvīns Šilovs

O 2014. gadā ģimnāzija tika akreditēta līdz 2020.gadam.
O Ģimnāzijai ir sava simbolika – devīze, himna, žetons, 
 karogs, amulets.
O Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija ir valsts finansēta 
 mācību iestāde.
O Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā skolēni tiek 
 uzņemti konkursa kārtībā, latviešu plūsmā no 7. līdz 
 12. klasei.

māCībU DARbS
O Mācību darbs ģimnāzijā tiek organizēts, pamatojoties 
 uz Valsts izglītības koncepciju, kā arī realizējot valsts 
 noteiktos standartus visos mācību priekšmetos.
O Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9. klases) 
 izglītības programma (kods 23011111)
O Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas 
 zinību un tehnikas virziena izglītības programma 
 (kods 31013011)
O Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
 izglītības programma (kods 31011011)

āRPUS māCībU STUnDām SKolēnIEm TIEK 
PIEDāVāTA IESPēJA DARboTIES:

O Pašdarbības kolektīvos: 7-8. kl. un 9.-12. kl. koris; 
ansamblis; teātra studija.
O Mākslas pulciņos: lietišķās mākslas, kokapstrādes.
O Dažādās sporta nodarbībās: aerobikas, sporta 
 tūrisma, klinšu kāpšanas, basketbola, koriģējošās un 
 vispārattīstošās vingrošanas, trenažieru zālē, 
 volejbolā, šahā, dambretē.
O Dažādās projektu grupās, skolēnu pašpārvaldē, avīzē, 
 radio.
O Dažādos tradīciju un citos pasākumos.
O Ģimnāzijā darbojas brīvā laika centrs.

RīgAS PIlSēTAS PĻAVnIEKU ĢImnāzIJA
A.Saharova 35, Rīga, lV- 1082

Tālr./fakss: 67172636
e-pasts: rppg@riga.lv

www.rppg.lv
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BurTnIeku
AusekĻA VIdusskolA

Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, lV-4206
tālrunis: 64226588 (direktors, lietvede) 

64226351 (skolotāji)
e-pasts: ausekla.vidusskola@burtniekunovads.lv

Direktors  – Uldis Millers
Skolotāju skaits: 21

Skolnieku skaits: 102
Skola dibināta 1931.g., reorganizēta 

par vidusskolu 1991.gadā. 

Skola realizē sekojošas izglītības programmas
(skola un izglītības programmas ir akreditētas uz 

maksimālo termiņu - 6 gadiem):

• Pamatizglītības programmu,  kods 2101 11 11
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena pro- 
 grammu, kods 3101 10 11

Skolas īpašie piedāvājumi:

• licencēta vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta 
 virziena programma, kods 31014011, kura ietver  
 hipoloģiju, aktīvā un dabas tūrisma kursu un 
 komerczinības.
• iespējams darboties Jauniešu iniciatīvu centrā.
• iespējams izmantot dienesta viesnīcu.

Direktore: Laima Grebska

Skolotāju skaits: 33
Programmu skaits: 6
Skolēnu skaits: 212
Dibināšanas gads: 1936. 
 

skolā PIedāVāTās IZglĪTĪBAs ProgrAMMAs:

• Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods – 
 21011111)
• Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (izglītības 
 programmas kods – 21011811)
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās 
 traucējumiem (izglītības programmas kods – 21015611)
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās 
 attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods – 21015811)
• Vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programma (izglītības 
 programmas kods – 31011011)
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 
 (izglītības programmas kods – 31011012)

Piedāvājam labiekārtotu dienesta viesnīcu.

w w w . n e r e t a s s k o l a . l v

nERETAS 
JāņA  JAUnSUDRAbIņA 

VIDUSSKolA
Dzirnavu iela 4, nereta, neretas pag., neretas nov.

lV-5118, tālr./fakss: 65176234,
e-pasts: grebska.laima@inbox.lv

Direktors: Vilnis Trupavnieks, tālr.:  67976735   
Skolotāju skaits: 50, skolnieku skaits: 500, dib. gads: 1918.

SIgUlDAS VAlSTS ĢImnāzIJA REAlIzē: 
1. Vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.-9. kl.) izglītības  
programmu proģimnāzijas klasēs ar angļu valodas standartā, 
matemātikas standartā noteiktā satura padziļinājumu, kā arī 
vispārizglītojošā virzienā.
2. Vispārējās vidējās (10.-12. kl.) izglītības programmas 
ģimnāzijas klasēs:

2.1.  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena  
 programmu ar matemātikas, programmēšanas pamatu  
 profilējošiem priekšmetiem stundu plānā;

2.2.  humanitārā un sociālā virziena programmu ar angļu  
 vācu, krievu, franču valodas vai vēstures, politikas un  
 tiesību profilējošiem mācību priekšmetiem stundu plānā;

2.3.  vispārizglītojošā virziena programmu ar ģeogrāfijas  
 vai 3 svešvalodu (angļu, franču, krievu/vācu)   
 profilējošiem priekšmetiem stundu plānā.
3. Interešu izglītības programmas kultūrizglītībā, sportā:
 3.1.  tautas deju kolektīvs „Vizbulīte”;
 3.2. jauniešu koris „Atvars”;
 3.3.  pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”;
 3.4. volejbola pulciņi.

SIgUlDAS VAlSTS ĢImnāzIJA
Krišjāņa barona iela 10, Sigulda, Siguldas nov., lV-2150

tālr./fakss: 67971461
e-pasts: svg@sigulda.lv

www.svg.lv 
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IzglīTībAS PRogRAmmAS:
 • Taustiņinstrumentu spēle 33 212 01
  35b 212 01 
     (klavieres, akordeons)
• Stīgu instrumentu spēle 33 212 02
  35b 212 02  
     (vijole, alts, čells, 
  kontrabass, ģitāra)
•  Pūšaminstrumentu spēle 33 212 03
  35b 212 03  
  (flauta, oboja, klarnete, fagots, 
  saksofons, mežrags, trompete, 
  trombons, tuba)
• Sitaminstrumentu spēle 33 212 04
  35b 212 04
•  Diriģēšana 33 212 05
  35b 212 05
• Vokālā mūzika 33 212 06
  35b21206
• mūzikas vēsture un teorija 33 212 07
  35b21207
 
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola ir viena no 
senākajām mūzikas izglītības iestādēm Latvijā. Skolu pēdējās 
desmitgadēs absolvējuši daudz talantīgu mūziķu, komponistu 
un plaša spektra kultūras darbinieku. Pašlaik Emiļa Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidusskola ir vienīgā vidējās profesionālās 
izglītības iestāde Lejaskurzemē, kuras absolventiem tiek 
piešķirta mūziķa kvalifikācija. Pēc skolas absolvēšanas 
iespējams iestāties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
vai citās ar kultūru saistītās augstskolās, kā arī veidot 
daudzpusīgu tālāko izglītības un karjeras ceļu, nesaistītu ar 
mūziķa profesiju.

 

EmIĻA mElngAIĻA lIEPāJAS mŪzIKAS VIDUSSKolā
AKTīVI DARboJAS VAIRāKI KolEKTīVI:

 
• Jauktais koris Mare piedāvā izglītības programmas 
Diriģēšana audzēkņiem apgūt pirmās iemaņas kora vadīšanā. 
Mare piedalās gan valsts, gan starptautiskos koru konkursos, kā 
arī muzikāli ilustrē skolā notiekošos kordiriģentu konkursus.

• Simfoniskais orķestris katru gadu iestudē koncertu 
Ziemassvētku noskaņās, kā arī vienu koncertprogrammu ar 
mērķi to atskaņot vairākās Latvijas koncertzālēs. Orķestra 
dalībniekiem ir iespēja katru gadu Lieldienu brīvdienās 
piedalīties Vācu-skandināvu mūzikas nedēļā Šērsbergā, kā 
arī vasaras brīvdienu noslēgumā spēlēt Liepājas sadraudzības 
pilsētas Darmštates Eiropas jauniešu orķestrī.

• zvanu ansambļa Campanella repertuāru veido skaņdarbi 
no baroka līdz mūsdienām. Ansambļa pamatsastāvā var 
piedalīties visu mūzikas vidusskolas izglītības programmu 
audzēkņi. Notiek regulāra koncertdarbība gan Liepājā, gan ci-
tur Latvijā un ārpus tās.
 
• meiteņu kora sastāvā dzied gan profesionālās ievirzes 
izglītības, gan arī mūzikas vidusskolas audzēknes. Repertuārs 
ļoti plašs, aptverot latviešu tautasdziesmu apdares un 
oriģināldziesmas, sakrālo un laicīgo vecklasiku, klasiku, un 
mūsdienu mūziku.

• Pūtēju orķestrī arī muzicē gan profesionālās ievirzes, gan 
mūzikas vidusskolas audzēkņi. Repertuārā akcents likts uz 
ritmisko mūziku, kā arī latviešu komponistu darbiem. Mācību 
procesā iestudētas arī defilē programmas.

• bigbends darbojas no 2014./2015. mācību gada. Tā sastāvā 
muzicē gan profesionālās ievirzes, gan vidusskolas dažādu 
instrumentu spēles audzēkņi.
 

Iestājpārbaudījumi 
 2014./2015. mācību gadam: 26. un 27. jūnijā
Dokumentu pieņemšana: no 16. jūnija
Konsultācijas iestājpārbaudījumiem: 
 25. janvāris, 22. februāris, 29.marts, 26. aprīlis, 
 31. maijs, 25. jūnijs

EmIĻA mElngAIĻA lIEPāJAS 
mŪzIKAS VIDUSSKolA

Ausekļa 11/15, liepāja, lV-3401 
tālr.: 634 22330; fakss: 634 22333 

e-pasts: emmvs@apollo.lv
www.liepajasmuzikasvidusskola.lv
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Privātā alternatīvā vidusskola ir radīta, lai pierādītu, ka skola ir 
daļa no mūsu dzīves, ka tā ir vieta, kurā ir ne tikai interesanti, 
bet darbošanās tajā sagādā prieku.

Tāpēc mūsu devīze ir:
Skola nav vieta, kas gatavo dzīvei, skola ir pati dzīve

Tas nozīmē tūkstošiem mazu un lielu ideju, kas tiek skolotājiem 
kopā ar skolēniem un vecākiem izdomātas, apspriestas, 
piedzīvotas un reizēm arī atmestas, nepārtraukta pilnveidošanās 
visām iesaistītajām pusēm un sadarbība visās tās izpausmēs, kā 
rezultātā visas iesaistītās puses ne tikai zina procesa jēgu, bet 
arī izjūt gandarījumu par skolā pavadītajiem gadiem un prot 
veiksmīgi un pilnvērtīgi dzīvot.

Skolas mērķis: Talants ir vērtība! Skolai strādāt tā, lai vienlīdz 
veiksmīgi attīstītos individuālie talanti, tajā skaitā sociālās 
prasmes, un profesionālie talanti: «zinu, saprotu, protu, daru 
un radu» līmenī. 

Skolas darba organizācija:

• Mēs realizējam vispārējās izglītības programmas. Esam 
licencējuši vispārējās pamatizglītības programmu, tajā mācās 
bērni un pusaudži no 1. līdz 9. klasei. Esam sākuši aprobēt 
apdāvināto bērnu mācību programmu, kuru līdz šim jau 10 ga-
dus izmantoja Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola (ABFS)

• Skolas mērķu realizācija sākas no bērnudārza vecuma. 
Skolas ietvaros darbojas bērnudārzs “CITA SKOLA”, kurā 
uzņemam bērnus no 1,5 gadu vecuma un veicam arī piecgad-
nieku un sešgadnieku sagatavošanu. Mūsu bērnudārznieki, 
papildus pirmsskolas izglītības programmai, nodarbojas 
attīstošās sporta nodarbībās, muzicē, dejo un runā angliski. 

• Vispārējās vidējās izglītības programma paredz, ka mūsu 
skolā vidējo izglītību var iegūt neklātienē, tādējādi apvienojot 
mācības ar darbu.

• Skolā darbojas Talantu attīstības centrs “CITA SKOLA”, 
kurā pulciņos un studijās darbojas ne tikai mūsu skolas 
skolēni, bet arī citu skolu audzēkņi. Helēnas Vasiļevskas teātra 
studija, Agneses Anstrātes Stila skola, Santas Skuteles Kino 
pulciņš, Silvijas Apses Gleznošana mazajiem un Plastiskās 
mākslas pulciņš Anastasijas Dubovskas vadībā – tie ir mūsu 
apmeklētākie interešu izglītības pulciņi.

Gaidām jūs Rīgā, Cēsu ielā 8, kur notiek Privātās alternatīvās 
vidusskolas un Talantu attīstības centra “CITA SKOLA” 
nodarbības, kā arī darbojas bērnudārza grupiņas “Ābolīši” 
un “Pīlādzīši”, kā arī Miera ielā 97/99, kur atrodas mūsu 
bērnudārza filiāle un darbojas grupiņa “Avenīte”.

Kontakti: +371 26178824, skola@pav.lv,  

www.pav.lv 
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RīgAS 19. VIDUSSKolA
miglas iela 9, Rīga, lV-1016

tālr./fakss.: 67430558, e-pasts: r19vs@riga.lv
www.r19vs.lv

kAs Mēs esAM

Kas ir 19. vidusskola? Tā ir stalta, gaiša, majestātiska ēka uzkalniņā 
kultūrvēsturiskā vietā pašā „Rīgas galvenās nomales” – Bolderājas centrā, 
ieslīgusi koku vainagu skavās, mainot to tērpus līdzi gadalaikiem. Tā ir liela, 
jau cienījamu vecumu sasniegusi skolas saime – skolotāji un skolēni, absol-
venti, kā arī tie cilvēki, kas beiguši pamatskolu, vidusskolu vai kādu laiku 
savā dzīves gājumā ir te mācījušies, izjūtot Rīgas 19. vidusskolas īpašo auru. 
Skolā tiek godātas novadpētniecības tradīcijas, kas veicina jaunās paaudzes sa-
vas piederības izjūtas dzimtajai vietai stiprināšanu, jo daudzi skolas audzēkņi 
iegūst izglītību Rīgas 19. vidusskolā jau vairākās paaudzēs pēc kārtas.

1926. gada 4. septembrī tiek ielikts skolas pamatakmens. Skolas ēku būvē pēc 
arhitekta Pāvila Dreijmaņa projekta. 1931. gada 1. martā ar plašu sarīkojumu 
tiek atklāta skolas ēka. 1945. gada augustā skola iegūst tagadējo nosaukumu 
- Rīgas 19. vidusskola.

Rīgas 19. vidusskolā 2014./15. māc.g. strādā 31 pedagoģiskais darbinieks:
12 no tiem ir bijušie Rīgas 19. vidusskolas absolventi, 11 pedagogiem mūsu 
skola ir vienīgā darbavieta. Par ilggadējo pedagoģisko darbu un ieguldījumu 
jaunās paaudzes audzināšanā mūsu skolas pedagogi novērtēti un apbalvoti ar:
 IZM Atzinības rakstiem – 10 pedagogi
 Aizsardzības ministrijas Atzinības rakstiem – 2 pedagogi
 Rīgas domes Atzinības rakstiem – 8 pedagogi
 RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta Atzinības rakstiem – 
 15 pedagogi
Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 9 pedagogi ir maģistri. 
Pieci pedagogi ir ieguvuši otru specialitāti.
Skolā strādā trīs mācību metodisko līdzekļu autori un recenzenti.

PIe MuMs Ir IesPēJAMs

- Apmeklēt adaptācijas nodarbības 6 - gadīgajiem bērniem.
- Apgūt angļu valodu no 1. klases.
- Veikt valodas korekciju pie skolas logopēdes.
- Risināt problēmjautājumus pie sociālā pedagoga.
- Apmeklēt individuālās nodarbības pie speciālā pedagoga.
- Saņemt kvalitatīvu medicīnisko aprūpi un iesaistīties nodarbībās par  
 personīgo higiēnu un veselību.
- Iesaistīties Ekoskolu programmā.
- Iemācīties peldēt, apmeklējot Ķīpsalas peldbaseinu 
 (2. klasēm).
- Darboties kādā no interešu izglītības pulciņiem:
☺ 1.-4. klašu koris
☺ 5.-12. klašu ansamblis
☺ Teātris
☺ Vizuālā māksla, ādas apstrāde
☺ Floristika

☺ Radošā darbnīca
☺ Pērļu rotas
☺ Volejbols
☺ Basketbols
☺ Trenažieri
☺ Koriģējošā 
     vingrošana
☺ Sporta dejas
☺ Jungas
☺ Lego pulciņš

Mēs lePoJAMIes

Rīgas 19. vidusskolā vienmēr ir mācījušies gudri, zinātkāri un talantīgi 
jaunieši, kuri savas zināšanas apliecinājuši mācībās, zinātniski pētnieciskajos 
darbos, mākslinieciskajā pašdarbībā. Jauniešu sasniegumus ir novērtējusi arī 
Latvijas valdība. Sākot ar 2005./2006. mācību gadu skolēniem ar teicamām 

un izcilām sekmēm, izcilu radošo un organizatorisko darbu, sasniegumiem 
olimpiādēs un zinātniskajās konferencēs, tiek piešķirts LR Ministru prezidenta 
Pateicības raksts.

Katru gadu 10. - 12. klašu skolēni piedalās un aizstāv zinātniski pētnieciskos 
darbus Latvijas skolēnu zinātniskajās konferencēs. Mūsu sasniegumi:
2011./2012. māc. gadā – 2. vieta Rīgas pilsētas skolēnu zinātnisko darbu  
  konferencē, darbs izvirzīts uz valsts konferenci.
2010./2011. māc. gadā – 2. vieta Rīgas pilsētas skolēnu zinātnisko darbu  
  konferencē.
2009./2010. māc. gadā – 1. vieta Rīgas pilsētas skolēnu zinātnisko darbu  
  konferencē, darbs izvirzīts uz valsts konferenci. 2.  
  vieta Rīgas pilsētas skolēnu zinātnisko darbu  
  konferencē, darbs izvirzīts uz valsts konferenci.
2008./2009. māc. gadā – 1. vieta Rīgas pilsētas Kurzemes rajona skolēnu  
  zinātnisko darbu konferencē, darbs izvirzīts uz valsts  
  konferenci.

Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā skola saņēma godalgu pilsētu skolu 
grupā par lielāko izaugsmi angļu valodas centralizēto eksāmenu vērtējumos 
un 6. vietu vēstures priekšmetā.

Mēs lepojamies ar savu sporta komandu sasniegumiem dažāda līmeņa 
sacensībās, kā arī labiem panākumiem dažādās kultūras jomās.
Mēs lepojamies ar savām tradīcijām un ārpusstundu pasākumiem, kuri bieži 
notiek arī ārpus skolas telpām. Mūsu tradicionālie pasākumi ir:
- 1. septembra svinības,
-  Jūras diena,
-  Miķeļdienas tirgus,
-  Ķekatnieku uzstāšanās Mārtņdienā,
-  Lāčplēša dienas svinības,
-  Latvijas Republikas dibināšanas dienai veltītie pasākumi,
- Ziemassvētku balle un koncerts ar skolēnu, vecāku un skolotāju  
 piedalīšanos,
-  Konkurss ,,Dejo klase’’,
-  Konkurss ,,Talantu šovs’’,
-  Žetonvakars un absolventu salidojums,
-  Lieldienu pasākumi,
-  Mākslas dienas,
-  Vislatvijas pasākums ,,Lielā talka’’,
-  Mātes dienai veltīti pasākumi,
-  Sporta dienas.

InoVATĪVA 
MāCĪBu VIde

Skola aktīvi izmanto informācijas tehnoloģijas mācību priekšmetu apguvē 
– 4 klases ir aprīkotas ar stacionāriem projektoriem, 2 mācību kabineti 
ar interaktīvo tāfeli. Skolā ir 1 pārvietojamais projektors, 1 pārvietojamā 
interaktīvā tāfele. Ir ieviesta elektroniskā skolvadības sistēma e-klase, kas ļauj 
skolēniem un vecākiem pastāvīgi sekot savu bērnu sekmēm un to izaugsmei. 
Skolā ir ierīkots bezvadu interneta tīkls skolotāju un skolēnu vajadzībām. 
Skolā ir paplašināts lokālais tīkls, kas pārklāj gandrīz visas telpas. Gandrīz 
visas mācību telpas ir aprīkotas ar stacionārajiem datoriem. Šī mācību gada 
sākumā ir iegādāta balsošanas sistēma, kas arī tiek pielietota interaktīvā 
mācību priekšmetu apguvē. 

Skolā ir ierīkota dabaszinību klase, kas piemērota fizikas, ķīmijas, bioloģijas 
un matemātikas mācību priekšmetu apguvei. Klases galvenais uzdevums 
ir nodrošināt moderno tehnoloģiju, dažādu mērierīču un datorprogrammu 
simulāciju pielietošanu mācību priekšmetu apguvē. Kā vienu no galvena-
jiem nākotnes mērķiem skola izvirza e-mācību vides ieviešanu, kas ļautu ne 
tikai klātienē esošajiem skolēniem interaktīvi mācīties, pildīt mājas darbus un 
pārbaudes darbus, bet arī ārzemēs esošajiem turpināt mācības mūsu skolā.

Skolā un skolas teritorijā ir ierīkotas 9 videokameras skolēnu drošībai un 
kārtības uzturēšanai. Skolā dežūrē pašvaldības policija.
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RīgAS 22. VIDUSSKolA 
bruņinieku 10, Rīga, lV-1001

Tālr./fakss: 67846826
e-pasts: r22vs@riga.lv

www.r22vsk.lv

Школа №22 - это та школа, где понимают, насколько 
важно уравновесить на чаше весов учебу и личность 
ученика; в погоне за знаниями не потерять, а, наоборот, 
обрести своё "я".
  
Школа хранит традиции: Творческие Сборы, 
театральный фестиваль «Золотая рыбка», ярмарка 
«mārtiņdienas tirdziņš», школьный интеллектуальный 
марафон и другие.

Школа №22 - то место, 
куда приходят учиться: не просто получать знания, но 
и применять их.

Сочетание рабочей атмосферы и непринуждённой 
обстановки не позволяет учебным будням превратиться 
в рутину; творческие мероприятия дают возможность 
каждому из учащихся проявить свою одарённость. 

Те, кто желает развить таланты, бесплатно могут посещать 
театральную студию, студии гитары, керамики или 
ораторского искусства, записаться в хор, на дебаты, в 

секцию настольного тенниса, открыть мир фотографии, 
компьютерной анимации…  Каждый год появляется что-
нибудь новенькое …

В школе действует ученическое самоуправление. Сами 
учащиеся принимают решения, как организовать то или 
иное соревнование или праздник, так что недовольных 
"руководством" тут попросту нет.

Проектно-исследовательская деятельность давно и прочно 
вписалась в практику работы нашей школы, ребята 
принимают участие в городских и республиканских 
исследовательских конференциях, а также принимают 
участие в международном проекте Comenius. Особое 
внимание уделяется благотворительности, – ученики 
сотрудничают с детскими домами г.Риги.

Школа работает по лицензированным программам для всех 
образовательных этапов (от дошкольного образования 5-6 
летних детей до общеобразовательной программы средней 
школы). Также работают 14 кружков по интересам.

Добро пожаловать!

Контакты:
Bruņinieku 10, Rīga, LV-1001

Телефон/факсс: 67846826
E-mail: r22vs@riga.lv
http://www.r22vsk.lv

https://facebook.com/r22vsk
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1. Программа основной школы. Имеется возможность  
 углубленно освоить математику, латышский, английский  
 и немецкий языки.

2. Общеобразовательная программа средней школы с  
 углубленным изучением английского языка, математики,  
 немецкого языка.

75 средняя школа основана в 1974 году. На сегодняшний 
день в школе учатся 567 учащихся, работают 58 учителей, 
из них 8 – бывшие выпускники школы. Учителя, многие 
из которых имеют степень магистра, осуществляют 
творческую, учебную и воспитательную работу, используя 
современные методы обучения.

В школе работают психолог, логопед, социальный педагог, 
комиссия поддержки учащихся, медсестра, стоматолог.

Учащиеся могут заниматься в спортивных секциях 
по баскетболу, волейболу, футболу, художественной 
гимнастике, теннису, борьбе, шахматам и шашкам. 
Наши гимнастки успешно защищают честь Латвии на 
международных соревнованиях.

Каждый год учащиеся завоевывают призовые места в 
районных и городских олимпиадах и конкурсах, успешно 
сдают государственные экзамены за курс основной и 
средней школы.

Одно из успешных творческих направлений – музыкальное. 
Школьный хор постоянно участвует и занимает призовые 
места в различных конкурсах. Участники вокального 
кружка и поп-группы «Чижики» (руководитель Наталья 
Кекля) являются дипломантами международных 
фестивалей, победителями конкурсов. Трио «Чижики» 
победили на IV международндом фестивале молодежи 
«Baltic Voyage 2012» (Рига – Стокгольм, 02-06.11.2012) 
в номинации «Эстрадный вокал». Школьный коллектив 
народных танцев также является призером многих 
конкурсов.

В школе интересно проводятся предметные недели, 
интеллектуальные марафоны, конференции по научно – 
практической работе и итогам года, а также великолепные 
праздники и мероприятия о которых можно узнать на сайте 
школы. Школа гордится своими талантливыми ребятами и 
лучшими учениками. 

Учебные классы и библиотека оснащены самыми 
современными средствами обучения как, благодаря 
участию в ESF проектах по информатизации и оснащению 
кабинетов естествознания, так и благодаря вложению 
средств школьного бюджета. В школе работает  е-журнал.

В школе уютный интерьер, хороший стадион, ухоженный 
альпинарий, прекрасная зеленая зона.

Школа аккредитована до 06.01.2019 года.

RīgAS 75.VIDUSSKolA
ogres 9, Rīga, lV-1019

tālr./fakss: 67145781
e-pasts: r75vs@riga.lv

mājas lapa: www.r75vsk.lv

ЛИЦЕНЗИРОВАНЫ И АККРЕДИТОВАНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
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AKREDITēTA māCībU IESTāDE.
KVAlITATīVA APmāCībA.

mŪSDIEnīgS TEHnISKAIS noDRoŠInāJUmS.

SKolA REAlIzē:
• pirmsskolas izglītības programmu no 1,5 gadu vecuma 
 (01011111),
• pamatizglītības programmu (21011111),
• speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 
 mācīšanās traucējumiem (21015611).

Skolai ir 50 gadu darba pieredze, strādājot ar izglītojamajiem 
pagarinātās darba dienas grupās, no 1. līdz 9. klasei.
Skolas teritorija piekļaujas Biķernieku meža masīvam, ir 
piemērota vieta pastaigām un sporta nodarbībām.
Kvalitatīvu zināšanu apguvi nodrošina nepieciešamā materiālā 
bāze. Atbilstoši mācību priekšmetu kabineti, divas datorklases, 
kas aprīkotas ar internetu, bibliotēka un lasītava, sporta 
komplekss (zāle).
Mācību procesā līdztekus pamatizglītības apguvei peda-
gogi lielu vērību velta pozitīvai personības socializācijai 
(pašvērtējuma stabilizācija, prasme lietderīgi izmantot brīvo 
laiku, un dzīvot sabiedrībā, neiekļūstot riska grupās), kā arī 
profesionālo iemaņu apgūšanai mājturības un tehnoloģiju 
stundās.
Ārpusstundu audzināšanas darbā klašu audzinātāji, sociālais 
pedagogs un skolas psihologs lielu uzmanību velta skolēnu 
interešu izkopšanai. Tam kalpo daudzveidīgas interešu 
izglītības programmas: keramikas, datorgrafikas un citi 
pulciņi, kā arī 1-4.klašu koris, 5.-9.klašu ansamblis, populārais 
deju kolektīvs „Skudras”. Īpaši aktīvi ir skolas florbolisti, kuri 

gūst panākumus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Skolā 
darbojas florbola sporta klubs ”Rīgas Lauvas”.
1.-4. klašu skolēni  reizi nedēļā apmeklē ”Praktiskās estētikas 
skolu”,  kur apgūst dzīvei noderīgas prasmes.
Izglītojamo jaunākie brāļi un māsas var apmeklēt pirmsskolas 
grupas no 1,5 gadu vecuma.

SKolAS TRADICIonālIE PASāKUmI:
Zinību diena,
Dzejas dienas,
Skolotāju diena,
Rudens un ziemas diskotēkas,
Mārtiņdiena ar gadatirgu,
Lācplēša diena,
deju skate,
18.novembra svētku pasākums,
dalība „Bērnu žūrijā”,
Ziemassvētku nedēļas pasākumi,
sporta dienas,
ikmēneša teātra izrādes,
rudens un pavasara ekskursijas,
Māmiņu dienas koncerts un skolēnu darbu izstāde.

Skola atrodas mikrorajonā Jugla-3.
Satiksme ar autobusiem Nr.15, Nr.19, Nr.29. un mikroautobu-
siem Nr.204 un Nr.206 (līdz pieturai „Skola”), ar autobusiem 
Nr.40 un Nr.28 (līdz galapunktam Jugla-3).

RīgAS EzERKRASTU 
PAmATSKolA

malienas ielā 89, Rīgā, lV-1064, 
tālr.: 67533917, e-pasts: ezervs@riga.lv
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RīgAS KRISTīgā VIDUSSKolA
A. Deglava 3, Rīga, lV-1009

tālr.: 67273824
e-pasts: rkrvs@riga.lv
www.kristigaskola.lv

Direktore: Iveta Gaile
Rīgas Kristīgā vidusskola dibināta 1991. gadā. 
Skolas ēkas pamatakmens likts 1904. gada 24. septembrī, simtgadīgu liepu 
ieskautā pēc arhitekta R. Šmelinga projekta celtā neogotikas stila ēka ir vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklis. Simt gadu laikā skola daudzkārt mainījusi 
nosaukumus, taču saglabājusi savas vērtības. Šobrīd skola, pateicoties arī 
skaistajam izgaismojumam, patiesi kļuvusi par Grīziņkalna rotu.

skola realizē:
• pamatizglītības programmu (21011111);
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (31011011).
Mācības notiek latviešu valodā, izglītības apguve ir bez maksas. 
Skolas mācību process notiek līdzīgi kā Latvijas vispārizglītojošās skolās, bet 
unikalitāte ir faktorā, ka savā darbībā skola ievēro kristīgos dzīves pamatprin-
cipus un vērtības. Skola ir starpkonfesionāla. Lielākā daļa skolas absolventu 
turpina sekmīgi mācīties dažādās Latvijas un ārzemju augstskolās. Skolai ir 
sava himna un karogs.

skolas misija – radīt kristīgu vidi vidējās izglītības iegūšanā, akcentējot 
katra cilvēka unikalitāti, talantu un sociālo inteliģenci, veicinot praktisko 
pašattīstību.

skolas tradīcijas: 
• nedēļa sākas ar visas skolas kopīgu svētbrīdi skolā vai ar 
 dievkalpojumu Sv. Pāvila baznīcā;
• darbdiena sākas plkst. 8:20 ar svētbrīdi;
• stundas sākas plkst. 8:30;
• Bībeles svētki Latvijas mērogā;
• Burtiņu svētki;
• Ģimenes diena;
• Pagalma svētki – skolas dzimšanas diena;
• Neparastā nedēļa;
• mācībās un sportā labāko skolēnu ekskursija mācību gada 
 noslēgumā;
• Ziemsvētku labdarības tirdziņš, uzvedums un 
 sadziedāšanās;
• Ziemassvētku un Valentīndienas balle;
• RKV veidota bērnu lappuse LELB avīzē „Svētdienas Rīts”;
• sadraudzība ar Evaņģēlisko skolu centru  Kemnicā, Vācijā.

skola piedāvā:
• augsti kvalificētus un saprotošus pedagogus;
• draudzīgu gaisotni un individuālu pieeju;
• kristīgo mācību no 1. līdz 12. klasei;
• angļu valodu no 1. klases;
• pagarinātās dienas grupu līdz 17:00;
• pusdienas un 1.- 4. klasēm arī launagu;
• interešu izglītību (sports, koriģējošā vingrošana, Bībeles 
 pulciņš, tautas dejas, vizuālā māksla, vokālie ansambļi; 
 personības praktiskās pilnveides nodarbības u.c.);
• psihologu;
• logopēdu;
• pirmsskolas nodarbības nākamajiem pirmklasniekiem 
 „Bitītes skola”;
• radošās nometnes skolēnu brīvlaikos.

Skolai ir struktūrvienība - Brīvā laika centrs ''Jota'', kas bērniem 
un jauniešiem pēc skolas  piedāvā lietderīgas un pilnvērtīgas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas - daudzveidīgas prāta, izziņas un 
galda spēles; DVD filmas, novusu, biljardu, galda tenisu, sporta 
un radošās aktivitātes (viss bez maksas), kā arī dažādu stilu deju 
nodarbības.

Ienāc:

www.kristigaskola.lv
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īsteno šādas programmas

•   pamatizglītības programmu (kods 21011111);
•   vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 
     tehnikas virziena (matemātika un datorzinības) program-
     mu (kods 31013011);
•   vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību 
     un tehnikas virziena (dabaszinības) programmu 
     (kods 31013011);
•   vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 
     (ekonomika un ģeogrāfija) programmu (kods 31014011);

•   vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena 
     programmu (kods 31012011);          
•   vispārējās vidējās izglītības programmu (kods: 31011011).
 

Tu vari nodarboties pulciņos 
un attīstīt savas spējas

•   Tautas dejas 1. klašu, 2. klašu, 2.-3. klašu un 4. - 6. klašu 
 deju kolektīvs. 
•   Sarīkojuma dejas 1. - 9. klasēm. 
•   Koris 1. - 4. klasēm. Zēnu koris. Meiteņu koris 5. - 9. 
 klasēm. Jauktais koris. 
•   Vokālais ansamblis "Zvaniņš". 
•   Teātra studija "Paši". 
•   Vizuālā un lietišķā māksla 5.-9. kl. 

•   Matemātikas pulciņš “Cipariņš”. 
•   Uzņēmējdarbība. 
•   Skolas muzejs. 
•   Rokdarbu pulciņš. 
•   Sporta spēles 1.-4. kl. Sporta spēles 5.-9. kl. Vispusīgās 
 fiziskās sagatavošanas grupa. Peldēšana.
•   Raibulis. 
Skolai ir sporta komplekss, kurā Tev piedāvā nodarbības 
divos baseinos, atlētikas zālē, lielajā un mazajā sporta zālēs.
 

Varēsi darboties 
šādos pulciņos:   

Sporta spēles. Peldēšana. Atlētiskā vingrošana. Aerobika. 
Vispusīgās fiziskās sagatavošanas grupa. 

RīgAS nATālIJAS DRAUDzIņAS 
VIDUSSKolA

bruņinieku iela 24a, Rīga, lV-1001
Tālr.: 67276192, e-pasts: rndv@riga.lv, 

www.ndv.lv
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RADoŠA Un lAbESTīgA SKolAS 
KolEKTīVA DARbībA mATERIālI Un 

TEHnISKI noDRoŠInāTā Un 
ESTēTISKI SAKoPTā VIDē.

Mūsu skola tika nodibināta 1991.gadā, un kopš tā laika kļuva par 
vienu no labākajām skolām Latvijā, tā 2011./2012.gadā svinēja 20 
gadu jubileju. Skolā mācās aptuveni 660 skolēnu, kuriem piedāvā  
4 mācību programmas:
1. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma  
 (kods  01011121).
2.  Pamatizglītības mazākumtautību  programma 
 (kods 21011121  2. modelis).
3.  Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un teh-
 nikas virziena mazākumtautību programma  (kods  31013021)  
 (padziļinātā matemātikas un informātikas  apguve).
4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
 mazākumtautību programma (kods 31011021)  
 (padziļinātā angļu un latviešu valodas  apguve, vācu valoda).
 
Mūsu 70 % skolas absolventu kārto valsts eksāmenu A-C līmenī 
un 6 no viņiem kļuva par zelta stipendiju laureātiem.
Beidzot skolu, absolventi var viegli iestāties augstākajās mācību 
iestādēs vai arī var veiksmīgi konkurēt darba tirgū.
92 %  absolventu  turpina mācības augstākajās mācību iestādēs 
Latvijā, kā arī ārvalstīs. Skolēni ar labiem panākumiem piedalās 
dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs ne tikai rajona, bet arī 
valsts un starptautiskajā līmenī.
Skolā strādā 67 skolotāji, no kuriem 7 skolotāji ir Zelta pildspal-
vas ieguvēji, 19 – apbalvoti ar Rīgas Domes Goda rakstiem, 3 – ar 
Valsts Prezidenta Goda rakstu.
Skolēnu un skolotāju rīcībā ir gaišas un mājīgas klašu telpas, 
bibliotēka ar apmēram 27000 grāmatām, datorklases, moderni 
aprīkota ēdnīca un kafejnīca.
Mūsu skolā par tradīciju kļuvusi  tikšanās ar ievērojamiem 
cilvēkiem: zinātniekiem, dzejniekiem, politiķiem. Skolēni 
aktīvi piedalās diskusijās ar viņiem. Pēdējā laikā mūsu skolas 
viesi bija Lilita Ozoliņa, Māra Zālīte, Knuts Skujenieks, Ma-
rina Kosteņecka, Rīgas Mērs Nils Ušakovas, Krievijas vēstnieks 
Latvijā A.Višņakovs, Ukrainas vēstnieks Latvijā Rauļs Čilačava.
 

2010.gada 16.novembrī  mūsu skolā viesojās valsts prezidents 
Valdis Zatlers. Sirsnīgā gaisotnē valsts prezidents vadīja patrio-
tisma diskusiju par tēmu „Latvija – manas mājas”.
2012.gada 18.novembrī skolas direktore Viktorija Verhovska tika 
apbalvota ar Triju Žvaigžņu ordeni.
Desmito gadu pēc kārta mūsu skolas skolēni ir „Татьянин день”  
konkursa uzvarētāji un laureāti nominācijās „Pētniecisko darbu 
konkurss”,  „Zīmējumu konkurss”, „Izpildītāju konkurss”.  Mūsu 
skolēni divreiz  bija  konkursa „Pētniecisko darbu konkurss 
Grand-Prix  ieguvēji.
Skolā darbojas vairāki kori, vokālie ansambļi, pulciņi, sporta 
sekcijas, teātra studijas, modes teātris, tiek izdota skolas avīze 
„Rīnūžu Vēstnesis”. Mūsu koris bija X  Dziesmu un Deju Svētku 
dalībnieks. Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde.
Mūsu skola no 2005./2006. m.g. piedalās starptautiskajā Ekoskolu 
programmā. 2006. gadā skolai piešķirts nacionālais sertifikāts un 
2007. gada. – Zaļais karogs un starptautiskais  Ekoskolu sertifikāts. 
Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes 
sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu par 
apkārtējās vides jautājumiem.
Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar 
aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. 
Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas 
kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts 
pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā 
un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku 
skolas un sabiedrības daļu.
Skola piedalījās JAL (Biedrība Junior Achievement – Latvija)  un 
realizēja visus piedāvātos ekonomiskos projektus praktiskajā dzīve 
(Reklāmas konkurss, Ēnu diena, Bizness plāna konkurss, Skolēnu 
mācību firma u.c.).  JAL dažādiem projektiem un konkursiem at-
balstot biznesa izglītību skolā, ir būtiski un uzskatāmi palīdzējusi 
ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem un skolēniem ne tikai 
apgūt uzņēmējdarbības zināšanas, bet arī tās pārbaudīt praksē.
 
Ir noteiktas skolas prioritātes:
• Skolēnu mācību sasniegumu līmeņa paaugstināšana.
• Augsti kvalificēta pedagoģiskā kolektīva  pilnveidošana.
• Pievilcīgas un mūsdienu apstākļiem atbilstošas darba vides 
 veidošana.

RīgAS RīnŪžU VIDUSSKolA 
ziemeļblāzmas 59, Rīga, lV-1015

tālr./fakss: 67345707 
e-pasts: rrinvs@riga.lv

www.rinuzi.lv
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Skaistkalnes 7, Rīga, lV-1004
tālr.: 67629267, 67629688; 
fakss: 67629267 
e-pasts: r47vs@riga.lv

I z g l ī T ī b A S  P R o g R A m m A S :
 
1. – 9. kl. Pamatizglītības programma 
(programmas kods 21011111)

10. – 12. kl. Vispārējās vidējās izglītības vispār-
izglītojošā virziena programma (programmas kods 
31011011), kur padziļināti tiek apgūta informātika 
(programmēšana) plus trešās svešvalodas vai 
padziļinātas fizikas, ķīmijas, tehniskās grafikas 
apguve.

11. kl. programmā iekļauta autoapmācība.

7. – 12. kl. specializācija – meiteņu basketbols. Tiek 
trenētas meitenes Latvijas meiteņu basketbola U-16, 
U-18, U-20 izlasēm ar iespēju spēlēt Latvijas sieviešu 
basketbola izlasē. 

•  specializācija basketbolā no 7. līdz 12. kl., 
•  ar pagājušo gadu ir sākta meiteņu un zēnu 
 basketbola apmācība jau ar pirmo klasi
•  2014./2015.m.g. tiek plānots licencēt programmu 
 21015511 "Speciālās pamatizglītības izglītības 
 programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem".

• Skolai ir internāts.

Direktore 
Anita Neimane

Skola nodrošina licencētu mācību programmu apguvi:
• pamatizglītības,
 - pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) (vakarskola),
 - pamatizglītības otrā posma (7.–9.klase) (neklātiene),

• speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar  
 speciālajām vajadzībām, 
• speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar  
 mācīšanās  traucējumiem,
• speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar  
 garīgās attīstības traucējumiem,

• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo, 
 - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo (vakarskola),
 - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošo (neklātiene),
 
•  vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena,
•  vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēto. 

RAUnAS VIDUSSKolA
Skolas iela 1, Rauna, Raunas pag., Raunas nov., lV-4131

tālr.: 641 77012, fakss: 641 77384
e-pasts: raunask@cesis.edu.lv; 

www.raunasvsk.lv

Direktors: Arvīds Desmitnieks

Vaiņodes vidusskola  
dibināta 1949. gadā.
Skola akreditēta uz 6 gadiem. Tiek 
piedāvātas 3 izglītības programmas:

• Pamatizglītības programma
• Vispārējās vidējās izglītības pro-
gramma, vispārizglītojošais virziens
• speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem ar 
mācīšanās traucējumiem

2012./2013. mācību gadā  skolā mācās 265 skolēni, strādā 30 skolotāji.

Skolā ir labas mākslinieciskās pašdarbības tradīcijas. Skolēni 
sevi var apliecināt vairākās interešu izglītības grupās: tautas deju 
kolektīvos, meiteņu un zēnu koros, kokapstrādes pulciņā, handbo-
la un vieglatlētikas grupās. Labi sasniegumi zinātniski pētniecisko 
darbu konkursos un projektu olimpiādēs, mūzikas un skatuves runas 
konkursos. Skolai ir tradīcijas pulcēties visiem kopā Zinību dienā, 
Latvijas proklamēšanas gadadienas svētkos, Ziemassvētkos, „Pēdējā 
zvana” pasākumā un mācību gada pēdējā dienā.

 Aktīva un interesanta ir skolas sporta dzīve – regulāras un kvalitatīvas  
sporta stundas, peldēšanas nodarbības 2. - 4.klašu skolēniem Liepājas 
Olimpiskajā centrā, sporta konkursi,  sporta dienas un sacensības. 
Sporta skolas grupa handbolā regulāri piedalās starptautiskās 
sacensībās.

Lielākā daļa absolventu turpina mācības Latvijas augstskolās.

VAIŅodes VIdusskolA
Avotu 4, Vaiņode, Vaiņodes novads, lV-3435
tālr.: 634 64423, 634 64387; fakss: 634 64226

e-pasts: vvskola@inbox.lv
www.vvskola.lv
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Skolu vada direktore Anita Vilcāne.
Skolā mācās 145 skolēni un 9 bērni pirmsskolas grupiņā,
 strādā 20 skolotāji. 

SKolā IR lICEnCēTAS Un AKREDITēTAS 
ŠāDAS māCībU PRogRAmmAS: 

 pirmsskolas izglītības programma (01011111)
 pamatizglītības programma (21011111)
 speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
 mācīšanās traucējumiem (21015611)
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
 programma (31011011)
 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
 programma (neklātienes) (31011013).

Apmācības valoda – latviešu

Uzņemšanas noteikumi vidusskolā: uzņemšanas pamats – 
apliecība par pamatizglītību.

Skolā darbojas pulciņi: folkloras kopa „Volyudzeite”, 1.-4. 
klases koris, meiteņu vokālie ansambļi, zēnu vokālais ansam-
blis, kokapstrādes, sporta, tehniskās jaunrades, bibliotēkas 
pulciņi, hobijdarbnīca, Dabas skola, līderības skola.

Iespēja iegūt: Autovadītāja B kategorijas tiesības,
Traktora vadīšanas tiesības.

Iespēja apgūt: Vidusskolēniem Vadības un menedžmenta 
akadēmijas piedāvāto komerczinību kursu.

Skolas tradīcijas: Zinību diena, 10. klases iesvētīšana 
vidusskolēnu pulkā, skolotāju diena, Miķeļdienas gadatirgus, 
novada nozīmīgāko piemiņas vietu izgaismošana 18. novembrī, 
labdarības akcija „Ziemassvētki visiem”, Ziemassvētki, 
Meteņdiena, Lieldienas, Jurģu gadatirgus, Žetonu vakars, 
sporta spēļu diena „Jautrie starti” kopā ar vecākiem, Labo 
darbu nedēļa, „Pēdējā zvana” svētki, Skolas Goda svētki.

Uz skolas sporta bāzes darbojas Vārkavas novada sporta skola.

www.varkava.lv

VāRKAVAS VIDUSSKolA
Skolas 4, Vecvārkava, Vārkavas nov., 

lV-5335, tālr.: 65326655
e-pasts: varkavasvsk@pvg.edu.lv

www.varkava.lv

Valles vidusskola 2014./2015. mācību gadā 
uzņem izglītojamos šādās programmās:

• Vispārējā pamatizglītības programma 
 (21011111)
• Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programma 
 (31011011)
• Speciālās pamatizglītības programmas 
 (21015811, 21015611)
 

Skola nodrošina:

• bezmaksas dzīvošanu internātā;
• bezmaksas transporta pakalpojumus nokļūšanai uz skolu 
 un atpakaļ uz mājām;
• atbalsta personālu – logopēdu;
• vidusskolēniem ir iespēja apgūt Vadības un menedžmenta 
 akadēmijas piedāvāto komerczinību kursu;
• iespēju labākajiem vidusskolēniem mācībās saņemt 
 stipendiju;
• daudzpusīgu interešu izglītību un pulciņu darbu.
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RĪGAS MŪZIKAS INTERNĀTVIDUSSKOLA
aicina  mācīties skolēnus no visiem Latvijas novadiem!

Skolas direktore- Vēsma Grugule
Skolēnu skaits- 303; pedagogu skaits- 71

Rīgas Mūzikas internātvidusskolas dibinātājs ir Rīgas Dome.
v Skolā tiek īstenotas 3 izglītības programmas: 
v vispārizglītojošā pamatizglītības programma; 
v speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 
 traucējumiem; 
v vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
v Vidusskolēniem ir iespēja papildus apgūt komerczinību programmu LUMA 
 projektā „Esi līderis!” un darboties  „Junior Achievement Latvia” 
 programmā, kurā 2013.gadā skola ieguva Laureātu skolas titulu.
v Skolā ir ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs. Centrs nodrošina 
 kvalitatīvu individuālo (mājas) apmācību izglītojamiem, kuri veselības dēļ 
 ilgstoši nevar apmeklēt skolu.
v Skolā strādā augsti kvalificēti vispārizglītojošo un speciālo mūzikas 
 priekšmetu pedagogi, psihologs, speciālais pedagogs un logopēds.
v Skolā mācās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem, jo skolai ir mūsdienīgs 
 un labiekārtots internāts.
v Skola nodrošina kvalitatīvu ēdināšanu, maznodrošinātajām un trūcīgajām 
 ģimenēm, kā arī bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku apgādības, 
 ir bezmaksas ēdināšana 4 reizes dienā.
v Visiem skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports Rīgā.

Audzēkņi muzikālās iemaņas un zināšanas apgūst koros, individuālo instru-
mentu spēles, ansambļu un vokālajās nodarbībās.

v Skolā uzņem skolēnus bez priekšzināšanām mūzikā. Katrs skolēns dzied 
 korī un spēlē kādu no mūzikas instrumentiem (klavieres, flautu, klarneti, 
 vijoli, ģitāru vai citu).
v Notiek sadarbība ar Mūzikas akadēmiju, Rīgas Mūzikas skolu mācību 
 spēkiem un Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmiju. 
v Skolā darbojas 5 kori: jauktais koris „Vaidelote”, 5.–9. kl. meiteņu koris 
 „Laine”, zēnu koris, 2.– 4. kl. koris un 1. kl. koris.
v Koriem ir labi panākumi. Dziesmu svētkos tie vairākkārtīgi ieguvuši 
 godalgotas vietas. Skolas kori ir saņēmuši cildinošas atsauksmes un 
 vērtējumus par neatlaidīgu un mērķtiecīgu darbu Latvijas kultūras 
 mantojuma saglabāšanā.
v Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi: 5 kori, 10.-12.klašu vokālais un 
 vokāli instrumentālais ansamblis, aerobikas – deju pulciņš, vizuālās mākslas 
 un floristikas pulciņi, jauno ekonomistu klubs „Hermejs”, datorzinību 
 pulciņš, „Vācu valoda ES kontekstā”, IT izmantošana angļu valodas apguvē, 
 vides pētnieki, skolas avīze „Skolas Diena”.
v Skolai ir senas tradīcijas, par to liecina vairāk nekā 30 gadus iegūtās 
 godalgotās vietas gan Rīgas pilsētas, gan valsts konkursos, Vispārējos 
 latviešu dziesmu svētkos un piedalīšanās daudzos autorkoncertos Latvijā. 
 Katru gadu skolēnu un skolotāju paveiktais vērtējams skolas gada atskaites 
 koncertā.
v Regulāri tiek organizēti skolēnu apmaiņas braucieni gan mūsu valsts 
 robežās, gan ārpus tām.

Nāc mācīties un attīsti sevī personību ar mūzikas palīdzību!

RīgAS mŪzIKAS 
InTERnāTVIDUSSKolA 

Kalnciema 160, Rīga, lV-1046 
Tālr./fakss: 67612391

e-pasts: rmivs@riga.lv, www.rmivs.lv

lAbU DomāT, lAbU 
DARīT, lAbU RUnāT, 
lAbAm TICēT, lAbU 
VēlēT, lAbU DoT Un 

lAbU ņEmT, lAbI bŪS !

Dzirciema 
internātpamatskola 
piedāvā apgūt speciālās 
pamatizglītības programmas izglītojamiem:

1. ar garīgās attīstības traucējumiem – izglītības kods 21015811;
2. ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 
 smagiem attīstības traucējumiem – izglītības kods 21015911;
3.  1. līmeņa profesionālā pamatizglītība ar garīgās attīstības 
 traucējumiem – izglītības kods 2254304, 2281102.
4. Profesionālajā izglītībā piedāvā apgūt „Galdnieka palīga” vai 
 „Pavāra palīga” kvalifikāciju. 
5. Arodklašu audzēkņi, kuri apguvuši programmu un ieguvuši 
 nepieciešamās zināšanas un prasmes, II semestra beigās kārto 
 kvalifikācijas eksāmenu. Audzēkņi, kuri veiksmīgi nokārtojuši 
 kvalifikācijas eksāmenu, ar komisijas lēmumu saņem apliecību 
 par profesionālo pamatizglītību.  

DzIRCIEmA 
InTERnāTPAmATSKolA

“lamiņi”, Pūres pag., Tukuma nov., lV-3124
e - pasts: dzskola@infonet.lv

tālr.: direktors 29194763, direktora vietniece 63155214,
skolotāju istaba 63155206, lietvede 63155211, fakss: 63155210

PAmŪŠAS SPECIālā 
InTERnāTPAmATSKolA

„Pamūšas skola”, gailīšu pagasts, bauskas nov., lV-3931
tālr./fakss: 63 956 285

e-pasts: pamusa.skola@bauska.lv
www.pamusasskola.lv

I z g l ī To J A m o  U z ņ E m Š A n A

2014./2015. māc.g. uzņem izglītojamos šādās 
izglītības programmās: 

• Speciālās pirmsskolas izglītības programmās izglītojamiem  
 ar garīgās veselības un mācīšanās traucējumiem
• Speciālajās pamatizglītības programmās
• Profesionālās pamatizglītības programmā ar profesionālo  
 kvalifikāciju – mājkalpotājs
• Profesionālās pamatizglītības programmā ar profesionālo  
 kvalifikāciju – galdnieka palīgs

Uzņemšanas noteikumi

Skolēnus uzņem visu gadu, iestājoties ir nepieciešams:
1. Valsts vai novada pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums 
2. Vecāku iesniegums
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Maltas speciālajā internātpamatskolā piedāvātās izglītības 
programmas ir šādas:

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem 	
ar garīgās attīstības traucējumiem (latviešu un krievu 
plūsmas) – IP kodi 21015811, 21015821.
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar 	
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem 
smagiem attīstības traucējumiem (latviešu un krievu 
plūsmas) – IP kodi 21015911, 21015921.
Arodklases (latviešu un krievu plūsmas)	

Arodklasēs skolēni tiek uzņemti, ja tie apguvuši speciālo 
pamatizglītību (pēc 9. klases), un 10. – 12. klasēs tiek piedāvātas  
3 arodprogrammas:

“ēdināšanas serviss” ar kvalifikācijas “Pavāra palīgs” 	
iegūšanu
“Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” ar kvalifikācijas 	
“Palīgšuvējs” iegūšanu
“Kokizstrādājumu izgatavošana” ar kvalifikācijas 	
“galdnieka palīgs” iegūšanu

Mazākumtautību klasēs tiek realizēta bilingvālā apmācība, t. i., 
pastiprināta latviešu valodas apguve.

Visu priekšmetu mācīšanā tiek ievērota individuālā un diferencētā 
pieeja, kā arī saudzējošais režīms.

Kopš 2008. gada skolā darbojas rehabilitācijas programma, kas 
ietver vairākas procedūras: masāžas, inhalācijas, infrasarkano staru 
saunu, burbuļvannas, audio-video relaksāciju, skābekļa kokteiļu 
uzņemšanu, apsauļošanos u.c. Bērni var piedalīties ārstnieciskajā 
vingrošanā vai nodarboties trenažieru zālē.

Audzināšanas programmas tiek realizētas atbilstoši vecumam, 
psiholoģiskajām un psihiskajām īpatnībām, kas ir orientētas uz tuvāko 
attīstības zonu un katra skolēna potenciālo iespēju realizāciju.

Audzināšanas programmas ietver: tikumisko, estētisko un fizisko 
audzināšanu, valstiskās pašapziņas veidošanu un darbaudzināšanu.
Fakultatīvās nodarbības (datorzinībās, latviešu valodā, matemātikā), 
interešu izglītības nodarbības (dambrete, rotkaļi, dejas, mūzika) 
piedāvā dažādu iespēju klāstu skolēnu zināšanu paplašināšanā un 
padziļināšanā.

mAlTAS SPECIālā  
InTERnāTPAmATSKolA
Rozentovas 9, Rēzeknes nov., malta, lV-4630

tālr.: 64631050; fakss: 64631052
e-pasts: maltasspec@saskarsme.lv

sis.malta.lv

IzglīTībAS PRogRAmmAS:

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 21015811; profesionālās 
pamatizglītības programma „Kokizstrādājumu izgatavošana” 
(2gadi) 2254304; profesionālās pamatizglītības programma 
„Mājturība” (2gadi) 22814101.

Skolā skolēniem ar īpašām vajadzībām labu pedagogu vadībā 
notiek nepieciešamo spēju un prasmju daudzveidīga attīstīšana 
un nostiprināšana mācību un audzināšanas darbā, ārpusstundu 
nodarbībās vizuālajā mākslā, sportā, kokizstrādājumu 
izgatavošanā, mūzikā, pastaigās un pārgājienos vidē pie Bal-
tijas jūras un Slīteres nacionālajā parkā. Skolēni līdzdarbojas 
Mazirbes vides uzturēšanā.

Skolā ir īstenots ERAF projekts „Mazirbes speciālās 
internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana”, kā rezultātā ir izremontētas un aprīkotas 
mācību telpas. Skolēniem ir labiekārtotas internāta telpas, 
kokapstrādes darbnīcas, mācību virtuve, ko skolēni labprāt 
izmanto arī brīvajā laikā audzināšanas nodarbībās.

Skolas tradīcijas ir Lāpu gājiens Lāčplēša dienā, Latvi-
jas valsts proklamēšanas dienas atzīmēšana, Ziemassvētki, 
mācību priekšmetu nedēļas, Teātra diena, skolēnu darbu 
izstādes, pārgājieni un ekskursijas. Skolēni savus sasniegumus 
prezentē ikgadējās Latvijas Speciālās olimpiādes sacensībās, 
pašdarināto tērpu skatēs, „Eurika” labdarības pasākumos, deju 
sarīkojumos.

mAzIRbES 
InTERnāTPAmATSKolA

mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, lV-3275
tālr.: 63255096

e-pasts: ilzek@dundaga.lv
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Iecavas internātpamatskola ir vispārējās izglītības iestāde, 
kura nodrošina izglītības, audzināšanas procesu un 
izglītojamo diennakts aprūpi. Skolā tiek īstenotas divas 
izglītības programmas:
• pamatizglītības programma (izglītības programmas 
 kods 21011111);
• speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar 
 mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 
 21015611)

Izziņas darbību veicināšanai izmantojamās 
mācību darba formas:
• Mācību priekšmetu metodiskās nedēļas, kuru laikā 
skolēniem ir iespēja padziļināti iepazīt konkrētā mācību 
priekšmeta noslēpumus, piedalīties konkursos un viktorīnās.
• Mācību darba konkursi. Es esmu skolēns, Labākā liecība, 
Centīgākais skolēns, Zinošākais skolēns klasē, Piedalies, lasi 
un vērtē, Bērnu žūrijā u.c. 
• Skolas, novada, starpnovadu mācību priekšmetu 
olimpiādes.
• Skolēnu projekti. Projektu nedēļas, dalība dažādos valsts 
un starpvalstu projektos.

ārpusstundu darba organizēšana:
Audzināšanas process ir labi organizēts un pārdomāts, 
skolēni apgūst dzīvesprasmes un mācās atbildību. Skolai 
ir cieša sadarbība ar bērnu vecākiem, kā arī nodrošināta 
vispusīga un aktīva atbalsta sistēma visās jomās. 

Skolas tradīcijas:
• 1. septembra svētki;
• Latvijas valsts svētku pasākumi; 
• Lasīšanas svētki, Ābeču svētki;
• Ziemassvētku nedēļas tradīcijas – koncerts Valsts kontrolē, 
svētrīts, skolas un klašu egles, svinīgās vakariņas;
• skolēnu tirdziņi, projektu prezentācijas, karjeras izziņas 
pasākumi, vecāku dienas, skolēnu darbu izstādes, pārgājieni, 
sporta dienas, erudīcijas konkursi u.c. 
Ik dienas ir iespējas piedalīties daudzveidīgās interešu 
izglītības nodarbībās.

Vairāk informācijas skolas mājas lapā 
www.iecavainternatskola.lv

IECAVAS 
InTERnāTPAmATSKolA

Iecavas novads, Iecava, Skolas iela 19, lV-3913.
Tālrunis, fakss: 63941183

e-pasts: internatskola@iecava.lv
www.iecavainternatskola.lv

Ja arī jūsu ģimeni ir skārušas sociālas problēmas, piedāvājam 
valsts apmaksātu izglītību, bērniem iespējas uzturēties internātā 
piecas dienas nedēļā, kur par viņiem rūpēsies pedagoģiskais 
kolektīvs, atbalsta personāls un tiks nodrošināti labi sadzīves 
apstākļi.

Skola realizē vispārējās pamatizglītības programmu 
ar mazākumtautību (krievu) apmācības valodu, kā arī 
pedagoģiskās korekcijas pamatizglītības programmu ar 
latviešu un mazākumtautību (krievu) apmācības valodu.

RīgAS lASTāDIJAS 
InTERnāTPAmATSKolA

Rīga, maskavas iela 178 
Tel. 67141039, 67141036

PIEJŪRAS InTERnāTPAmATSKolA
„ Skola”, Siguļi, Carnikavas novads, lV-2163

tālr.: 67147870, fakss: 67147882
e-pasts:csi@carnikava.lv

www.piejurasskola.lv

PIRmSSKolAS IzglīTībAS PRogRAmmAS 
P	Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās 
 attīstības traucējumiem (kods 01015811)
P	Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās 
 attīstības traucējumiem (kods 01015811) – autorprogramma bērniem ar  
 autisko spektru.
P	Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās 
 attīstības traucējumiem (kods 01015821) – autorprogramma bērniem ar 
 autisko spektru.
P	Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar 
 smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem 
 attīstības traucējumiem (kods 01015911)
PAmATIzglīTībAS PRogRAmmAS
P	Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības 
 traucējumiem (kods 21015811)
P	Speciālās mazākumtautību pamatizglītības programma izglītojamiem ar 
 garīgas attīstības traucējumiem (kods 21015821)
P	Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās 
 attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 
 (kods 21015911)
PIRmā līmEņA PRoFESIonālāS PAmATIzglīTībAS 
PRogRAmmAS
P	ēdināšanas pakalpojumi. Iegūstamā kvalifikācija - pavāra palīgs 
 (kods 2281102)
P	mājturība. Iegūstamā kvalifikācija – mājkalpotāja (kods 2281401)
P	Kokizstrādājumu izgatavošana. Iegūstamā kvalifikācija - galdnieka 
 palīgs (kods 2254304)
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InternātskolasVidējā izglītība

SKolA PIEDāVā APgŪT:

• speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar  
 garīgās attīstības traucējumiem 1. - 9.kl., kods 21015811;
• speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar  
 smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem  
 smagiem attīstības traucējumiem (C līmenis), kods  
 21015911;
• speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar  
 smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem  
 smagiem attīstības traucējumiem (C līmenis) "Darba  
 iemaņu pamati" (uzņem ar pabeigtu speciālo pamat- 
 izglītību);
• profesionālās pamatizglītības programmas (uzņem ar pa- 
 beigtu speciālo pamatizglītību):
 - ēdināšanas pakalpojumi, iegūstot 1. profesionālo  
    kvalifikāciju „Pavāra palīgs”;
 - būvdarbi, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju  
   „Remontstrādnieks”;
 - komerczinības, iegūstot 1. profesionālo kvalifikāciju  
   „Tirdzniecības zāles darbinieks”.

Skola nodrošina bezmaksas ēdināšanu, internāta pakalpo-
jumus, mācību līdzekļus un ceļa izdevumu segšanu. Skolā 
var iegūt velosipēda vadītāja apliecību un traktora vadītāja 
apliecību.

Skolā uzņem arī audzēkņus, kuri mācījušies vispārizglītojošā 
skolā pēc speciālās pamatizglītības programmas.

Sīkāka informācija 
pa tālr.: 64430434, mob.t.: 29492995, 
e-pasts:  lats.a@inbox.lv, 

www.svekuspecialaskola.lv

SVEķU 
InTERnāTPAmATSKolA

Aduliena, Jaungulbenes pag., gulbenes novads, lV-4420
tālr.: 64430434, mob.t.: 29492995, e-pasts:  lats.a@inbox.lv, 

www.svekuspecialaskola.lv

UPESgRīVAS
InTERnāTPAmATSKolA

 „Upesgrīvas skola”, Uguņciems, 
Vandzenes pag., Talsu nov., lV-3284

Tālr.: 63254505; 
e-pasts: upesgriva.skola@gmail.com

direktore Maija Aveniņa

Upesgrīvas internātpamatskola ir Talsu novada pašvaldības pārziņā 
esoša izglītības iestāde, kas piedāvā izglītību bērniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem pamatojoties uz Izglītības likumu un 
Vispārējās izglītības likumu.

Skola īsteno profesionālās izglītības programmu 
"ēDInāŠAnAS PAKAlPoJUmI" 

Skolas skolēni, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:
1. atrodas daļējā valsts apgādībā;
2.  saņem bezmaksas ēdināšanu, medicīnisko uzraudzību, ārstēšanu  
 un daļēji apmaksātu medikamentu nodrošinājumu;
3.  tiek apgādāti ar medicīniski tehniskajiem līdzekļiem un internāta  
 mīksto inventāru;
4.  tiek nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām un mācību  
 līdzekļiem;
5.  tiek segti ceļa izdevumi uz skolu un mājām.

Skolā uzņem bērnus ar garīgās attīstības traucējumiem, ja 
bērnam ir diagnoze:
1.  F-70 viegla garīga atpalicība;
2.  F-71 vidēji smaga garīga atpalicība.

Kopš 2009./2010. mācību gada skolai izveidota struktūrvienība 
„Valgales skola”, Abavas pagastā, Talsu novadā. 
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Skola piedāvā apgūt: 

• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar  
 garīgās attīstības traucējumiem;
• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar  
 smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem  
 smagiem attīstības traucējumiem;
• Profesionālās pamatizglītības programmas:
 - Mājturība – mājkalpotājs;
 - Ēdināšanas pakalpojumi – konditora palīgs;
 - Kokizstrādājumu izgatavošana – galdnieka palīgs.

Skola un programmas ir licencētas un akreditētas.
Skolā uzņem skolēnus ar pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinumu.

SKolAS TRADīCIJAS
• tūrisma un sporta dienas;
• drošības nedēļas;
• Miķeļdienas tirgus un citi latviešu gadskārtu svētki;
• Skolotāju diena;
• Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena un konkursi  
 „Pazīsti savu tēvu zemi”;
• Ziemassvētku eglītes pasākums kopā ar vecākiem;
• POP iela;
• projektu nedēļa;
• skolēnu darbu izstādes;
• Mātes un Ģimenes dienas;
• Pēdējais zvans;
• Dārza svētki u.c.

PIEDāVāJUmS 
SKolēnIEm
• nodarbības logopēdijā;
• nodarbības ritmikā, ārstnieciskajā fizkultūrā;
• konsultācijas pie izglītības psihologa, sociālā pedagoga;
• medicīniskā aprūpe;
• divos gados iegūst profesionālo pamatizglītību – „Galdnie- 
 ka palīgs”, „Mājkalpotājs” un „Konditora palīgs”  
 specialitātē; 
• daudzpusīgi ārpusstundu un ārpusskolas pasākumi.

PUlCIņI Un FAKUlTATīVāS 
noDARbībAS 
• aerobikā;
• tautiskās dejās;
• vizuālā mākslā;
• floristikā;
• sportā;
• keramikas un papīra plastikā;
• vokālajā ansamblī;
• mūzikas instrumentu spēlēs;
• vides aizsardzībā;
• angļu valodā;
• informātikā;
• deju un kustību terapijā;
• rokdarbos;
• ievadā skatuves mākslā; 
• remontdarbos.

SKolAS 
PAmATmēRķI
• veicināt skolēnu harmonisku personības veidošanos;
• sagatavot skolēnus darbam un dzīvei sabiedrībā, kā arī  
 veidot pamatu izglītības turpināšanai.

TUKUmA 
InTERnāTPAmATSKolA

Raudas iela 6, Tukums, lV-3101
Tālr./fakss: (+371) 63125547; (+371) 29145858

e-pasts: tukspecsk@kopideja.lv
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Vakara vidusskolasVidējā izglītība

Skolas misija: Radīt pieaugušajiem piemērotu un 
pieejamu mācību vidi vispārējās izglītības ieguvei.

  IzglīTībAS PRogRAmmAS:
a Pamatizglītības otrā posma (7-9.klase) 
  programma (23011112);
a Pamatizglītības otrā posma (7-9.klase) 
  tālmācības programma (23011113);
a Mazākumtautību pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) 
  programma (23011122);
a Mazākumtautību pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) 
  tālmācības programma (23011123);
a Vispārējās vidējās izglītības neklātienes/tālmācības 
  vispārizglītojošā virziena programma (31011013);
a Vispārējās vidējās izglītības neklātienes/tālmācības 
  vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma 
  (31011023).

Izvēles priekšmeti: autoapmācība (sagatavo CSDD eksāmeniem) un 
biznesa pamati (iegūst apliecību par lietvedības, komercdarbības un 
grāmatvedības kursu apguvi)

Apmācības metodes: klātiene, neklātiene, tālmācība

www.jvvsk.lv

JŪRmAlAS 
VAKARA VIDUSSKolA

lielupes iela 21, Jūrmala, lV-2015
tālr./fakss: 67760121

e-pasts: vakaravsk@edu.jurmala

adrese: Rīgas iela 30, limbaži, lV-4001
tālr.: 64070736; fakss: 64070668; 

mob. tel.: 28634456
e-pasts: vvsk@limbazi.lv
mājas lapa: www.ljpv.lv

Piedāvātās izglītības 
programmas:

• Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) pedagoģiskās 
 korekcijas izglītības programma, kods 23011812
• Pamatizglītības programma, kods 21011112
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
 programma, kods 31011012
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
 programma, kods 31011013 (neklātiene, tālmācība)

Skola piedāvā dažādas neformālas izglītības iespējas, strādā 
arī sestdienās.

www.ljpv.lv

JAUnIEŠU Un PIEAUgUŠo 
VAKARA (mAIņU) VIDUSSKolA

limbažu 3. vsk. 
struktūrvienība

Direktors: Egīls Romanovskis
Dibināšanas gads: 1946.

Skolotāju skaits: 75; Skolēnu skaits: 1010
Skola atrodas Sarkandaugavā. Pie mums var nokļūt: 

- ar 5. un 9. tramvaju
- ar 3. trolejbusu  (galapunkts) 
- ar 2., 24., 11., 19., 48. autobusu; 
- ar 200. vai 224. maršruta taksometru; 
- ar vilcienu, braucot līdz stacijai “Sarkandaugava”; 

Skolā iespējams apgūt izglītības programmas divās plūsmās 
latviešu un krievu valodā: 

• vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas pro-
grammas (5.- 9.kl.), tai skaitā arī neklātienes programma

• vispārējās vidējās izglītības vakara un neklātienes  pro-
grammas 

    Apmācības procesā pastāv iespēja izmantot tālmācības               
elementus - e-apmācības formu.

Skolā darbojas struktūrvienība  „Ilgstoši slimojošo izglītojamo 
apmācības centrs”

Mācības notiek:
- rīta maiņā no 8.30 līdz 15.30 
- vakara maiņā no 15.30 līdz 20.00

Skolā darbojas divi informātikas kabineti. 
Var apgūt 3 svešvalodas – angļu, vācu un krievu. 
Iespēja apgūt daudzveidīgas interešu izglītības programmas:

• WEb-dizains un datorgrafika
• Tēlotājas mākslas pulciņš
• muzikāli vokālais pulciņš
• Veselības pulciņš

RīgAS 18. VAKARA (mAIņU)  
VIDUSSKolA

Sīmaņa 14,  Rīga, lV-1005
tālr.: 67392570; fakss: 67395260

e-pasts: r18vmvs@riga.lv 
www. r18vmvs.lv

RīgAS RAIņA 8. VAKARA (mAIņU) 
VIDUSSKolA

K. barona iela 71, Rīga, lV-1001
tālr.: 67813600; fakss: 67813605; 

e-pasts: r8vmvs@riga.lv

Direktors Juris Šmits
Dibināšanas gads: 1927.

Skolēnu skaits 450
Skola atrodas Rīgas centrā.
Ir bezmaksas autostāvvieta. 

Mācības notiek:
• rīta maiņā no 9.15 līdz 14.50
• vakara maiņā no 16.40 līdz 21.55

skolā licencētas un akreditētas izglītības programmas:
• Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības 
 programma (23011112)
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena  
 programma (31011012)
• Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā 
 virziena programma (31012012)
• Speciālās vispārējās vidējās izglītības programma 
 izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (31015213)

Var apgūt 3 svešvalodas – angļu, vācu un krievu, kā arī 
zīmju valodu. Iespējams piedalīties daudzveidīgās interešu 
programmās.

www.rskola.lv
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TehnikumiProfesionālā izglītība

JElgAVAS TEHnIKUmS
Pulkveža oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, lV-3001

tālr./fakss: 63025605, 63025620
e-pasts: info@jelgavastehnikums.lv

www.jelgavastehnikums.lv

Jelgavas Tehnikums piedāvā izglītības programmas
2014./2015. mācību gadā

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AR PABEIGTU 
PAMATSKOLAS IZGLĪTĪBU, MĀCĪBU ILGUMS 4 GADI:

Autotransports, kvalifikācija – automehāniķis
Mācoties automehāniķa profesiju apgūsi ne tikai teorētiskās, 
bet arī praktiskās mācības par perspektīvo profesiju, kas 
mainās līdzi pasaules tendencēm. Iegūsi arī vidējo izglītību, 
kas nodrošinās iespējas turpināt pilnveidot savas profesionālās 
kompetences.

Kokizstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija - 
mēbeļu galdnieks
Mēbeļu galdnieka profesijai ir senas tradīcijas. Mācību laikā 
tiek iegūta pieredze un zināšanas par materiāliem, to pielieto-
jumu. Praksē nostiprinātas prasmes strādāt ar darbmašīnām un 
apgūt tehnoloģiskos procesus.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, kvalifikācija - 
klientu apkalpošanas speciālists
Paplašini savu pasauli, iegūstot klientu apkalpošanas speciālista 
profesiju. Teorētiskajās nodarbībās un praktiskajās mācībās 
padziļināti mācīsies izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus, 
ka arī veikt finanšu operācijas.

Viesnīcu pakalpojumi, kvalifikācija - 
viesmīlības pakalpojumu speciālists
Ja gribi kļūt par lielisku viesmīlības pakalpojumu speciālistu, 
apgūsti izglītības programmu, kur bez teorētiskām un praktis-
kām zināšanām viesu uzņemšanā, ēdināšanas uzņēmumu darba 
organizācijā, iegūsi arī vidējo izglītību.

Datorsistēmas, kvalifikācija - datorsistēmu tehniķis
Šo brīdi reti kurš uzņēmums iztiek bez sava datortehnikas 
speciālista. Datorsistēmu tehniķa profesiju apgūsi kvalificētu 
skolotāju vadībā. Izvēlētā profesija paver iespējas iestāties 
labākajās Latvijas augstskolās.

Datorsistēmas, kvalifikācija - 
programmēšanas tehniķis (jauna profesija)
Specializējas  programmatūras izstrādē, ieviešanā un uzturē-
šanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām 
pasūtītāja vajadzībām. Programmēšanas tehniķis var strādāt 
gan kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks dažādos 
uzņēmumos.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, kvalifikācija - 
inženierkomunikāciju tehniķis
Izvēloties inženierkomunikāciju tehniķa profesiju, varēsi strā-
dāt būvfirmās un uzņēmumos, veicot ūdensapgādes, siltum-
apgādes un gāzes iekārtu apkopi, montāžu un remontu, gan 
kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks dažādos 
uzņēmumos.

būvdarbi, kvalifikācija - apdares darbu tehniķis
Zinoši un pieredzējuši skolotāji teorētiskajās un praktiskajās 
nodarbībās palīdzēs padziļināti apgūt prasmes būvniecības 
darbos topošajam speciālistiem. Apdares darbu tehniķis varēs 
strādāt gan kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks 
dažādos uzņēmumos.

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS AR PABEIGTU 
VIDĒJO IZGLĪTĪBU, MĀCĪBU ILGUMS 1,5 GADI, 

ESF FINANSĒJUMS:

Restorāna pakalpojumi, kvalifikācija - bārmenis
Apgūstot bārmeņa profesiju, iemācīsieties visus amata “noslē-
pumus” gan ikdienas darbā ar klientiem, gan banketos. Zināsiet 
profesionālās saskarsmes pamatprincipus un efektīvas me-
todes, kas nodrošina augstu tehnisko izpildījumu un kvalitāti.

Informācija vidusskolu absolventiem par jaunām profesijām 
mājas lapā pēc 01.04.2014.

Jelgavas Tehnikumā ir dienesta viesnīca, ēdnīca. 
Izglītojamie saņem stipendijas.

DoKUmEnTU PIEņEmŠAnA SāKSIES 
2014. gada 9. jūnijā.

InFoRmāCIJAS DIEnAS  
2014. gada 10. - 11. aprīlī, 

plkst. 10.00 
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Smiltenes tehnikums 
2014./2015. m. g. uzņems izglītojamos 

šādās izglītības programmās: 

ar pamatizglītību, mācību ilgums 4 gadi:
• ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija - ēdināšanas 
 pakalpojumu speciālists, ir iespējams iegūt arī pavāra 
 kvalifikāciju
• Viesnīcu pakalpojumi, kvalifikācija - viesnīcu 
 pakalpojumu speciālists
• Veterinārmedicīna, kvalifikācija - veterinārārsta asistents
• Transports, kvalifikācija - celtniecības un ceļu būves 
 mašīnu mehāniķis, iegūst dažāda veida ceļu būves tehnikas 
 vadīšanas tiesības
• Autotransports, kvalifikācija – automehāniķis

ar vidējo izglītību:
• ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija – pavārs (mācību 
 ilgums 1 gads)

• Koksnes materiāli un tehnoloģijas, kvalifikācija - 
 kokapstrādes iekārtu operators (mācību ilgums 1 gads), 
 mācības notiek pēc duālās apmācības sistēmas
• Transports, kvalifikācija - ceļu būves mašīnu mehāniķis 
 (mācību ilgums 1,5 gadi), iegūst dažāda veida ceļu būves 
 tehnikas vadīšanas tiesības
• Veterinārmedicīna, kvalifikācija - veterinārārsta asistents 
 (mācību ilgums 1,5 gadi)

Ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības.

Tehnikumā ir dienesta viesnīca, ēdnīca. Izglītojamie saņem 
stipendiju LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ir ērta satiksme ar Rīgu un citām Vidzemes reģionu pilsētām.

Dokumentu pieņemšana sāksies 16. jūnijā.

Informācijas diena – 11.aprīlī plkst. 11.00.
 
Tehnikumā piedāvātās izglītības programmas paver 
daudzveidīgas iespējas turpmākajā dzīvē:
• uzsākt profesionālo darbību
• sākt savu uzņēmējdarbību
• turpināt izglītību tālākizglītības kursos, augstskolās utt.

SmIlTEnES TEHnIKUmS 
„Kalnamuiža”, Smiltenes pag., Smiltenes nov., lV - 4729

tālr.: 64707657, 64772567, tālr./fakss: 64707653
e-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com



2014./2015. māCībU gADā UzņEm AUDzēKņUS ŠāDāS SPECIAlITāTēS

VAlSTS bUDžETA FInAnSēTāS PRogRAmmAS:

ESF FInAnSēTāS PRogRAmmāS*:
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VEnTSPIlS TEHnIKUmS
Saules iela 15, Ventspils, lV-3601

Tālr.(+371) 63622663, fakss: (+371) 63623060
E-pasts: info@pikc.lv

www.pikc.lv 

Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība 
(klases)

Mācību 
ilgums (gadi)

Iegūstamā 
izglītība

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 4

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz pasažieru kuģiem 4

Viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks 4

Viesnīcu pakalpojumu speciālists Pamatizglītība 4 Profesionālā 

Automehāniķis 4 vidējā izglītība,

Mašīnbūves tehniķis 4 3. kvalifikācijas

Elektrotehniķis 4 līmenis

Inženieru komunikācijas tehniķis 4

Datorsistēmu tehniķis 4

Elektrotehniķis Vispārēja vidēja izglītība 2

Kvalifikācija Iepriekšējā izglītība 
(klases)

Mācību 
ilgums (gadi)

Iegūstamā izglītība

Kuģa pavārs Pamatizglītība
(no 17 gadiem)

1 Arodizglītība,
2. kvalifikācijas līmenis

Pavārs Pamatizglītība
(no 17 gadiem)

1 Arodizglītība,
2. kvalifikācijas līmenis

Grāmatvedis Vispārēja 
vidēja izglītība

1,5 Profesionālā vidējā izglītība, 
3. kvalifikācijas līmenis

Viesnīcu pakalpojumu speciālists Vispārēja 
vidēja izglītība

1,5 Arodizglītība,
 3. kvalifikācijas līmenis

Metinātājs Pamatizglītība
(no 17 gadiem)

1 Arodizglītība,
 2. kvalifikācijas līmenis

Konditors Pamatizglītība
(no 17 gadiem)

1 Arodizglītība,
 2. kvalifikācijas līmenis

Reklāmas pakalpojumu 
komercdarbinieks (speciālists)
Vizuālās reklāmas dizaina speciālists

Vispārēja 
vidēja izglītība

1,5 Profesionālā vidējā izglītība,
3. kvalifikācijas līmenis

Interešu izglītība:
y	Skolas kamerkoris.
y	Deju kolektīvs „Kustība”.
y	Basketbols, futbols, frīsbijs, volejbols, florbols.

Skolai ir dienesta viesnīca.

Audzēkņu uzņemšana no 16. jūnija.

Iesniedzamie dokumenti:
Izglītību apliecinoši dokumenti, 4 fotokartītes (3x4cm), 
medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.027/u)
Iesniedzot dokumentus, uzrādīt pasi.

* ESF finansētās programmās uzņem:
y	Jauniešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem bez iepriekš 
iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba 
meklētāji;
y	Jauniešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem ar iepriekš iegūtu 
profesionālo kvalifikāciju, kuri vismaz gadu pēc profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanas nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie 
un, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā 
bezdarbnieki vai darba meklētāji.

Mācoties šajās izglītības programmās ir iespēja saņemt 
mērķstipendiju līdz Ls 80 mēnesī.
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Piedāvājam apgūt šādas specialitātes:

ar pamatskolas izglītību

u lauksaimniecības tehnika, kvalifikācija - 
 Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis
u Autotransports, kvalifikācija - Automehāniķis
u Enerģētika un elektrotehnika, 
 kvalifikācija - Elektrotehniķis
u Viesnīcu pakalpojumi, kvalifikācija - Viesnīcu 
 pakalpojumu speciālists
u ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija - Ēdināšanas 
 pakalpojumu speciālists
u lauku tūrisma pakalpojumi, kvalifikācija - Lauku 
 tūrisma speciālists
u miltu izstrādājumu ražošana, kvalifikācija - Maizes un 
 miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Mācību ilgums 4 gadi

ar vidusskolas izglītību

u lauksaimniecības tehnika, kvalifikācija - 
 Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis            
Mācību ilgums 1.5 gadi 

u Restorāna pakalpojumi, kvalifikācija - Viesmīlis                                                               
Mācību ilgums 1 gads

ar vidusskolas izglītību neklātienē 
(maksas grupa)

u lauksaimniecības tehnika, kvalifikācija - 
 Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis             
Mācību ilgums 2 gadi 

www.kandavastehnikums.lv

KANDAVAS VALSTS 
lAUKSAImnIECībAS 

TEHnIKUmS
Valteru 6, Kandava, Kandavas nov., lV-3120

 tālr./fakss: 63122502, 
e-pasts: kandtehn@tukums.parks.lv

Aizkraukles novads, Aizkraukle
Jaunceltnes 21, lV-5101

e-pasts: aizkavs@inbox.lv
www.apvs.lv

tālr.: 65121035, 65123921

Izglītības programma, 
iegūstamā kvalifikācija
Kokizstrādājumu izgatavošana –  
BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS 
Autotransports - AUTOMEHĀNIĶIS 
Būvdarbi –  APDARES DARBU TEHNIĶIS
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi – 
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS 
Mašīnzinības –  CELTNIECĪBAS UN CEĻU 
BŪVES MAŠĪNU MEHĀNIĶIS
Ēdināšanas pakalpojumi – ĒDINĀŠANAS 
PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
 (pavārs, konditors, viesmīlis, bāra darbs)

ESF finansētās grupas 
(vecumā no 17-25 gadiem)
Autotransports - AUTOATSLĒDZNIEKS 
Metālapstrāde - METINĀTĀJS 
Ēdināšanas pakalpojumi - PAVĀRS
Būvdarbi - APDARES DARBU STRĀDNIEKS
Kokizstrādājumu izgatavošana - GALDNIEKS
Mājturība - AUKLIS
Autotransports - AUTODIAGNOSTIĶIS
 (ar priekšzināšanām nozarē).

Iepriekšējā 
izglītība
9.klases

9.klases
9.klases
9.klases

9.klases

9.klases

9.klases
9.klases
9.klases
9.klases
9.klases

12.klases
12.klases

mācību 
ilgums
4 gadi

4 gadi
4 gadi
4 gadi

4 gadi

4 gadi

1 gads
1 gads
1 gads
1 gads
1 gads

1,5 gadi
1,5 gadi

nE SKolAI, bET DzīVEI māCAmIES!

AIzKRAUKlES PRoFESIonālā VIDUSSKolA
 2014./2015. mācību gadā uzņem jauniešus:

Skola piedāvā:
• Stipendiju atbilstoši valsts noteiktajai kārtībai un apmēram
• Labiekārtotu un renovētu dienesta viesnīcu
• Kvalitatīvu ēdnīcu
• Interešu izglītības nodarbības  – galdniecības, cīņas, radošo 
 darbu, sporta, tehnisko pulciņus un vokāli instrumentālo ansambli 
 un tautisko deju pulciņu
• Mācoties izglītības programmā „Automehāniķis” ir iespēja 
 iegūt B kategorijas vadītāja tiesības, bet izglītības programmā 
 „Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis” iegūt dažāda 
 veida ceļu būves tehnikas vadīšanas tiesības

Dokumentus pieņems no 16.jūnija.
Esi gaidīts atvērto durvju dienās 28.martā, 25.aprīlī, 30.maijā!
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 NĀCIET MĀCĪTIES UN 
IEGŪSTIET KVALITATĪVU, 

UZ RADOŠUMU ORIENTĒTU 
PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU 

NOZARU VADOŠO SPECIĀLISTU 
VADĪBĀ!

bUlDURU DāRzKoPībAS VIDUSSKolA
Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010,

Tālrunis/fakss: 67753135
e-pasts: bulduri@bulduri.lv

www.bulduri.lv

• Saņem valsts noteikto stipendiju līdz Ls 30 mēnesī;
• Papildus saņem ESF mērķstipendiju līdz Ls 50 
 valsts finansētās grupās un līdz Ls 80 ESF 
 finansētās grupās mēnesī;
• Iesaisties starptautiskās audzēkņu apmaiņas 
 programmās, projektos, pieredzes apmaiņas 
 braucienos, konkursos un sporta aktivitātēs;
• Piedāvājam unikālu iespēju jaunajiem vecākiem, 
 kuri vēlas mācīties, tikmēr – Bērnu rotaļu un 
 attīstības centrs „Knīpiņa” pieskatīs Jūsu mazuli – 
 knipina@knipina.lv  

Ar 9 klašu izglītību klātienē, mācību ilgums 4 gadi, 
valsts finansētas izglītības programmas un kļūsti par 
kvalificētu:
k Dārzkopība – dārznieku 
k Dārzu un parku kopšana – parka dārznieku 
k Floristikas pakalpojumi – floristikas speciālistu 
k Ēdināšanas pakalpojumi – ēdināšanas 
 pakalpojumu speciālistu 
k Viesnīcu pakalpojumi – viesnīcu 
 pakalpojumu speciālistu 
k Sekretariāta un biroja darbs - sekretāru
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Ar 12 klašu izglītību klātienē, mācību ilgums 1 gads un 6 
mēneši,  ESF finansētas izglītības programmas *Jauniešiem 
līdz 25 gadu vecumam. Ja iepriekš apgūta profesionālās 
izglītības programma, tad mācības šajās programmās var 
uzsākt gadu pēc iepriekšējās kvalifikācijas iegūšanas brīža:

k Stādu audzēšana – dārzkopi stādu audzētāju 
k Dārzu un parku kopšana – parka dārznieku 
k Viesnīcu pakalpojumi – viesnīcu pakalpojumu speciālistu 
k Ēdināšanas pakalpojumi – ēdināšanas pakalpojumu 
 speciālistu
k Restorānu pakalpojumi – bārmeni 
k Skaistumkopšanas pakalpojumi – SPA speciālistu

Ar 12 klašu izglītību neklātienē, mācību ilgums 2 gadi un 6 
mēneši, maksas izglītības programmas:

k Stādu audzēšana – dārzkopi stādu audzētāju
k Dārzu un parku kopšana– parka dārznieku 
k Floristikas pakalpojumi – floristikas speciālistu

Ar 12 klašu izglītību klātienē, maksas profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides programmas:

Tematiskie kursi – Dārzkopībā, Floristikā un 
Viesmīlības nozarēs!

Esi gaidīts Atvērto durvju dienā – 
2014. gada aprīlī

Uzņemšana 2014./2015. mācību gadam – 
2014. gada jūlijā

bUlDURU DāRzKoPībAS VIDUSSKolA
Viestura iela 6, Jūrmala, lV-2010,

Tālrunis/fakss: 67753135
e-pasts: bulduri@bulduri.lv

www.bulduri.lv
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AusTruMlATgAles 
ProFesIonālā VIdusskolA

Varoņu iela 11 a, rēzekne, lV-4604
tālr.: 646 33 664

www.apv.lv, pasts@apv.lv 

Uzņemšana notiek uz atestātu par pamatizglītību / diplomu par 
vidējo izglītību konkursa rezultātu pamata (pedagoģiskās korekcijas 

grupām uzņemšana notiek uz liecību konkursa rezultātu pamata).

dokuMenTus PIeŅeM 
no 2014. gAdA 16. JŪnIJA.

uzņemšanas komisijai iesniedz šādus dokumentus:
1. iesniegums;
2. iepriekšējo izglītību apliecinošais dokuments 
 (kopija, uzrādot oriģinālu);
3. izziņu no ģimenes ārsta par veselības stāvokli mācību 
 turpināšanai profesionālās izglītības iestādē;
4. 5 (piecas) fotogrāfijas (3 x 4 cm);

5. iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase;
6. reflektantiem, kuri ir personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, 
 nepieciešams uzrādīt dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu 
 statusu. 

Izglītojamie saņem valsts noteikto stipendiju. 
Ir iespēja saņemt esF Mērķstipendiju.

Pēc skolas absolvēšanas ir iespēja studēt augstskolā.

skolai ir labiekārtotas dienesta viesnīcas.

Iespējams pieteikt ekskursiju pa skolu - iepriekš piesakoties.

N.p. 
k. Izglītības programma, kvalifikācija

Iepriekšējā  
izglītība

Mācību ilgums 
(gados)

Mācību 
valoda

1. sekretariāta un biroja darbs, klientu apkalpošanas speciālists 9.klases 4 latviešu

2. Autotransports, automehāniķis 9.klases 4 latviešu

3. Autotransports, autoelektriķis 9.klases 4 latviešu

4. Autotransports, automehāniķa palīgs 9.klases 3 latviešu

5. Būvdarbi, apdares darbu tehniķis 9.klases 4 latviešu

6. Būvdarbi, ēku celtnieks 9.klases 4 latviešu

7. enerģētika un elektrotehnika, elektriķis 9.klases 4 latviešu

8. ēdināšanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumu speciālists 9.klases 4 latviešu

9. ēdināšanas pakalpojumi, pavārs 9.klases 3 latviešu

10. Interjera dizains, interjera noformētājs 9.klases 4 latviešu

11. kokizstrādājumu izgatavošana, mēbeļu galdnieks 9.klases 4 latviešu

12. komerczinības, transporta pārvadājumu komercdarbinieks 9.klases 4 latviešu

13. komerczinības, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 9.klases 4 latviešu

14. Pārtikas produktu tehnoloģija, pārtikas produktu ražošanas tehniķis 9.klases 4 latviešu

15. Programmēšana, programmēšanas tehniķis 9.klases 4 latviešu

16. Viesnīcu pakalpojumi, viesmīlības pakalpojumu speciālists 9.klases 4 latviešu

17. Būvdarbi (pedagoģiskās korekcijas grupa), būvstrādnieks 7.klases 3 latviešu

18. Pārtikas produktu tehnoloģija, pārtikas produktu ražošanas tehniķis 12.klases 1,5 latviešu

19. Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, sekretārs 12.klases 1,5 latviešu

20. Autotransports, automehāniķis 12.klases 1,5 latviešu

21. datorsistēmas, datorsistēmu tehniķis 12.klases 1,5 latviešu

22. Mājturība, auklis 12.klases 1,5 latviešu

23. Zivkopība, zivsaimniecības zivkopis 12.klases 1,5 latviešu

24. enerģētika un elektrotehnika, elektromontieris 9. vai 12.klases 1 latviešu

25. komerczinības, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs 9. vai 12.klases 1 latviešu

AusTruMlATgAles ProFesIonālā VIdusskolA 2014./2015.MāCĪBu gAdā ĪsTenos 
šādAs ProFesIonālās IZglĪTĪBAs ProgrAMMAs:
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Piedāvā apgūt pēc 9. klases aktuālas profesijas,
3 gados 
a galdnieks

4 gados, iegūstot arī vidējo izglītību 
a mēbeļu galdnieks
a namdaris
a Elektrotehniķis
a mēbeļu dizaina speciālists

    
Pēc 12.klases tikai 1,5 gados
a Restauratora asistents 
a mēbeļu galdnieks
a namdaris
a mēbeļu dizaina speciālists
 
Ir iespēja turpināt studijas, dienesta viesnīca, stipendijas, 
autoskola (b,C1)

Sīkāka informācija www.cpv.lv

CēSU PRoFESIonālā 
VIDUSSKolA

Piebalgas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., lV- 4101
Tālrunis:  64122971, cpv@skolas.cesis.lv 

Mācību 
ilgums

4 
gadi

4 
gadi 

4 
gadi

1,5 
gadi

1,5 
gadi

1 gads

BArkAVAs ProFesIonālā 
VIdusskolA

dzirnavu iela 1, Barkava,  Barkavas pag., Madonas nov.,
lV–4834, tālr.: 648 07215, fakss: 648 07211

e–pasts: barkarod@madona.lv
www.bavs.lv

 Skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
 Skolā ir iespēja apgūt militāro mācību un papildus iegūt B katego-
rijas autovadītāja apliecību.
 Iespējas praktizēties ārzemēs starptautisko projektu ietvaros.
 Izglītības programmā „Būvdarbi” (apdares darbu tehniķis) – 
uzņem arī jauniešus ar dzirdes traucējumiem.
 Valsts budžeta grupās audzēkņi saņem valsts stipendiju un ESF 
stipendiju (līdz EUR 71,14).
 ESF grupās saņem stipendiju ( līdz EUR 113,83).

Iepriekš. 
izglītība
9 klases

9 klases

9 klases

12. klases vai profesionālā 
vidējā izglītība

12. klases vai profesionālā 
vidējā izglītība
9. klases 
(no 17 gadu vecuma) 

Izglītības programma, 
kvalifikācija
Būvdarbi,
 Apdares darbu tehniķis
Viesnīcu pakalpojumi,
 Viesmīlības pakalpojumu 
 speciālists
Skaistumkopšanas 
pakalpojumi
 SPA speciālists

Skaistumkopšanas 
pakalpojumi
 SPA speciālists
Būvdarbi, 
 Apdares darbu tehniķis
Ēdināšanas pakalpojumi
 Pavārs

esF ProgrAMMAs

 2014./2015.m.g. piedāvā:
1.  VISPāRēJāS VIDēJāS IzglīTībAS PRogRAmmAS 
 (1. – 12.KlASE )
2.  PRoFESIonālāS VIDēJāS IzglīTībAS PRogRAmmAS, 
 IEgŪSToT PRoFESIJAS:
2.1.  ēdināšanas pakalpojumu speciālists – 4 gadi
2.2.  viesmīlības pakalpojumu speciālists – 4 gadi
2.3.  pārtikas produktu ražošanas tehniķis – 4 gadi
  brīvpusdienas, valsts stipendija EUR 10-20, 
 ESF mērķstipendija EUR 28,46-71,14
3.  ARoDIzglīTībAS PRogRAmmAS AR ESF FInAnSēJUmU, 
 IEgŪSToT PRoFESIJAS:
3.1.  restorānu pakalpojumu speciālists – 1,5 gadi 
 (ar vidējo izglītību vecumā no 17-29 gadi)
3.2.  konditors – 1 gads 
 (ar pamata vai vidējo izglītību, vecumā no 17-29 gadi)
3.3.  pavārs – 1 gads (ar pamata vai vidējo izglītību, vecumā no 17-29 gadi)
 bezmaksas dienesta viesnīca, brīvpusdienas, 
 ESF mērķstipendija EUR 71,14-113,83.
4.  TālmāCībAS PRogRAmmAS, IEgŪSToT PRoFESIJAS:
4.1.  biškopis – 1 gads, (ar vidējo izglītību, bez vecuma ierobežojuma)
4.2.  lauku īpašuma apsaimniekotājs – 1 gads, 
 (ar vidējo izglītību, bez vecuma ierobežojuma)
Atvērto durvju dienas: 12.martā, 19.martā, 2.aprīlī, 16.aprīlī.
Pieteikšanās mācībām no 9.jūnija līdz 31.jūlijam. Uzņemšana 1.augustā.
Iestājoties skolā profesionālajās izglītības programmās nepieciešamie doku-
menti: apliecība par pamatizglītību vai atestāts par vidējo izglītību, sekmju 
izraksts, medicīnas izziņa, fotokartiņas (2gab.), jāuzrāda pase.

VECbEbRU PRoFESIonālā 
Un VISPāRIzglīToJoŠā 
InTERnāTVIDUSSKolA

Vecbebri, bebru pagasts, Kokneses novads, lV-5135.  
Tālr. 65133606, 65133600, 

e-pasts: vecbebrupv@gmail.com, www.vecbebri.lv
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Direktors Ojārs Garoza

2014./2015. mācību gadā uzņem audzēkņus 
Ar pamatizglītību šādās izglītības programmās  

(mācību ilgums 4 gadi, 3. profesionālās 
kvalifikācijas līmenis)

bŪVnIECībA
r	kvalifikācija – būvtehniķis
r	kvalifikācija – ceļu būvtehniķis

VIESnīCU PAKAlPoJUmI
r	kvalifikācija – viesmīlības pakalpojumu speciālists

DAToRSISTēmAS
r	kvalifikācija – datorsistēmu tehniķis

UgUnSDRoŠībA Un UgUnSDzēSībA
r	kvalifikācija – ugunsdzēsējs-glābējs

KoKIzSTRāDāJUmU   IzgATAVoŠAnA
r	kvalifikācija – būvizstrādājumu galdnieks

Ar vidējo izglītību vecumā līdz 25 gadiem 
ESF finansētos projektos 

(mācību ilgums 1.5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, stipendija līdz 80 latiem)

bŪVnIECībA
r	kvalifikācija – būvtehniķis

VIESnīCU PAKAlPoJUmI
r	kvalifikācija – viesmīlības pakalpojumu speciālists

Ar pamatizglītību vecumā no 17 gadiem
(mācību ilgums 1 gads, 2. profesionālās 

kvalifikācijas līmenis)

ēDInāŠAnAS PAKAlPoJUmI
r	kvalifikācija – pavārs

Skolā ir dienesta viesnīca, ēdnīca, laba sporta bāze, labi 
aprīkoti mācību kabineti, darbnīcas un laboratorijas.

Skolā darbojas:
- ansamblis
- tautisko deju kolektīvs
- sporta pulciņi - volejbols, basketbols, florbols, spēka  
 divcīņa, galda teniss, dambrete 

Skola piedalās ESF, ERAF projektos.

Tiek piedāvātas prakses iespējas ārzemēs. 

SAlDUS PRoFESIonālā
VIDUSSKolA

Kalnsētas iela 24, Saldus, Saldus nov., lV-3801
tālr.: 63807012; mob. tālr.: 22320309

fakss: 63822682, e-pasts: spv@spv.edu.lv

DAUgAVPIlS DIzAInA Un māKSlAS 
VIDUSSKolA

„SAUlES SKolA”
e-pasts: saules.skola@saules.lv

www.saules.lv

Parādes iela 7 un Saules iela 6/8,  Daugavpils, lV-5401

tālr./fakss 65424576; 20217446

UzņEm AUDzēKņUS:
AR PAmATIzglīTībU 

(mācību ilgums 4 gadi)

•   Interjera dizaina speciālists
•   Vizuālās reklāmas dizaina speciālists
•   Koka izstrādājumu dizaina speciālists
•   Tekstilizstrādājumu dizaina speciālists
•   Apģērbu  dizaina speciālists
•   Foto dizaina speciālists

AR VIDēJo IzglīTībU 
(mācību ilgums 2 gadi)

•   Interjera noformētājs
•   Vizuālās reklāmas noformētājs
 a	Izsniedzamais izglītības dokuments skolu beidzot  
  – diploms par profesionālo vidējo izglītību.
	 a	Visiem audzēkņiem ir iespēja saņemt Eiropas 
  sociālā fonda stipendiju līdz 50 Ls mēnesī.
	 a	Audzēkņiem tiek nodrošināta dienesta viesnīca.
	 a	Iespēja aktīvi piedalīties ārpusklases aktivitātēs.
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PIE mUmS VAR APgŪT SEKoJoŠAS 
SPECIAlITāTES:

aPavārs
Izglītības programmas nosaukums – Ēdināšanas pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija – Pavārs
Mācību ilgums 
- ar pamatizglītību – 3 gadi;
- ar vidējo vai pamatizglītību (no 17 gadu vecuma) – 10 
mēneši

aRestorānu pakalpojumu speciālists
Izglītības programmas nosaukums – Restorānu pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija – 
Restorānu pakalpojumu speciālists
Mācību ilgums – ar vidējo izglītību – 14 mēneši

aViesnīcu pakalpojumu speciālists
Izglītības programmas nosaukums – 
Viesnīcu pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija – Viesnīcu pakalpojumu speciālists
Mācību ilgums – ar vidējo izglītību – 14 mēneši

aTūrisma pakalpojumu komercdarbinieks
Izglītības programmas nosaukums – Komerczinības
Iegūstamā kvalifikācija – Tūrisma pakalpojumu komercdar-
binieks
Mācību ilgums – ar vidējo izglītību – 14 mēneši

aKonditors
Izglītības programmas nosaukums – Ēdināšanas pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija – Konditors
Mācību ilgums – ar pamatizglītību – 3 gadi

amazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Izglītības programmas nosaukums – Komerczinības
Iegūstamā kvalifikācija – Mazumtirdzniecības veikala 
pārdevējs
Mācību ilgums – ar pamatizglītību – 3 gadi;
- ar vidējo vai pamatizglītību (no 17 gadu vecuma) – 10 
mēneši

MĀCĪBAS SKOLĀ IR BEZ MAKSAS
AUDZĒKŅI SAŅEM VALSTS UN ESF STIPENDIJAS
MĀCĪBU LAIKĀ AUDZĒKŅI TIEK NODROŠINĀTI 

AR KOPMĪTNI

VAIRĀK UZZINI SKOLAS MĀJAS LAPĀ :

www.dtskola.lv

DAUgAVPIlS TIRDznIECībAS 
PRoFESIonālā VIDUSSKolA

Daugavpils, miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
e-pasts: dts@apollo.lv
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Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 2014./2015. m. g. 
uzņem audzēkņus sekojošās specialitātēs: 

DAUgAVPIlS CElTnIEKU 
PRoFESIonālā VIDUSSKolA

tālr./fakss: 65446296, mob. tālr.: 28818932
e-pasts: dcpvsekretare@inbox.lv

www.dcpv.lv

Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola ir lielākā 
būvniecības mācību iestāde Latgales reģionā, kā arī viena no 
lielākajām būvniecības skolām Latvijas Republikā. 
Vidusskolas audzēkņiem ir iespēja iegūt gan vispārējo vidējo 
izglītību, gan profesionālo kvalifikāciju, kas sniedz plašas 
konkurētspējas darba tirgū, kā arī iespēju turpināt studijas 
jebkurā izvēlētajā augstskolas programmā. 
Mācības ir bezmaksas. Audzēkņiem ir iespēja saņemt valsts 
budžeta stipendiju līdz 24 EUR mēnesī un ESF mērķstipendiju 
līdz  113 EUR.      
  
Skolā ir dienesta viesnīca, ēdnīca, sporta zāle, ārsta pakalpo-
jumi, zobārstniecība līdz 18 g., plaša bibliotēka, mūsdienīgas 
un mājīgas telpas mācībām.

Skolā tu varēsi pedalīties sporta sekcijās, dziedāt ansamblī, 
piedalīties teātrī un citādi radoši izpausties.

Piedāvājam modernas prakses vietas latvijā. 

dokumentu pieņemšana no 2014. gada 2. maija. 

kontaktinformācija pa tālr. 65446296, fakss: 65446296

Būvē savu nākotni uz zināšanu balstiem!

darbs būs!

laipni gaidām mūsu skolā!

Izglītības programma Kvalifikācijas mācību ilgums Uzņemšana programmā

būvdarbi Apdares darbu tehniķis 4 gadi Pēc 9. klases (ar vidējās izglītības apguvi)
1,5 gads Pēc 12. klases

Krāšņu podnieks 1 gads Pēc 9. klases (no 17 gadu vecuma) 
Mūrnieks 3 gadi Pēc 8. klases
Būvstrādnieks 3 gadi Pēc 7. klases
Apdares darbu strādnieks 1 gads Pēc 9. klases (no 17 gadu vecuma) 
Sausās būves celtnieks 1 gads Pēc 12. klases

Autotransports Autoelektriķis (auto diagnostika) 4 gadi Pēc 9. klases (ar vidējās izglītības apguvi)
1,5 gads Pēc 12.klases

būvniecība Ceļu būvtehniķis 4 gadi Pēc 9. klases  (ar vidējās izglītības apguvi)
1,5 gads Pēc 12. klases

Kokizstrādājumu  Mēbeļu galdnieks 4 gadi Pēc 9. klases
izgatavošana  1,5 gads Pēc 12. klases
Interjera dizains Interjera noformētājs 1,5 gads Pēc 12. klases
Siltuma, gāzes un Inženierkomunikāciju tehniķis 4 gadi Pēc 9. klases (ar vidējās izglītības apguvi)
ūdens tehnoloģija Inženierkomunikāciju montētājs + metinātājs 3 gadi Pēc 9. klases

Inženierkomunikāciju montētājs 1 gads Pēc 9. klases (no 17 gadu vecuma)

metālapstrāde
Lokemtinātājs metināšanā ar mehanizētu 
iekārtu aktīvās gāzes vidē- MAG 
Rokas Lokmetinātājs (MMA)

1 gads Pēc 9. klases (no 17 gadu vecuma)
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MĀLPILS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
Pils iela 14, Mālpils, Mālpils novads, LV – 2152
Tālr.: 67925267, fakss 67970907
Mājas lapa: www.malpilsskola.lv 
e – pasts: gevele@malpilsskola.lv

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 
Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis, pēc pamatskolas mācību 
ilgums 4 gadi, pēc vidusskolas 1.5 gadi.
Pēc mūsdienu modernākajām tehnoloģijām tiek sagatavoti darba tirgū 
pieprasīti inženierkomunikāciju tehniķi, kuri prot projektēt, montēt un 
apkalpot ēku siltuma, ventilācijas, gāzes, ūdens un kanalizācijas sistēmas.  
  
Būvdarbi
Kvalifikācija: ēku celtnieks, pēc pamatskolas mācību ilgums 4 gadi.
Prot ierīkot ēku pamatus, veic ēku konstrukciju montāžu, prot betonēt, 
mūrēt, apmest, flīzēt, ieklāt grīdas, uzstādīt starpsienas, montēt iekaramos 
griestus, veikt jumiķa darbus saskaņā ar tehnisko rasējumu.

Ēdināšanas pakalpojumi 
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists, pēc pamatskolas mācību 
ilgums 4 gadi, pēc vidusskolas 1.5 gadi.
Iegūst viesu apkalpošanas, ēdienu gatavošanas un konditorejas 
izstrādājumu gatavošanas prasmes.
Kvalifikācija: konditors, pēc pamatskolas mācību ilgums 3 gadi.
Prot gatavot dažādas mīklas, to izstrādājumus, pildījumus, apdares 
pusfabrikātus, noformēt konditorejas izstrādājumus.

Kokizstrādājumu izgatavošana 
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks, pēc pamatskolas mācību ilgums 4 gadi, pēc 
vidusskolas 1.5 gadi.
Iegūst mēbeļu projektēšanas un izgatavošanas iemaņas un prasmes.

Interjera dizains 
Kvalifikācija: interjera noformētājs, pēc pamatskolas mācību ilgums 4 gadi, 
pēc vidusskolas 1.5 gadi.
Strādā vides noformēšanas jomā, iecer, izstrādā un spēj praktiski izveidot 
telpu noformējumu, var strādāt interjera noformēšanas firmās un birojos 
dizaineru, mākslinieku vadībā.

• Skolā ir: dienesta viesnīca, laba sporta bāze, ēdnīca, kafejnīca, modernas 
 darbnīcas, laboratorijas.
• Audzēkņi saņem valsts un ESF stipendiju. Ir izveidota sadarbība mācību 
 prakšu ietvaros ar Latvijas uzņēmumiem un sadarbības partneriem ES valstīs.
• Audzēknim ir iespējas nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, 
 piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā un skolas pašpārvaldē.
• Iespēja apmeklēt Mālpils novada sporta kompleksu un peldbaseinu.
• Dokumentus pieņem darba dienās no 9.00 – 16.00

2014./2015. mācību gadā gaida jaunus audzēkņus šādās izglītības programmās

Vairāk uzzināsi skolas 
mājas lapā:

www.malpilsskola.lv
Informācijas dienas 
no 17. – 21. martam
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JAUnAglonA
Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas nov., t. 65381252

4 gadi
 m Datorsistēmas - datorsistēmu tehniķis
 m Būvdarbi - namdaris
 m Lauku tūrisma pakalpojumi - lauku tūrisma speciālists
 m Autotransports – automehāniķis
1,5 gadi
 m Tūrisma pakalpojumi - ekotūrisma speciālists
1 gads
 m Autotransports - autoatslēdznieks 

VIŠķI
Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, 

Daugavpils nov., t. 65476051
4 gadi
 m Lauksaimniecības tehnika - lauksaimniecības tehnikas 
  mehāniķis
 m Lauksaimniecība - lauku īpašuma apsaimniekotājs
 m Autotransports - automehāniķis
 m Ēdināšanas pakalpojumi - ēdināšanas pakalpojumu 
  speciālists
 m Vides aizsardzība - vides iekārtu tehniķis
1,5 gadi
 m Lauksaimniecība - lauku īpašuma apsaimniekotājs
 m Dārzu un parku kopšana - parka dārznieks
1 gads
 m Ēdināšanas pakalpojumi - pavārs
 m Metālapstrāde - metinātājs
 m Autotransports - autoatslēdznieks
neklātiene ar vidusskolas izglītību, mācību ilgums 2 gadi, 
maksas, iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību, 
3.kvalifikācijas līmenis
 m Lauksaimniecība - lauku īpašuma apsaimniekotājs

PREIĻI
Sporta iela 1, Preiļi, t.65381291

4 gadi
 m Ēdināšanas pakalpojumi - ēdināšanas pakalpojumu 
  speciālists
 m Skaistumkopšanas pakalpojumi - vizuālā tēla stilists
 m Komerczinības - mazumtirdzniecības komercdarbinieks
1,5 gadi
 m Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana - 
  namu pārzinis
1 gads
 m Frizieru pakalpojumi - frizieris
 m Ēdināšanas pakalpojumi - pavārs
 m Ēdināšanas pakalpojumi - konditors

DAGDA
brīvības iela 3, Dagda, t.65681158

4 gadi
 m Būvdarbi - apdares darbu tehniķis
 m Ēdināšanas pakalpojumi - ēdināšanas pakalpojumu 
 speciālists
 m Autotransports - automehāniķis
1 gads
 m Būvdarbi - apdares darbu strādnieks
 m Autotransports - autoatslēdznieks
 m Ēdināšanas pakalpojumi - pavārs
 m Ēdināšanas pakalpojumi - konditors

māCībU IlgUmS:

4 gadi  – uzņem ar pamatskolas izglītību, mācību programmām valsts finansējums, audzēkņi saņem stipendiju;
1,5 gadi  – uzņem ar vidējo izglītību, mācību programmām ESF finansējums, stipendija audzēkņiem līdz 80.00 Ls mēnesī;
1 gads – uzņem ar pamatskolas vai vidusskolas izglītību no 17 gadiem, mācību programmām ESF finansējums, stipendija 
    audzēkņiem līdz 80.00 Ls mēnesī.

VIDUSlATgAlES PRoFESIonālā VIDUSSKolA
Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas novads, lV-5304

Tālrunis: 65381252
e-pasts: skola@vpv.edu.lv

mājas lapa: www.vpv.edu.lv



DARbA lAIKS
Pirmdienās:  no 09:00 līdz 17:00
Otrdienās:  no 09:00 līdz 17:00
Trešdienās  no 09:00 līdz 17:00
Ceturtdienās  no 09:00 līdz 17:00
Piektdienās  no 09:00 līdz 17:00
Sestdienās  no 10:00 līdz 16:00
Svētdienās  no 10:00 līdz 15:00

Ekskursiju programma
 bez meistarklases

Ilgums: 45. min.

Progra mmā:
• apmeklētāju iepazīstināšana ar kakao un šokolādes vēsturi,
•  atraktīvs ceļojums par šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu un lietošanu,
•  ceļojums trifeļu istabā.
 Iespēja iegādāties Pure Chocolate ražoto produkciju mūsu veikaliņā.

 biļešu cenas:
 2,85 EUR / 2,00 LVL pieaugušajiem
 2,13 EUR / 1,50 LVL skolēniem/studentiem/pensionāriem
 1,42 EUR / 1,00 LVL pirmskolas vecuma bērniem no 3.g.v.-līdz 6.g.v.
 7,11 EUR / 5,00 LVL gida pakalpojums grupai

Rezervējiet datumu un laiku.
gaidām Jūs ciemos!

Tel. +371631 80252
Mob. +37129100161

vai e-pastu: liene @ purechocolate.lv
laipni gaidīti Šokolādes muzejā!

DARbA lAIKS
Pirmdienās:  no 09:00 līdz 17:00
Otrdienās:  no 09:00 līdz 17:00
Trešdienās  no 09:00 līdz 17:00
Ceturtdienās  no 09:00 līdz 17:00
Piektdienās  no 09:00 līdz 17:00
Sestdienās  no 10:00 līdz 16:00
Svētdienās  no 10:00 līdz 15:00
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Astrologs 

AnDRIS RAčS
tālr.: 29130025

www.astrologos.lv

AT b I l D E S  U z  Š ā D I E m  J A U T ā J U m I E m :

• Kādi ir mani talanti?
• Vai es esmu vadītājs vai izpildītājs?
• Vai es varu būt uzņēmējs?
• Vai mani mērķi būs lokāli vai starptautiski?
• Kādi būs profesionālie pienākumi?
• Kāda būs darba vieta?
• Kāda būs manu ienākumu struktūra?
• Pie kā jāstrādā, lai gūtu panākumus?
• Kas jāizmanto, lai gūtu panākumus?
• Kādā valstī man mācīties?

Uz 30 minūšu konsultāciju karjeras izvēlē klients ierodas ar 
saviem izvēles variantiem konkrētās studiju programmās. No 
tiem ieteikšu visperspektīvāko, kura nodrošinās ātrāku virzību 
uz mērķi.

Konsultācijas notiek Vecrīgā, darba dienās 12:00 - 17:00
Maksa Ls 20

P I E T E I K Š A n ā S  T I K A I  T E l E F o n I S K I :  2 9 1 3 0 0 2 5

Informācija: www.astrologos.lv
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RīgAS PāRDAUgAVAS PRoFESIonālā VIDUSSKolA
 Kuldīgas 9a, Rīga, lV-1007

Slokas ielā 52a, (galdniecības nodaļa)
tālr.: 67616994, 67451918; fakss: 67412842

e-pasts: pardaugavas.pvs@tvnet.lv
www.rppvsk.lv

Programmas 
nosaukums Kvalifikācija Kvalifikācijas 

līmenis
mācību 
ilgums

Iegūstamais izglītības 
dokuments

Ar vidējo izglītību
Administratīvie 

un sekretāra 
pakalpojumi

Lietvedis II 1 gads Kvalifikācijas apliecība

Kokizstrādājumu 
izgatavošana Galdnieks II 1 gads Kvalifikācijas apliecība

Ar pamatizglītību

Kokizstrādājumu 
izgatavošana Mēbeļu galdnieks III 4 gadi

Diploms par 
profesionālo vidējo 

izglītību
Administratīvie 

un sekretāra 
pakalpojumi

Klientu 
apkalpošanas 

speciālists
III 4 gadi

Diploms par 
profesionālo vidējo 

izglītību

Administratīvie 
un sekretāra 
pakalpojumi

Sekretārs III 4 gadi
Diploms par 

profesionālo vidējo 
izglītību

Būvdarbi

Apdares darbu 
tehniķis III 4 gadi

Diploms par 
profesionālo vidējo 

izglītību
Sausās būves 

celtnieks II 3 gadi Atestāts par 
arodizglītību

Ar 7 klašu izglītību

Kokizstrādājumu 
izgatavošana Galdnieka palīgs I 3 gadi

Apliecība par vispārējo 
pamatizglītību 

un apliecība par 
profesionālo 

pamatizglītību

Būvdarbi Remontstrādnieks I 3 gadi

Apliecība par vispārējo 
pamatizglītību 

un apliecība par 
profesionālo 

pamatizglītību

 Audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju, labākie  –  ESF mērķstipendiju 	�
(līdz Ls 50 mēnesī).

 Skolai ir dienesta viesnīca.	�

 Kontakti:  e-pasts: 	� pardaugavas.pvs@tvnet.lv

   mājas lapa: 	� www.rppvsk.lv

   telefons: 67616994, 67451918	�

 Adrese:  Slokas iela 52a (Galdniecības nodaļa),  	�
  Kuldīgas iela 9a (pārējās specialitātes), Rīga.

 Transports:  4., 5. tramvajs; 37., 41. autobuss līdz Kuldīgas ielai, 46. autobuss no Ziepniekkalna.	�

 Iesniedzamie dokumenti: izglītības dokuments (oriģināls), 6 fotogrāfijas 	�
  3x4 cm, medicīniskā izziņa 027/u, pases kopija.

Dokumentus pieņem no 17. jūnija darbdienās (9:00 -15:00).	�
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 RīgAS TIRDznIECībAS PRoFESIonālā VIDUSSKolA 
Tomsona 3/5, Rīga, lV-1013 

Tālr. 67379925, 67371528; fakss: 67371772 
E-pasts: info@rtpv.edu.lv 

www.rtpv.edu.lv

Direktore Inita Safronova

Visi izglītojamie apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus, 
kā arī komercdarbību, ekonomiku, tirgzinības, informātiku, 
grāmatvedību, tiesības un politiku, darba aizsardzību, loģistikas 
pamatus un citus komercdarbiniekiem nepieciešamos mācību 
priekšmetus.

Mācības skolā ir cieši saistītas ar praksi, kas dod iespēju jau 
mācību laikā iepazīties ar mūsdienu darba tirgus prasībām.

mācības tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

Ieskaitīšana skolā notiek, ņemot vērā vispārējās pamatizglītības 
sekmju izraksta vidējo vērtējumu.
Mācoties skolā, izglītojamie iegūst profesionālo vidējo 
izglītību, kas atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim, 
tādēļ absolventiem paveras iespējas sekmīgam darbam valsts 
un privātajos uzņēmumos komercdarbības jomā, kā arī iespēja 
turpināt studijas jebkurā izvēlētajā koledžas vai augstskolas 
līmeņa programmā.

Skola pamatskolu absolventiem piedāvā klātienē apgūt šādas 
izglītības programmas (mācību ilgums 4 gadi):

y	RŪPnIECībAS KomERCzInībAS
Izglītojamie tiek gatavoti komercdarbinieku uzdevumu 
veikšanai ražotāju uzņēmumu preču pārdošanas/iepirkšanas 
nodaļās vai vairumtirdzniecības bāzēs. Mācību laikā viņi 
iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas ražošanas procesā, 
materiālu saimniecībā, mārketingā, finansēšanā un investēšanā, 
iegūst prasmes noliktavu darba organizācijā un preču 
prezentācijā, ražošanas loģistikas pamatos. Iegūtās zināšanas 
un prasmes dod iespēju absolventam ieņemt sagādes nodaļas, 
noliktavas vadītāja amatu, būt par pārdošanas daļas vadītāju, 
grāmatvedības darbinieku.

y	loĢISTIKA
Izglītojamie tiek gatavoti kravu pārvadājumu organizatora, 
loģistikas, realizācijas vai sagādes daļas darbinieka pienākumu 
pildīšanai uzņēmumos. Mācību laikā viņi iegūst teorētiskās 
un praktiskās zināšanas loģistikas pamatos, starptautiskajā 
tirdzniecībā, kravu pārvadājumos, materiālu plūsmas izmaksu 
analīzē. Apgūst R-KEEPER vadības sistēmu, grāmatvedības 
programmu GrinS „Noliktava”, iegūst elektroiekrāvēja un 
autoiekrāvēja apliecību.

y	mAzUmTIRDznIECībAS KomERCzInībAS
Izglītojamie tiek gatavoti komercdarbinieku uzdevumu 
veikšanai mazumtirdzniecības uzņēmumos. Mācību laikā 
viņi iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas preču zinībās, 
pārdošanas tehnoloģijā, mārketingā un finansēs, iziet praksi 
labākajos mazumtirdzniecības uzņēmumos. Iegūtās zināšanas 
un prasmes dod iespēju ieņemt vidējā līmeņa vadītāja ama-
tu, būt par pārdošanas veicinātāju, individuālo komersantu, 
grāmatvedības darbinieku.
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 RīgAS TIRDznIECībAS PRoFESIonālā VIDUSSKolA 
Tomsona 3/5, Rīga, lV-1013 

Tālr. 67379925, 67371528; fakss: 67371772 
E-pasts: info@rtpv.edu.lv 

www.rtpv.edu.lv

y	RESToRānA PAKAlPoJUmU 
KomERCzInībAS
Izglītojamie tiek gatavoti darbam ēdināšanas uzņēmumos 
jebkura līmeņa vadītāja vai darbinieka statusā: preču 
iepirkšanā, saimnieciskās darbības uzskaitē, mārketinga 
pasākumu un darba drošības pasākumu realizācijā, sadarbībai 
ar personālu, klientu apkalpošanai. Mācību laikā viņi apgūst 
teorētiskās un praktiskās zināšanas ēdināšanas uzņēmuma 
organizācijā un vadībā, kas dod iespējas uzsākt individuālo 
uzņēmējdarbību, viesu apkalpošanā, bāra mācībā, ēdienu 
gatavošanas tehnoloģijā, izmantojot restorānu vadības sistēmu 
R-KEEPER.

y	REKlāmAS PAKAlPoJUmU 
KomERCzInībAS
Izglītojamie tiek gatavoti darbam ražotāju mārketinga nodaļās 
vai reklāmas aģentūrās. Viņi iegūst zināšanas un prasmes 
reklāmas komunikācijā, reklāmas darba organizācijā un vadībā, 
vizuālajā grafikā (CorelDraw, PhotoShop datorprogrammas), 
biroja mācībā, iziet praksi ražotāju mārketinga nodaļās un 
reklāmas aģentūrās.

Iegūtās zināšanas un prasmes dod iespēju vadīt reklāmas projek-
tus, strādāt par biroja administratoriem reklāmas aģentūrās. Var 
tikt nodarbināti plašas saziņas līdzekļos, mazumtirdzniecības 
uzņēmumos tirdzniecības zālēs par noformētājiem, kā arī paši 
uzsākt individuālo komercdarbību.

VIDUSSKolAS AbSolVEnTIEm 
KlāTIEnē PIEDāVā APgŪT

y	loĢISTIKAS DARbInIEKA SPECIAlITāTI 
(mācību ilgums 1,5 gadi, ESF2 stipendija).

Izglītojamie tiek gatavoti darbam uzņēmumos, kas no-
darbojas ar transporta pakalpojumiem, preču glabāšanu, 
muitas procedūrām, ražošanu un tirdzniecību, kā arī citu 
pakalpojumu sniegšanu. Viņu uzdevumi ir plānot, analizēt 
kravu pārvietošanas, uzglabāšanas, sadales un pakalpojumu 
sniegšanas procesus, veikt tiem atbilstošo dokumentu uz-
skaiti, informācijas analīzi, pieņemt lēmumus ikdienas un 
ārkārtas situācijās. Papildus apgūst R-Keeper vadības sistēmu, 
programmu GrinS „Noliktava”, iegūst elektroiekrāvēja un 
autokrāvēja vadītāja apliecību.

InFoRmāCIJAS DIEnAS: 
2014. gada 18. martā, 15. aprīlī un 13. maijā 

plkst. 14:30.

Dokumentus pieņem 
no 2014. gada 10. jūnija
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Profesionālā vidusskola „RImAn” ir izglītības 
iestāde, kura ir dibināta 1991. gadā. 

Profesionālā vidusskola „RImAn” piedāvā apgūt 
šādas izglītības programmas:

 
 u pēc 9. klases:
•  ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija - pavārs (3 gadi)
•  ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija - ēdināšanas 
 pakalpojumu speciālists (4 gadi)
•  Frizieru pakalpojumi, kvalifikācija - frizieris (3 gadi)
•  Datorsistēmas, kvalifikācija - datorsistēmu tehniķis 
 (4 gadi)
•  Autotransports, kvalifikācija - autoelektriķis (4 gadi)
Ir iespēja apgūt vispārējo vidējo izglītību.
ESF mērķstipendijas (līdz 31. 08. 2015.)

 u pēc 12. klases:
•  ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija - pavārs (1 gads)
•  ēdināšanas pakalpojumi, kvalifikācija - ēdināšanas 
 pakalpojumu speciālists (1,5 gads)
•  Apkalpošana uz kuģiem, kvalifikācija - kuģa pavārs 
 (1 gads).
•  Restorānu pakalpojumi, kvalifikācija - restorānu 
 pakalpojumu speciālists (1,5 gads)
•  Viesnīcu pakalpojumi, kvalifikācija - viesnīcu 
 pakalpojumu speciālists (1 gads)
•  Frizieru pakalpojumi, kvalifikācija - frizieris (1 gads)
•  Frizieru pakalpojumi, kvalifikācija - frizūru modelētājs 
 (1,5 gads)
•  Dekoratīvā kosmētika, kvalifikācija - vizāžists (1 gads)
•  Datorsistēmas, kvalifikācija - datorsistēmu tehniķis 
 (1,5 gads)
•  Autotransports, kvalifikācija - autoelektriķis (1,5 gads)
•  Telemātika un loģistika, kvalifikācija - loģistikas 
 darbinieks (1,5 gads)

Tālākizglītības programmas (kursi):  
nepieciešama pamatizglītība
• Pavārs 5 mēneši
• Konditors 5 mēneši
• Frizieris 6 mēneši

-  Visas izglītības programmas ir akreditētas 
-  Tiek izsniegts valsts atzīts izglītības dokuments
-  Mācības ir par maksu
-  Mācības notiek latviešu un krievu valodā

Karjeras izvēles dienas  2014. gadā:
14. marts   plkst. 10.00-17.00
15. marts   plkst. 10.00-14.00
11. aprīlis   plkst. 10.00-17.00
12. aprīlis   plkst. 10.00-14.00
9. maijs     plkst. 10.00-17.00
10. maijs   plkst. 10.00-14.00 
8. augusts   plkst. 10.00-17.00
9. augusts   plkst. 10.00-14.00
22. augusts   plkst. 10.00-17.00
23. augusts   plkst. 10.00-14.00

Informācijas dienas vecākiem:
katru sestdienu no plkst. 10:00 līdz 14:00.

Dokumentu pieņemšana: 
no 2014. gada 2. jūnija līdz 30. augustam, 
katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00,                
sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.

 
RImAn – nāc un mācies!

PRoFESIonālā VIDUSSKolA „RImAn”
 Patversmes iela 30, k-3, Rīga, lV-1005

tālr.: 67391447, 26132995, fakss: 67387188      
e-pasts: riman@inbox.lv

www.riman.lv
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Профессиональная средняя школа  „RImAn” 
является учебным заведением, которое было 

основано в 1991 году.
Профессиональная средняя школа „RImAn” 

предлагает освоить  следующие учебные программы:
 

 uпосле 9 класса:
•  Услуги питания, квалификация - повар (3 года)
•  Услуги питания, квалификация -  специалист 
 услуг питания (4 года)
•  Парикмахерские услуги, квалификация - 
 парикмахер (3 года)
•  Компьютерные системы, квалификация - техник 
 компьютерных систем (4 года)
•  Автотранспорт, квалификация - автоэлектрик (4 года)
Есть возможность получить среднее образование.
Целевая стипендия ESF ( до 31. 08. 2015)

 u после 12 класса:
•  Услуги питания, квалификация - повар (1 год)
•  Услуги питания, квалификация - специалист сервиса 
 питания (1,5 года)
•  Обслуживание на судах, квалификация - повар на 
 судах (1 год)
•  Ресторанные услуги, квалификация - специалист 
 ресторанных услуг (1,5 года)
•  Гостиничные услуги, квалификация - специалист 
 гостиничных услуг (1год)
•  Парикмахерские услуги, квалификация - парикмахер 
 (1 год)
•  Парикмахерские услуги, квалификация - модельер 
 причесок (1,5 года)
•  Декоративная косметика, квалификация - визажист 
 (1 год)
•  Компьютерные системы, квалификация - техник 
 компьютерных систем (1,5 года)
•  Aвтотранспорт, квалификация - aвтоэлектрик 
 (1,5 года)
•  Teлематика и логистика, квалификация - работник 
 логистики ( 1,5 года)

Программы дальнейшего образования (курсы): 
Необходимо основное образование.
• Повар - 5 месяцев
• Кондитер - 5 месяцев
• Парикмахер - 6 месяцев

- Все учебные программы аккредитованы
- Обучение платное
- Обучение на русcком и латышcком языках
- Выдается государственный документ

Дни открытых дверей в 2014 году:
14 марта 10.00-17.00
15 марта 10.00-14.00
11 апреля 10.00-17.00
12 aпреля 10.00-14.00
9 мая  10.00-17.00
10 мая  10.00-14.00
8 августа 10.00-17.00
9 августа      10.00-14.00
22 августа    10.00-17.00
23 августа,   10.00-14.00

Информационные дни для родителей:
каждую субботу с 10.00 до 14.00.

Прием документов:
со 2 июня 2014 года, 
в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 
по субботам с 10.00 до 14.00.

RImAn – приходи и учись!

RImAn, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
e-майл: riman@inbox.lv 

Патверсмес 30, k-3, Рига, lV-1005 
тел.: 67391447

www.riman.lv 
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SKRUnDAS PRoFESIonālā VIDUSSKolA
Skrundas pag., Skrundas nov., lV-3326

tālr./fakss: 63336145, 63350030
e-pasts: skrundaas@tvnet.lv

www.skrundasavs.lv

PIEDĀVĀ AKREDITĒTAS 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

uZ PAMATIZglĪTĪBAs 
BāZes

• KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA
Kvalifikācija – būvizstrādājumu galdnieks,
3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums –  
4 gadi. Kvalifikācija – galdnieks, 2. profesionālās kvali-
fikācijas līmenis, mācību ilgums – 3 gadi

• ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
Kvalifikācija - ēdināšanas pakalpojumu speciālists,
3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums –  
4 gadi. Kvalifikācija - pavārs, 2. profesionālās kvalifikācijas 
līmenis, mācību ilgums – 3 gadi

• ENERĢĒTIKA
Kvalifikācija – elektromontieris, 2. profesionālās
kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums – 3 gadi.

• BŪVDARBI
Kvalifikācija – apdares darbu strādnieks, 2. profesionālās 
kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums – 3 gadi.

Ar 8 klAšu IZglĪTĪBu 
(no 15 gadiem)

• ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI 
(ar pedagoģisko korekciju)
Iegūst pamatizglītību un kvalifikāciju – pavāra palīgs,
1. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums –
2 gadi.

Ar 7 klAšu IZglĪTĪBu 
(no 15 gadiem)

• BŪVDARBI 
(ar pedagoģisko korekciju)
Iegūst pamatizglītību un kvalifikāciju – būvstrādnieks.
1. profesionālās kvalifikācijas līmenis, mācību ilgums –
3 gadi

2014./2015. MĀCĪBU GADĀ 
UzņEmS ŠāDāS IzglīTībAS 

PRogRAmmāS

Ar pamatskolas izglītību:
n lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs) - 
 4 gadi
n lauksaimniecības tehnika (lauksaimniecības tehnikas 
 mehāniķis) – 4 gadi (jaunums)
n ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu 
 speciālists) – 4 gadi 
n Autotransports (automehāniķis) - 4 gadi 
n Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības  pakalpojumu 
 speciālists) – 4 gadi
n Sekretariāta un biroja darbs (sekretārs) – 4 gadi

Arodizglītības programmas
n Autotransports (automehāniķa palīgs) – 3 gadi
n ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) – 3 gadi
n metālapstrāde (metinātājs) – 1 gads (jaunums) 
 no 17 gadiem
        
Ar vidējo izglītību:
n Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (klientu 
 apkalpošanas speciālists – 1,5 gadi         
 (jaunums) ESF stipendija līdz 80 Ls mēnesī
n ēdināšanas pakalpojumi (pavārs) – 1 gads (jaunums) 
 līdz 80 Ls mēnesī
n metālapstrāde (metinātājs) – 1 gads (jaunums) ESF 
 stipendija līdz 80 Ls mēnesī
n lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs) – 
 1,5 gadi (jaunums) ESF stipendija līdz 80 Ls mēnesī 
n Restorānu pakalpojumi (bārmenis) – 1,5 gadi
 
 P Pabeigts mācību korpusa renovācijas, siltināšanas 
  un aprīkojuma modernizācijas projekts.
 P Ir iespēja piedalīties ESF projektos un iziet  praksi 
  ārzemēs.
 P Izglītojamie saņem valsts stipendiju. 
 P Iespēja piedalīties ārpusstundu aktivitātēs: meiteņu 
  ansamblis, dejošana, sporta pulciņi.
 P Ir dienesta viesnīca 5 Ls mēnesī.
 P Papildizglītība – piedāvā iegūt autovadītāja B, C1 un 
  traktortehnikas A,B,D kategorijas vadītāja apliecību.

www.saulainespv.lv

SAULAINeS 
PRoFESIonālā VIDUSSKolA

Tālrunis: 63925183, 63925179
e-pasts: saulaine@saulainespv.lv

www.saulainespv.lv
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zAĻEnIEKU KomERCIālā Un 
AmATnIECībAS VIDUSSKolA
"Pils", zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, lV-3011,

tālr. 63074250; 63074474; 
e-pasts: zaleniekuavsk@inbox.lv, www.zav.lv

2014./2015. m. g. IESPēJA IEgŪT 
IzglīTībU bEz mAKSAS:

• Pamatskolu un vidusskolu absolventiem
• Pieaugušajiem, bez vecuma ierobežojuma 
 (strādājošajiem, bezdarbniekiem u.c. interesentiem)

PRoFESIonālā IzglīTībA
Ar pamatizglītību (Valsts stipendija vidēji EUR 14,23; ESF 
mērķstipendija līdz EUR 71,14):
• RESTAURATORA ASISTENTS, 4 gadi, prof. vidējā izglītība
• ELEKTROTEHNIĶIS, 4 gadi, prof. vidējā izglītība
• GRĀMATVEDIS, 4 gadi, prof. vidējā izglītība
• AUTOMEHĀNIĶIS, 4 gadi, prof. vidējā izglītība
• AUGKOPĪBAS TEHNIĶIS, 4 gadi, prof. vidējā izglītība
• PAVĀRS, 3 gadi, arodizglītība
• MŪRNIEKS, 2 gadi, arodizglītība

Ar vidējo izglītību (ESF mērķstipendija līdz EUR 113,83):
• KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS, 1,5 gadi, 
 profesionālā vidējā izglītība
• AUGKOPĪBAS TEHNIĶIS, 1,5 gadi, profesionālā vidējā 
 izglītība
Ar pamatizglītību vai vidējo izglītību 
(ESF mērķstipendija līdz EUR 113,83):
• MŪRNIEKS, 1 gads, arodizglītība
• PAVĀRS, 1 gads, arodizglītība

VISPāRēJā IzglīTībA (neklātienē)
• VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS VISPĀRZIGLĪTOJOŠĀ 
 VIRZIENA PROGRAMMA, kods 31011013
• PAMATIZGLĪTĪBAS 2. POSMA PROGRAMMA (7. – 9. kl.), 
 kods 23011113

Papildus audzēkņiem piedāvājam:
• Labiekārtotu un renovētu dienesta viesnīcu (īre 8,54 eur/mēnesī)
• Interešu izglītības pulciņu nodarbības 
 (vokālais ansamblis, teātris, tehniskais pulciņš, sports)

DoKUmEnTU IESnIEgŠAnA
2014./2015. mācību gadam no 16. jūnija!
Atvērto durvju dienas:
17. - 21.03.2014. 
24. - 28.03.2014. 
21. - 25.04.2014.
Individuālie apmeklējumi citā laikā, iepriekš piesakoties

www.zav.lv
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CĪrAVAs ProFesIonālā VIdusskolA 
Cīravas pag., Aizputes novads, lV-3453 

 Tālr.: 63448569, 63448485 
e-pasts: info.cirava.avs@inbox.lv 

 www.ciravasav.gold.lv

Cīravas Profesionālā vidusskola 
2014./2015. mācību gadā piedāvā uzsākt mācības 

šādās izglītības programmās:
 
• AuToTrAnsPorTs 
Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība
Mācību laiks - 4 gadi
Kvalifikācija - automehāniķis
PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI: 
materiālmācība, rasēšana, automobiļu uzbūve, automobiļu 
elektroiekārtas, automobiļu tehniskā apkope, automobiļu 
remonts, darba aizsardzība, satiksmes noteikumi un kustības 
drošība.
Iespēja iegūt B un C1 kategorijas autovadītāja tiesības.
 
• AdMInIsTrATĪVIe un sekreTārA  
 PAkAlPoJuMI
Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība
Mācību laiks - 4 gadi
Kvalifikācija - klientu apkalpošanas speciālists
PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIKŠMETI:
Dokumentu pārvaldība, datormācība, komerczinību pamati, 
preču un pakalpojumu serviss, lietišķo attiecību psiholoģija 
un ētika, loģistikas pamati, grāmatvedības pamati, klien-
tu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija, tiesību pa-
mati, lietišķo rakstu valoda, statistikas pamati, retorika un 
prezentācijas māksla.
 
• lAuksAIMnIeCĪBAs TeHnIkA
Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība
Mācību laiks - 4 gadi
Kvalifikācija - lauksaimniecības tehnikas mehāniķis
PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI: 
Ekoloģijas pamati, mašīnmācības pamati, rasēšana, 
ievads lauksaimniecībā, spēkratu uzbūve, mašīnu TA un 
remonts, tehniskā servisa organizācija, ceļu satiksmes 
noteikumi, lauksaimniecības tehnika, datortehnoloģijas 
lauksaimniecībā, elektrotehnika un elektrības izmantošana, 
darba aizsardzība.
Iespēja iegūt traktorista, kā arī B un C1 kategorijas autovadītāja 
tiesības.

• ēdInāšAnAs PAkAlPoJuMI 
Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība
Mācību laiks - 3 gadi
Kvalifikācija - pavārs
PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI:  
ēdienu gatavošana,  miltu   konditoreja, pārtikas produktu 
zinības, sanitārija un higiēna, ēdināšanas uzņēmuma darba 
organizācija, uzskaite un kalkulācija, ēdienu noformēšana, 
darba aizsardzība.
 
• kokIZsTrādāJuMu IZgATAVošAnA
Uzņemam tikai cilvēkus ar īpašām vajadzībām!
Iepriekšējā izglītība - pamatizglītība
Mācību laiks - 3 gadi
Kvalifikācija - galdnieks
PROFESIONĀLIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI: darba 
aizsardzība, materiālmācība, koksnes apdare, rasēšana un 
skicēšana, galdnieku darbi, kokapstrādes iekārtas, darbu 
organizācija.

BrĪVAJā lAIkā PIedāVāJAM
• gūt militāru rūdījumu jaunsargu vienībā;
• dziedāt jauktajā korī un skolas ansamblī;
• muzicēt instrumentālajā ansamblī;
• dejot tautisko deju kolektīvā;
• fiziski pilnveidoties skolas sporta veidu sekcijās: futbolā,  
 basketbolā, volejbolā;
• izkopt savas mākslinieciskās spējas dizaina un floristikas pulciņā;
• iegūt un pilnveidot savas organizatoriskā darba prasmes,  
 iesaistoties izglītojamo līdzpārvaldē.

CĪrAVAs ProFesIonālā VIdusskolA 
• izglītojamos nodrošina ar dienesta viesnīcu;
• skolas autobuss kursē pirmdienās un piektdienās līdz  
 Priekulei, Vaiņodei, Grobiņai, Pāvilostas ceļam, Kalvenei,  
 Skrundai, Kuldīgai; 
• skolas ēdnīcā var lēti paēst brokastis, pusdienas (~Ls 1.00)  
 un vakariņas;
• ir mācību kafejnīca; 
• katru mēnesi izglītojamie saņem valsts un esF stipendijas 
 atbilstoši sekmēm mācībās.
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ērgĻu ProFesIonālā 
VIdusskolA

oškalna 10, ērgļi, ērgļu novads, lV-4840
tālr./fakss: 64871235 

e-pasts: sekretare@ergliarods.lv
www.ergliarods.lv

uZŅeM JAunIešus Ar PAMATIZglĪTĪBu šādās 
IZglĪTĪBAs ProgrAMMās: 

 
• viesmīlības pakalpojumu speciālists –  4 gadi, iegūst 
 profesionālo vidējo izglītību 
• koka ēkas eko būves (namdaris) – 4 gadi, iegūst 
 profesionālo vidējo izglītību 

uZŅeM Ar VIdēJo IZglĪTĪBu VAI 
PAMATIZglĪTĪBu (17 – 25 gadi): 

 
• guļbūves ēku celtnieks – 1 gads, iegūst arodizglītību
• kokkopis/arborists –  1 gads, iegūst arodizglītību
• Viesmīlis – 1 gads, iegūst arodizglītību
• Pavārs – 1 gads, iegūst arodizglītību
• Motorzāģa vadītājs – 1 gads, iegūst arodizglītību

uZŅeM JAunIešus Ar VIdēJo IZglĪTĪBu:

• Jumiķis - 1,5 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību 
 (uzņem tikai ar vidējo izglītību)
• Auklis - 1,5 gadi, iegūst profesionālo vidējo izglītību 
 (uzņem tikai ar vidējo izglītību)

uZŅeM JAunIešus Ar 7 klAšu IZglĪTĪBu:
 
• remontstrādnieks – 3 gadi, 
 iegūst profesionālo pamatizglītību
• Pavāra palīgs  – 3 gadi, 
 iegūst profesionālo pamatizglītību

TālMāCĪBā var apgūt:
m namdaris 
m pavārs 
m viesmīlības pakalpojumu speciālists
m guļbūves ēku celtnieks
m kokkopis/arborists
m auklis
 

skolā izglītojamie saņem stipendiju. 
Ir dienesta viesnīca un ēdnīca.

 

www.ergliarods.lv

Skola piedāvā apgūt šādas profesijas:
PRoFESIonālāS VIDēJāS IzglīTībAS 

PRogRAmmAS.
Pēc vispārējās pamatizglītības (9. klase) beigšanas:
• Apdares darbu tehniķis;
• Automehāniķis;
• būvizstrādājumu galdnieks;
• Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks.
Mācību ilgums 4 gadi. Iegūst vispārējo vidējo izglītību un 
profesionālo izglītību.
Mācību laikā audzēkņi saņem valsts stipendiju un ir iespēja 
saņemt Eiropas Sociālā fonda stipendiju līdz 50,- Ls.

EIRoPAS SoCIālā FonDA PRogRAmmAS.
Audzēkņiem ar vispārējo vidējo izglītību 
(vecumā līdz 25 gadiem):
• Apdares darbu tehniķis;
• Automehāniķis;
• Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks;
• Komercpakalpojumu darbinieks.
Mācību ilgums 1,5 gadi. Iegūst profesionālo izglītību.

Audzēkņiem ar vispārējo pamatizglītību vai nepabeigtu 
vispārējo vidējo un vispārējo vidējo izglītību 
(vecumā no 17 līdz 25 gadiem):
• galdnieks;
• Flīzētājs;
Mācību ilgums 1 gads. Iegūst profesionālo izglītību.
Mācību laikā audzēkņiem ir iespēja saņemt Eiropas Sociālā 
fonda stipendiju līdz 80,- Ls

āRPUSFoRmālāS IzglīTībAS KVAlIFIKāCIJAS 
EKSāmEnI, bez iepriekšējas izglītības ierobežojuma, 

3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:
• Apdares darbu tehniķis;
• Automehāniķis;
• būvizstrādājumu galdnieks;
• Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks.
2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
• Flīzētājs;
• galdnieks.

Audzēkņiem pieejama lēta skolas dienesta viesnīca, 
ēdnīca un sporta zāle.

Sīkāka informācijas skolas mājaslapā: www.profskola.lv

lImbAžU PRoFESIonālā VIDUSSKolA
zeļļu 9, limbaži, lV-4001 

tālr.: 640 70188; fakss: 640 70187; 
mob.t.: 22018110

e-pasts: limbazu_18avs@inbox.lv 
www.limbazu18avs.lv



rĪgAs CelTnIeCĪBAs koledŽA
gaiziņa 3, rīga, lV-1050

tālr./fakss: 67229714, tālr.: 67211103 - mācību daļa
e- pasts: sekretare@rck.lv 

www.rck.lv

klāTIene

Tālr.: 67211103 – mācību daļa, 
e-pasts: mac.d@rck.lv
Uzņem ar pamatizglītību:

ProFesIonālā VIdēJā IZglĪTĪBA

• BŪVNIECĪBA – kvalifikācija būvtehniķis – 4 gadi
• ARHITEKTŪRA – kvalifikācija arhitektūras 
 tehniķis – 4 gadi 
•   SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA – 
 kvalifikācija inženierkomunikāciju tehniķis – 
 4 gadi
•   BŪVDARBI – kvalifikācija apdares darbu tehniķis 
 – 4 gadi
•   BŪVDARBI – kvalifikācija namdaris – 4 gadi

Uzņem, vērtējot matemātikas un latviešu valodas 
centralizēto eksāmenu atzīmes, ķīmijas, fizikas un 
pirmās svešvalodas gada atzīmes un zīmēšanas eksāmenu 
Arhitektūras specialitātē.

ArodIZglĪTĪBA

•   BŪVDARBI – kvalifikācija apdares darbu 
 strādnieks – 3 gadi
•   SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA – 
 kvalifikācija inženierkomunikāciju montētājs – 
 3 gadi

Iesniedzamie dokumenti: izglītības dokumenta un pases 
kopija, uzrādot oriģinālu, ģimenes ārsta izziņa, 
4 fotogrāfijas 3 x 4cm, iesniegums ar vecāku parakstu.

Dokumentu iesniegšana: 
no 16. jūnija līdz 19. jūlijam

 
Koledžai ir dienesta viesnīca. 

Koledžā darbojas tautas deju kolektīvs „Austris”, jauktais 
koris „Spāre”, sporta sekcijas. 

Audzēkņi saņem valsts noteikto stipendiju un ESF pro-
jekta mērķstipendiju.
 

neklāTIene

Tālr.: 67223879 – neklātienes nodaļa, 
e-pasts: neklat@rck.lv
Uzņem ar vidējo izglītību: 

• BŪVNIECĪBA – kvalifikācija būvtehniķis – 2 gadi
• BŪVNIECĪBA – kvalifikācija ceļu būvtehniķis – 
 2 gadi
•   SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA – 
 kvalifikācija inženierkomunikāciju tehniķis – 
 2 gadi
 
Iesniedzamie dokumenti: izglītības dokumenta un pases 
kopija, uzrādot oriģinālu, 
4 fotogrāfijas 3 x 4 cm, izziņa par 2 gadu darba stāžu 
izvēlētajā profesijā.
 

Dokumentu iesniegšana: 
no 18. augusta līdz 29. augustam
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Rīgas Uzņēmējdarbības 
koledža aicina mācīties 
9. klašu absolventus vidējās 
profesionālās izglītības 
programmās 

(mācību ilgums - 4 gadi):

• Pārtikas produktu  ražošanas tehnoloģija 
 un iekārtas
 kvalifikācija - pārtikas produktu 
 ražošanas tehniķis

• Inženiermehānika
 kvalifikācija - aukstuma iekārtu mehāniķis

• Komerczinības
 kvalifikācija- reklāmas pakalpojuma 
 komercdarbinieks

• Grāmatvedība
 kvalifikācija - grāmatvedis

  

  Mācības ir bez maksas. 
  Ir dienesta viesnīca.

Hanzas 22, 
Rīga, LV-1045, 
tālr.: 67323048 

www.ruk.lv

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža
H a n z a s  2 2 ,  R ī g a ,  LV - 1 0 4 5 ,  t ā l r. :  6 7 3 2 3 0 4 8 ,  w w w. r u k . l v
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RīgAS 3. ARoDSKolA
Dzirnavu iela 117, Rīga, lV-1011 

tālr.: 67797046
 www.3arodskola.lv

mETālAPSTRāDāTāJS 
(atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs (mmA), 
lokmetinātājs ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē 
(mAg))

mETInāTāJS 
(lokmetinātājs (mmA), lokmetinātājs ar mehanizēto 
iekārtu aktīvās gāzes vidē (mAg))

ADmInISTRATīVIE Un SEKRETāRA 
PAKAlPoJUmI
(lietvedis)

Skolā uzņem bez iestājpārbaudījumiem.
Skolai ir dienesta viesnīca.
Mācības valsts budžeta un ESF finansētās grupās no 01.09.2014.

VALSTS BUDŽETA FINANSĒTO GRUPU IZGLĪTOJAMIE SAŅEM 
VALSTS GARANTĒTO STIPENDIJU UN  EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA FINANSĒTU MĒRĶSTIPENDIJU:

1.KURSĀ NO 14,23 LĪDZ 28,46 EURO MĒNESĪ, 
2. UN 3.KURSĀ NO 28,46 LĪDZ 71,14 EURO MĒNESĪ

ESF FINANSĒTO GRUPU IZGLĪTOJAMAJIE SAŅEM  EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA FINANSĒTU MĒRĶSTIPENDIJU 
NO 71,14 LĪDZ 113,83 EURO MĒNESĪ

• Informācijas dienas - 2014. gada 24.aprīlī un 15. maijā no plkst. 15:00 – 17:00. 
• Dokumentu pieņemšana no 2014.gada 16.jūnija darbadienās no 10:00 –12:00 un no 12:30 - 16:00, 204. kabinetā

• uzņem izglītojamos ar pamatskolas izglītību;
• mācību ilgums 3 gadi;
• latviešu/krievu valodā;
• papildus izglītojamajiem tiek nodrošināta iespēja apgūt 
  vispārējās vidējās izglītības programmu;
• papildus tiek piedāvāta iespēja iegūt Eiropas metinātāju 
  diplomu un sertifikātu;
• valsts budžeta finansētas grupas.

• uzņem izglītojamos ar pamatskolas, nepabeigtu vidējo 
  vai vidējo izglītību no 17 gadu vecuma; 
• mācību ilgums 1 gads;
• latviešu/ krievu valodā;
• papildus tiek piedāvāta iespēja iegūt Eiropas metinātāju 
  diplomu un sertifikātu;
• valsts budžeta un ESF finansētas grupas.

• uzņem izglītojamos ar vidusskolas izglītību;
• mācību ilgums 1 gads;
• latviešu valodā;
• ESF finansētas grupas.

2014./2015. māCībU gADā 
SKolAS DIEnAS noDAĻā PIEDāVā APgŪT no VAlSTS bUDžETA Un EIRoPAS SoCIālā FonDA 

FInAnSēTAS PRoFESIonālāS IzglīTībAS PRogRAmmAS:
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REbS PIEDāVā lIElISKU IESPēJU IEgŪT 
PRoFESIJU  6 – 15 mēnEŠU  lAIKā 

SEKoJoŠāS PRogRAmmāS:

Profesionālajā tālākizglītībā:
 Autotransports (kvalifikācija – automehāniķis)
 Datorsistēmas (kvalifikācija – datorsistēmu tehniķis)
 grāmatvedība (kvalifikācija – grāmatvedis)
 Frizieru pakalpojumi (kvalifikācija – frizieris)
 Interjera dizains (kvalifikācija – interjera noformētājs)
 ēdināšanas pakalpojumi (kvalifikācija – pavārs)

neformālajā izglītībā:
 AutoCAD
 Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C grāmatvedība)
 Datorzinības
 Uzņēmējdarbības vadīšana
 Dekupāžā
 ēdināšanas biznesa organizācija un vadība
 Floristika
 ofisa menedžeris
 Restorānu bizness
 Telemātika un loģistika
 Vides dizains
 Viesnīcu biznesa organizācijas un vadīšanas pamati
 Viesnīcu servisa speciālists
 minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā
 Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā

REbS nodrošina prakses vietas
- Skolā darbojas mācību frizētava 
- Mācības notiek latviešu un krievu valodā
- Iespēja apvienot mācības ar darbu
- 9. klašu absolventiem REBS piedāvā lielisku iespēju sākt 
 savas nākotnes profesijas apgūšanu, jau mācoties vidusskolā

Ir pieejama dienesta viesnīca
Tiek izsniegts valsts atzīts izglītības dokuments

Sadarbībā ar nodarbinātības valsts aģentūru (nVA) 
REbS piedāvā valsts apmaksātās izglītības programmas 

(kuponu apmācība):
Datorzinības: 
AutoCAD
Adobe Photoshop un Adobe Ilustrator
Corel Draw Graphics
Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice 
Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu 
 instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana 
Datorzinības (bez priekšzināšanām) 
Datorzinības (ar priekšzināšanām)

Finanses un vadība:
Gada pārskats un nodokļi
Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C grāmatvedība) 
Komercdarbības pamati
Lietišķā komunikācija un prezentācijas prasmes 
Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija
Uzņēmuma vadības pamati
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Zalktis)

Valodas: Valsts valoda
  Angļu valoda
  Krievu valoda
  Vācu valoda

RīgAS EKonomIKAS Un bIznESA SKolA
A. Kalniņa iela 2, 5. stāvā (netālu no Centrālās stacijas), Rīgā, lV-1050

 Tālr. 67078631, 29293114, fakss: 67078630 
E-pasts: rebs@rebs.lv

www.rebs.lv

Rīgas Ekonomikas un biznesa skola (REbS) tika nodibināta 2001. gadā!
Valsts akreditēta izglītības iestāde
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Valsts akreditācija līdz 2017. gadam.
Pieredze izglītības jomā 9 gadi!

kvalifikācija “kosmētiķis”
• Programmā: anatomija, kosmetoloģija, sejas un ķermeņa 
kopšana, limfodrenāžas masāža, aparātkosmetoloģija, aromate-
rapija, make-up, manikīrs, pedikīrs, depilācija u.c.
Mācību ilgums: 960 stundas – 10 mēn. (ar med. izglītību)

kvalifikācija “sPA meistars”
• Programmā: anatomija, pirmā palīdzība, aromaterapija, SPA 
masāžas, pretcelulīta masāža, karsto akmeņu masāža, pirts 
procedūras, hidroterapija, SPA etiķete, psiholoģija u.c.
Mācību ilgums: 960 stundas – 10 mēn.

kvalifikācija “Vizāžists”
• Programmā: grima un meikapa pakalpojumi, kosmetoloģijas 
pamati, stilistika, imidža pamati, ētika un saskarsmes psiho-
loģija, uzņēmējdarbība un profesionālās darbības juridiskie 
pamati u.c.
Mācību ilgums: 640 stundas – 6 mēn.

Pilnveides programma “sejas kopšanas estētika”
• Programmā: anatomija, kosmetoloģija, sejas un galvas ma-
sāža, depilācija, aromaterapija u.c.
Mācību ilgums: 160 stundas – 4 mēn.

Pilnveides programma 
“Ķermeņa kopšanas pakalpojumi”
• Programmā: ķermeņa masāža, refleksoterapija, ķermeņa 
kopšanas procedūras, psiholoģija, aromaterapija u.c.
Mācību ilgums: 160 stundas – 3 mēn.

JAUnUmS – SPA meistars, neklātiene!

kvalifikācija “kosmētiķis”
• Programmā: anatomija, fizioloģija, patoloģija, pirmā un 
neatliekamā medicīniskā palīdzība, mikrobioloģija, sejas un 
ķermeņa kopšana, limfodrenāžas masāža, aparātkosmetoloģija, 
liekā apmatojuma noņemšana, stilistika un make-up, manikīrs, 
pedikīrs, profesionālā ētika  u.c.
Mācību ilgums: 3120 stundas – 2 gadi (ar vidējo izglītību)

kvalifikācija “sPA meistars”, klātiene
• Programmā: anatomija, pirmā palīdzība, aromaterapija, SPA 
masāžas, SPA procedūras, SPA metodes, pretcelulīta masāža, 
karsto akmeņu masāža, pirts procedūras, hidroterapija, SPA 
vides dizains, SPA etiķete un psiholoģija u.c.
Mācību ilgums: 2120 stundas – 1,5 gadi (ar vidējo izglītību)

kvalifikācija “sPA meistars”, neklātiene
• Programmā: anatomija, pirmā palīdzība, aromaterapija, SPA 
masāžas, SPA procedūras, SPA metodes, pretcelulīta masāža, 
karsto akmeņu masāža, pirts procedūras, hidroterapija, SPA 
vides dizains, SPA etiķete un psiholoģija u.c.
Mācību ilgums: 2120 stundas – 2 gadi (ar vidējo izglītību)

Izglītojamiem tiek piedāvātas profesionālas prakses
vietas. Mācību laikā izglītojamie tiek nodrošināti ar 

kosmētiku, instrumentiem un materiāliem. 
Iespējama apmācība neklātienē.

Pēc mācību pabeigšanas tiek izsniegta 
profesionālā kvalifikācijas apliecība vai diploms 

par profesionālo vidējo izglītību. 

Marijas 11, 2.st., rīga, lV-1050 • tālr./fakss: 67288246, 26556816
klaipēdas iela 19/21, liepāja, lV-3401 • tālr.: 27044252 

e-pasts: info@masterclass.lv • www.masterclass.lv

SKAISTUmKoPŠAnAS 
PRoFESIonālā VIDUSSKolA

marijas 11, Rīgā, lV-1050 • A.čaka 109, Rīgā, lV-1011
Tālr.: 67288246, 26556816

e-pasts: info@beautyschool.lv, www.beautyschool.lv
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Государственная аккредитация до 2017 года.
Опыт в сфере образования 9 лет!

Профессия «Косметик»
• В программе: анатомия, косметология, уход за лицом и телом, 
лимфодренажный массаж, аппаратная косметология, 
ароматерапия, make-up, маникюр,педикюр, депиляция и д.р.
Длительность: 960 часов – 10 мес. (смед.образованием)
или 3120 часов – 2 года (с средним образованием). 

Профессия «СПА Мастер»
• В программе: анатомия, первая медицинская помощь, 
ароматерапия, спа массажи, антицеллюлитный массаж, 
массаж горячими камнями, банные процедуры, гидро-
терапия, спа этикет, психология и д.р..
Длительность: 960 часов – 10 мес. 

Профессия «Визажист»
• В программе: основы косметологии, стилистика, разные 
виды макияжа, основы имиджа и д.р.
Длительность: 640 часов – 6 мес. 

Программа «Эстетика ухода за лицом. Косметология»
• В программе: Анатомия, косметология, массаж лица 
имассаж головы, процедуры по уходу за лицом, депиляция, 
ароматерапия и д.р.
Длительность: 160 часов – 4 мес. 

Программа «Услуги ухода за телом. Массаж»
• В программе: массаж тела, медовый массаж, рефлек-
сотерапия, процедуры по уходу за телом, психология, 
ароматерапия и д.р.
Длительность: 160 часов – 3 мес.

Aктуальнo – СПА мастер, заочное обучение!

Квалификация „Косметик”
• В программе: анатомия, физиология, патология, первая 
неотложная мед. помощь, микробиология, уход за лицом и 
телом, лимфодренажный массаж лица и тела, аппаратная 
косметология, депиляция, стилистика, make-up, маникюр, 
педикюр, профессиональная этика и д.р.
Длительность обучения: 3120 часов – 2 года
(со средним образованием)

 Квалификация „СПА мастер” очное обучение
• В программе: анатомия, первая медицинская помощь, 
ароматерапия, спа массажи и спа процедуры, гидротерапия,  
антицеллюлитный массаж, массаж горячими камнями, 
банные процедуры, спа этикет, спа дизайн,  психология и д.р.
Длительность обучения: 2120 часов – 1,5 года 
(со средним образованием)

Квалификация „СПА мастер” заочное
• В программе: анатомия, первая медицинская помощь, 
ароматерапия, спа массажи и спа процедуры, гидротерапия,  
антицеллюлитный массаж, массаж горячими камнями, 
банные процедуры, спа этикет, спа дизайн,  психология и д.р.
Длительность обучения: 2120 часов – 2 года 
(со средним образованием)

Учащимся школы предлагаются места для практики. 
Во время обучения предоставляются косметика, 

инструменты и материалы. 
Возможна заочная форма обучения.

По окончании учебы выдается государственный 
диплом или удостоверение.

Marijas 11, 2.st., rīga, lV-1050 • tālr./fakss: 67288246, 26556816
klaipēdas iela 19/21, liepāja, lV-3401 • tālr.: 27044252 

e-pasts: info@masterclass.lv • www.masterclass.lv

SKAISTUmKoPŠAnAS 
PRoFESIonālā VIDUSSKolA

marijas 11, Rīgā, lV-1050 • A.čaka 109, Rīgā, lV-1011
Tālr.: 67288246, 26556816

e-pasts: info@beautyschool.lv, www.beautyschool.lv
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Apmācības 
programmas:

1. Frizieris - universāls 
 (960, 640 st.) 2. kvalifikācijas līmenis
2. Frizūru modelētājs 
 (960 st.) 3. kvalifikācijas līmenis
3. Frizieris - kvalifikācijas pilnveidošana 
 (320, 160 st.)
4. Vizāžists 
 (640 st.) 2. kvalifikācijas līmenis
5. Vizāžists - 
 kvalifikācijas pilnveidošana 
 (320, 160 st.)
6. Nagu kopšanas speciālists
 (480 st.)

2929066, 67144321

Industriālā alpīnisma uzņēmuma FALKORS mācību centrs 
piedāvā:
praktiskās apmācības kursus darbam augstumā, 
augstkāpējiem un industriālajiem alpīnistiem.  
Praktiskās apmācības programmas ietver:

teorētisko zināšanu bloks, kas sevī ietver darba drošības - 
prasības atbilstoši ES direktīvām, darbam augstumā

bloks par speciālā inventāra pielietošanu, veicot - 
darbu augstumā būvniecībā un citās nozarēs, speciālā 
inventāra uzskaites, novērtēšanas un kontroles sistēmas 
izveidošana atbilstoši ES un LR apstiprinātajiem stan-
dartiem

dažādu darba drošības sistēmu organizēšana un - 
pielietošana, atkarībā no darba vietas platformas, veicot 
darbu augstumā

glābšanas darbu organizēšana- 

praktisko nodarbību bloks, kas ietver speciālā - 
inventāra pielietojuma apguvi, darba drošības 
sistēmu organizēšanu darba vietā un glābšanas darbu 
organizēšanu

Atkarībā no izvēlētās apmācības programmas, apmācības 
ilgst no 3 līdz 5 dienām.

Kursus beidzot, tiek izsniegts prasmes apliecinošs sertifikāts 
(apliecība). 

SIA FAlKoRS I.A.U.
Ropažu iela 140 – 303. kab., Rīga, lV-1006

Tālr.: 67149032; fakss: 67542123 
e-mail: falkors@falkors.lv  

www.falkors.lv
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mēs lepojamies Jūs iepazīstināt 
ar mūsu mācību centru 

Piedāvājam jūrniekiem starptautiskajā konvencijā STCW 
paredzētos, kā arī Latvijas Jūras administrācijas noteiktos 
kursus (ieskaitot GMDSS, Medicīniskā aprūpe, ECDIS, BRM, 
Kuģa manevrēšana un vadīšana, Kuģu mehāniķu un Kuģu 
vadītāju kvalifikācijas uzturēšana).
Visas izglītības programmas apstiprinātas Latvijas Republikas 
Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamentā.
Mēs arī organizējam kuģniecības kompāniju pasūtītos mācību 
kursus: Kuģu vadīšana ledus apstākļos, Kuģu drošības virsnieks, 
Paint and Maintenance Training Course un jūrniecības angļu 
valodas kursi.
Izdevīga atrašanās vieta ar ērtu satiksmi, brīvu autostāvvietu, 
kafiju un mācību materiāliem.

JAUnI KURSI
Kuģa manevrēšana un vadīšana

 
Mācību kursu programma ir paredzēta kapteiņiem un vecākajiem 
stūrmaņiem un izstrādāta atbilstoši STCW konvencijas 
Kodeksa A-II/2 daļas A-VIII/2, B-VIII/2 sekciju prasībām un 
IMO paraugkursa 1.22 “Kuģa trenažieris un tiltiņa komandas 
darbs” rekomendācijām. Kursu ilgums: 4 – 5 dienas. Cena: 
590 Ls (839 Euro). Izglītības programma apstiprināta Latvijas 
Republikas Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamentā.

Kuģu vadīšana ledus apstākļos
 
Mācību kursu programmā ir teorijas daļa un praktiskās 
nodarbības, kuras notiek uz navigācijas trenažiera, kurā reāli 
tiek attēloti dažādi ledus apstākļi, navigācija dažādos ledus 
apstākļos un navigācija ledlauža pavadībā. Kursu ilgums: 2 
dienas. Cena: 349 Ls (498 Euro).

SIA „lapa ltd.” mācību centra jūrnieku profesionālās 
mācību kursu programmas:
1. Drošības pamatkurss 
2. Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivas) vadīšana
3. Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā
4. Tankkuģu iepazīšanas kurss (naftas, ķīmijas un sašķidri- 
 nātās gāzes tankkuģu iepazīšanas kurss)
5. Paplašināts apmācības kurss darbam uz naftas tankkuģiem
6. Paplašināts apmācības kurss darbam uz ķīmijas tankkuģiem
7. Paplašināts apmācības kurss darbam uz sašķidrinātas  
 gāzes tankkuģiem
8. Pirmā medicīniskā palīdzība
9. Kuģa aizsardzības virsnieks
10. Apmācības kurss pasažieru kuģu, kuri nav Ro-Ro tipa  
 kuģi, personālam
11. Drošības pamatkurss - atjaunošanas programma
12. Kuģa tiltiņa komandas un resursu vadība
13. Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēmu  
 ekspluatācija (ECDIS trenažiera apmācība)
14. Kuģa glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivas)  
 vadīšana - atjaunošanas programma
15. Kvalifikācijas uzturēšanas kursi (kuģu vadītājiem)
16. Kuģu mehāniķu apmācības kurss, izmantojot mašīntelpas  
 trenažieri
17. Kvalifikācijas uzturēšanas kursi (kuģu mehāniķiem)
18. GMDSS universālais operators
19. GMDSS universālais operators - atjaunošanas programma  
 (42 stundas)
20. GMDSS universālais operators - atjaunošanas programma  
 (82 stundas)
21. Kuģa manevrēšana un vadīšana
22. Medicīniskā aprūpe
23. Kuģa vadīšana ledus apstākļos
24. Angļu valodas kursi jūrniekiem
25. Elektroniskās tehnoloģijas kuģa mehāniķiem

Corrosion Protection and maintenance Course

māCībU CEnTRS “lAPA”
Cēsu iela 31/1, 4. stāvs, rīga, lV-1012

tālr.: +371 67332887, fakss: +371 67830133
e-pasts: lapa@lapa.lv, www.lapa.lv
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ЛАПА Лтд. Голландское предприятие, учреждённое в Риге 
в 1991 году. Наша цель – обеспечивать первоклассные 
судоходные компании моряками из Прибалтики, России, 
Белоруссии и Украины. ЛАПА Лтд. предоставляет 
работу морякам на всех типах судов по контрактам в 
соответствии со стандартами Международного Профсоюза 
Транспортников (ITF)

Мы предлагаем морские учебные курсы, определённые 
конвенцией ПДНВ и Морской Администрацией Латвии 
(включая ГМССБ, Медицинский Уход, Электронные 
Карты, Управление Ресурсами Мостика, Управление 
Судном и Курс повышения Квалификации для капитанов, 
помощников капитанов и механиков). Все эти учебные 
программы лицензированы Морским Департаментом 
Министерства Транспорта и Связи Республики Латвия.

Мы предлагаем курсы подготовки моряков, 
предусмотренные международной конвенцией STCW и 
Латвийской Морской администрацией (включая GMDSS, 
Medical Care, ECDIS, BRM, Ship Handling и Курсы 
поддержания квалификации для капитанов, штурманов и 
механиков). 

Все эти программы одобрены Морским Департаментом 
Министерства Транспорта Латвийской Республики.

Мы также организуем не регламентируемые конвенцией 
специальные курсы, созданные по заказам компаний: 
Плавание в ледовых условиях, Safety Officer, Paint and 
Maintenance Training Course и Курсы морского английского 
языка. 

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ, 
БЕСПЛАТНАЯ АВТОСТОЯНКА, 

КОФЕ И УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

НОВЫЕ КУРСЫ

Маневрирование и управление судном
Курс обучения для Капитанов и Старших Помощников 
разработан в соответствии с Правилом II/2 Конвенции 
STCW, Разделы A-II/2, A-VIII/2 и B-V/a STCW Кодекса и 
модельным курсом IMO 1.22 “Ship Simulator and Bridge 
Teamwork”. Программа одобрена Морским Департаментом 
Министерства Транспорта Латвийской Республики.
Продолжительность: 4 – 5 дней. Цена: 590 Ls (839 Euro). 

Плавание в ледовых условиях
На этих курсах обучаемые получают необходимые 
теоретические знания и практические навыки, которые 
отрабатываются на навигационном тренажере, который 
воспроизводит плавание в различных ледовых условиях, а 
также плавание при помощи ледокола. 
Продолжительность: 2 дня. Цена: 349 Ls (498 Euro)

Регистрация на курсы возможна:
1)  по телефону 67332887, 29227805 (пн.- пт. 9:00 – 17:00) 
 или по э-почте: lapa@lapa.lv 
2)  в учебном центре (пн. – пт. 9:00 – 17:00)
3)  онлайн 

Oнлайн регистрация заканчивается за 1 рабочий день 
до начала курса! Ваша регистрация будет подтверждена 
звонком на указанный Вами номер! 
При регистрации на курс, дата проведения занятий 
выбирается из графика курсов на сайте 

www.lapa.lv!

māCībU CEnTRS “lAPA”
Cēsu iela 31/1, 4. stāvs, rīga, lV-1012

tālr.: +371 67332887, fakss: +371 67830133
e-pasts: lapa@lapa.lv, www.lapa.lv
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lU KonFŪCIJA InSTITŪTS
Raiņa bulv. 19, Rīga, lV-1050

Tālr.: 67034366
www.ci.lu.lv  

LU Konfūcija institūts tika izveidots 2011. gada 4. novembrī 
un pēc savas būtības ir bezpeļņas izglītības organizācija, kas 
dibināta sadarbojoties Latvijas Universitātei un Dienvidķīnas 
Pedagoģiskajai Universitātei. Kopsolī ar pasaulē augošo in-
teresi par Ķīnu LU Konfūcija institūts veicina starpkultūru 
dialogu, mācot ķīniešu valodu un popularizējot Ķīnas kultūru.
2012.g. 24.sept. LU Konfūcija institūtā mēs uzsākām sākuma 
un vidējā līmeņa ķīniešu valodas apmācības. Pirmā mācību 
gada beigās (2013.g. 12.maijā) tika kārtots „ķīniešu valodas 
līmeņa” (HSK), kā arī mācību gada eksāmens. Pēc eksāmenu 
rezultātiem 12 mūsu studenti ieguva tiesības turpināt ķīniešu 
valodas studijas ĶTR augstskolās.

2013./2014. mācību gadā LU Konfūcija institūtā darbu uzsāka 
2 ķīniešu valodas skolotāji-volontieri, kā arī viena ķīniešu 
valodas skolotāja. Bez tam viena mūsu skolotāja strādā Rīgas 
Kultūru vidusskolā. Šajā mācību gadā 2 LU Konfūcija institūta 
skolotāji-volontieri uzsāka darbu Daugavpils Universitātē un 
Rēzeknes Augstskolā.

LU Konfūcija institūts ņem aktīvu dalību ķīniešu valodas 
konkursa „Ķīniešu valodas tilts” organizēšanā, kurā piedalās 
LU Konfūcija institūta, LU HZF Āzijas studiju nodaļas, 
Stradiņa Universitātes,Valmieras augstskolas, Rīgas Kultūru 
vidusskolas, Rīgas 68.vidusskolas u.c. mācību iestāžu studenti 
un skolnieki.

Ķīnas tradīciju popularizēšanas gultnē LU Konfūcija institūts 
rīko „Rudens vidus” svētku un „Pavasara svētku” svinēšanu, 
kā arī t.s. „Ķīniešu valodas salonus”, kuru galvenā sūtība ir 
ķīniešu sarunu valodas iemaņu nostiprināšana.

Minētie svētki un pasākumi iesaista dalībniekus Ķīnas kultūrai 
raksturīgajā kopā būšanas atmosfērā, kur katram dalībniekam 
tiek dota iespēja apgūt ķīniešu dziesmas, dejas soļus, spēles 
iemaņas uz ķīniešu tautas instrumentiem, vingrināties 
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lU KonFŪCIJA InSTITŪTS
Raiņa bulv. 19, Rīga, lV-1050

Tālr.: 67034366
www.ci.lu.lv  

ķīniešu kaligrāfijā, papīra aplikāciju izgatavošanā un citās 
Ķīnas kultūrai raksturīgajās mākslās. Svarīgi atzīmēt, ka šīs 
nodarbības ar lielu entuziasmu vada Ķīnā īpašu sagatavošanu 
guvušie skolotāji-volontieri. Līdz ar to šādas nodarbības 
ievirzās aizraujošas un interesantas, vēl nepiedzīvotas spēles 
gultnē. Mūsu studenti šāda rakstura ārpusklases nodarbībās 
piedalās labprāt un ar lielu interesi.

Bez tam ar LU Konfūcija institūta starpniecību LU un Latvijas 
Mākslas akadēmijā ir notikuši mūsdienu Ķīnas aktualitātēm un 
tradicionālajai Ķīnas keramikai veltīti priekšlasījumi.

lU Konfūcija institūta kontaktpersona: 
sekretāre Marija Jurso  
e-pasta adrese: marija.j@e-apollo.lv  
mob.tel.: 29875672

Rīgas Kultūru vidusskola: 
direktora vietnieks Aldis Firkuss
e-pasta adrese: firkuss@inbox.lv
mob.tel.: 29247223

Daugavpils Universitāte: 
mācību prorektore Irena Kaminska
e-pasta adrese: Irena.Kaminska@du.lv
mob.tel.: 29161505

Rēzeknes Augstskola: 
mācību prorektore Angelika Juško-Štekele
e-pasta adrese: Angelika.Jusko-Stekele
mob.tel.: 29392129
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lU Valodu centrs visiem interesentiem piedāvā iespēju 
tālākizglītības kursos dažādos līmeņos mācīties:

Kādēļ mācīties valodu lU Valodu centrā?

Tālākizglītības programmas realizē Latvijas 1. 
Universitātes docētāji, kā arī citi atzīti valodu speciālisti 
un pasniedzēji, kuriem docētā valoda ir dzimtā valoda.

Pēc kursu beigšanas klausītāji saņem Latvijas 2. 
Universitātes tālākizglītības sertifikātu.

Varat izvēlēties sev vēlamo kursa moduli, kombinējot  3. 
16 stundu blokus.

lU VAloDU CEnTRS
Aspazijas bulv. 5, 132. telpa, Rīga, lV-1050,  

tālr.: 67034630
e-mail: valoducentrs@lu.lv

www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/valodu-centrs

angļu ●

franču ●

igauņu ●

itāliešu ●

japāņu ●

krievu ●

ķīniešu ●

latviešu ●

spāņu ●

vācu ●

zviedru valodu. ●

gēTES InSTITŪTS Rīgā 
Torņa 1 (Ieeja no Klostera ielas), Rīga, lV-1050 

tālr.: +371 67508200, fakss: +371 67323999
info@riga.goethe.org
www.goethe.de/riga

Gētes institūts Rīgā darbojas no 1993. gada un ir viens no 
pirmajiem ārvalstu kultūras centriem Latvijā.

D A R b ī b A S  V I R z I E n I :

Vācu valodas kursi
Kursi atbilst visiem Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu 
apguvei definētajiem līmeņiem no A1 līdz C2. 
Mēs piedāvājam:
• 2 regulāros kursus gadā. 
 Apjoms: 14 nedēļas, 56 mācību stundas.
• 2 intensīvos kursus gadā. 
 Apjoms: 4 nedēļas, 56 mācību stundas.
• Atkarībā no pieprasījuma arī speciālos kursus (piem., grama- 
 tika, biroja komunikācija). 
• Vācu valodas kursus kādā no Gētes institūtiem Vācijā.  
 Sīkāka informācija: www.goethe.de.

Eksāmeni 
Gētes institūtā Rīgā iespējams nokārtot visu līmeņu starptautiski 
atzītus eksāmenus darbam vai studijām vāciski runājošās zemēs.
      
Vācu valodas skolotāju tālākizglītība un projekti skolām. 

Kultūras pasākumi: izstādes, koncerti, lasījumi un diskusijas, 
kā arī „Vācu kino klubs” kinoteātrī „Rīga” katra mēneša 
pēdējā ceturtdienā, piedāvājot vācu kino klasiķus un jaunāko 
kinoprodukciju.

bibliotēka ar grāmatām, laikrakstiem, filmām un mūzikas 
ierakstiem no Vācijas.
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IzglīTībAS PRogRAmmAS:
 • Taustiņinstrumentu spēle 33 212 01
  35b 212 01 
     (klavieres, akordeons)
• Stīgu instrumentu spēle 33 212 02
  35b 212 02  
     (vijole, alts, čells, 
  kontrabass, ģitāra)
•  Pūšaminstrumentu spēle 33 212 03
  35b 212 03  
  (flauta, oboja, klarnete, fagots, 
  saksofons, mežrags, trompete, 
  trombons, tuba)
• Sitaminstrumentu spēle 33 212 04
  35b 212 04
•  Diriģēšana 33 212 05
  35b 212 05
• Vokālā mūzika 33 212 06
  35b21206
• mūzikas vēsture un teorija 33 212 07
  35b21207
 
Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola ir viena no 
senākajām mūzikas izglītības iestādēm Latvijā. Skolu pēdējās 
desmitgadēs absolvējuši daudz talantīgu mūziķu, komponistu 
un plaša spektra kultūras darbinieku. Pašlaik Emiļa Melngaiļa 
Liepājas mūzikas vidusskola ir vienīgā vidējās profesionālās 
izglītības iestāde Lejaskurzemē, kuras absolventiem tiek 
piešķirta mūziķa kvalifikācija. Pēc skolas absolvēšanas 
iespējams iestāties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
vai citās ar kultūru saistītās augstskolās, kā arī veidot 
daudzpusīgu tālāko izglītības un karjeras ceļu, nesaistītu ar 
mūziķa profesiju.

 

EmIĻA mElngAIĻA lIEPāJAS mŪzIKAS VIDUSSKolā 
AKTīVI DARboJAS VAIRāKI KolEKTīVI:

 
• Jauktais koris Mare piedāvā izglītības programmas 
Diriģēšana audzēkņiem apgūt pirmās iemaņas kora vadīšanā. 
Mare piedalās gan valsts, gan starptautiskos koru konkursos, kā 
arī muzikāli ilustrē skolā notiekošos kordiriģentu konkursus.

• Simfoniskais orķestris katru gadu iestudē koncertu 
Ziemassvētku noskaņās, kā arī vienu koncertprogrammu ar 
mērķi to atskaņot vairākās Latvijas koncertzālēs. Orķestra 
dalībniekiem ir iespēja katru gadu Lieldienu brīvdienās 
piedalīties Vācu-skandināvu mūzikas nedēļā Šērsbergā, kā 
arī vasaras brīvdienu noslēgumā spēlēt Liepājas sadraudzības 
pilsētas Darmštates Eiropas jauniešu orķestrī.

• zvanu ansambļa Campanella repertuāru veido skaņdarbi 
no baroka līdz mūsdienām. Ansambļa pamatsastāvā var 
piedalīties visu mūzikas vidusskolas izglītības programmu 
audzēkņi. Notiek regulāra koncertdarbība gan Liepājā, gan ci-
tur Latvijā un ārpus tās.
 
• meiteņu kora sastāvā dzied gan profesionālās ievirzes 
izglītības, gan arī mūzikas vidusskolas audzēknes. Repertuārs 
ļoti plašs, aptverot latviešu tautasdziesmu apdares un 
oriģināldziesmas, sakrālo un laicīgo vecklasiku, klasiku, un 
mūsdienu mūziku.

• Pūtēju orķestrī arī muzicē gan profesionālās ievirzes, gan 
mūzikas vidusskolas audzēkņi. Repertuārā akcents likts uz 
ritmisko mūziku, kā arī latviešu komponistu darbiem. Mācību 
procesā iestudētas arī defilē programmas.

• bigbends darbojas no 2014./2015.mācību gada. Tā sastāvā 
muzicē gan profesionālās ievirzes, gan vidusskolas dažādu 
instrumentu spēles audzēkņi.
 

Iestājpārbaudījumi 
 2014./2015. mācību gadam: 26. un 27. jūnijā
Dokumentu pieņemšana: no 16. jūnija
Konsultācijas iestājpārbaudījumiem: 
 25. janvāris, 22. februāris, 29.marts, 26. aprīlis, 
 31. maijs, 25. jūnijs

EmIĻA mElngAIĻA lIEPāJAS 
mŪzIKAS VIDUSSKolA

Ausekļa 11/15, liepāja, lV-3401 
tālr.: 634 22330; fakss: 634 22333 

e-pasts: emmvs@apollo.lv
www.liepajasmuzikasvidusskola.lv
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PIRTS SKolA
J. Asara iela 5- 133. kab., Rīga

Tālr.: 67296940
E-pasts: info@pirtsskola.lv

www.pirtsskola.lv

Pirts Skola ir akreditēta mācību iestāde, kas piedāvā apgūt 
teorētiskās zināšanas par pirtnieka darba specifiku, ētiku un 
pirts darba organizāciju.

Pirts Skolā tiek veikta divu līmeņu profesionālā tālākizglītība:
• Pirts meistars, mācību ilgums 1,5 gadi, iegūstot zināšanas un 
iemaņas darbam ārstnieciskajā pirtī. (Akreditācijas apliecība)
• Pirtnieks, mācību ilgums 1 gads iegūstot zināšanas un 
iemaņas darbam pirtī. (Akreditācijas apliecība)

Mācību ilgums: 1-2 gadi, darba dienu vakaros vai brīvdienās.

PIrTs MāCĪBA 
(teorija un praktiskās nodarbības pirtī)

• Tiks sniegtas zināšanas par pirtnieka darba specifiku, ētiku, 
apgūta pirts darba organizācija, ieskats pirts prakses vēsturē. 
Tiks apgūtas pirtnieku darbībai nepieciešamās prasmes un 
iemaņas.
• Mācība par ārstniecības augiem, kurā tiek iegūta prasme tos 
klasificēt, apgūta plašā ārstniecības augu klāsta pielietošana 
pirts procedūrās. Prasme sagatavot, glabāt un kombinēt 
ārstniecības augus. Zināšanas un praktiskās iemaņas pirts slotu 
sagatavošanā un uzglabāšanā.
• Skaistumkopšanas procedūras pirtīs. Zināšanas un prakse 
pirtī veikt sejas, ķermeņa un matu kopšanu. Zināšanas, kā 
pielietot pirtnieka darbā dažādus skaistumkopšanas līdzekļus 
un aromātus.
• Pirts un SPA procedūras, to veikšanas paņēmieni. Pirtnieku 
darbībai nepieciešamās prasmes un iemaņas pirts un SPA 
procedūrās.
• Zināšanas par pēršanas pirtī principiem, paņēmieniem, tiks 
sniegtas pirtnieku darbībai nepieciešamās prasmes un iemaņas 
pēršanā pirtī.
• Zināšanas pirts būvniecības pamatprincipos, pirts novietošana 
zemes gabalā, priekšstats par izpildes darbu tehnoloģiju, 
nepieciešamajiem resursiem, pirts telpu aprīkošana un 
iekārtošana.

CIlVēkA AnAToMIJA, FIZIoloĢIJA, HIgIēnA, 
PIrMās PAlĪdZĪBAs snIegšAnA

• Zināšanas cilvēka anatomiskā uzbūvē un ķermeņa 
fizioloģiskajiem procesiem pirts procedūru laikā.
• Pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas.
• Izpratne par higiēnas galveno uzdevumu- ekoloģisko 
problēmu risināšanu, lai novērstu vides piesārņojumu, 
saglabātu cilvēku veselību, darba spējas un pagarinātu mūža 
ilgumu. Nepieciešamo higiēnas iemaņu apgūšana.
• Zināšanas par pirtnieka un klienta anatomiskajiem un 
fizioloģiskajiem procesiem pirts procedūru laikā. Prast sevi 
uzturēt teicamā fiziskā stāvoklī

ProFesIonālā sAskArsMes kulTŪrA, IeVAds 
CIlVēkA PsIHoloĢIJā

• Komunikācija ar klientiem, māka prast prognozēt viņu 
uzvedību, radīt komfortablu komunikācijas procesu un klienta 
apmierinātību ar sniegto pakalpojumu.

IeVAds FIloZoFIskAJā 
PAsAules uZTVerē

• Filozofiskais priekšstats par pasaules vēsturi un tās uzbūvi. 
Prasme pielietot tās pēc nepieciešamības komunikācijas vešanā 
ar klientiem.
• Astroloģijas pamatprincipi un horoskopa interpretācija.
• Astroloģiskās medicīnas pamatprincipi. Individualitāte, 
dziedniecība, partnerība

kVAlIFIkāCIJAs PrAkse
• Profesionālajai darbībai iegūto zināšanu un prasmju 
pilnveidošana un nostiprināšana, iepazīšanās ar pirts darba 
vidi, praktizēšana pirtī.

Piedāvājam profesionālās kompetences novērtēšanu Pirtnieka 
un Pirts meistara kvalifikācijas piešķiršanai.

Mācības notiek:  Rīgā, J.Asara ielā 5.
Mācībās notiek arī skolas filiālēs: Valdemārpilī, Aglonā, Cēsīs, 
Burtnieku novadā, Jelgavā, Burtnieku novadā
Tālr.: Nr. 25447393 e-pasts:info@pirtsskola.lv, 

www.pirtsskola.lv
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Sports un fiziskās aktivitātesInterešu izglītība

Sports un fiziskās aktivitātes popularizē tādas nozīmīgas 
vērtības kā komandas gars, solidaritāte, iecietība, godīga 
spēle un veicina cilvēka attīstību un pilnveidošanos, kā arī 
sekmē iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sabiedriskās norisēs, 
proti, aktīvu pilsoniskumu. Veicot konkrētus pasākumus, 
sports un fiziskās aktivitātes var kļūt par līdzekli, ar ko 
veicināt izglītību, veselību un starpkultūru dialogu.

lATVIJAS TAUTAS SPoRTA 
ASoCIāCIJA (lTSA) ir mūsdienīga, 
sabiedriska organizācija tautas sportam 
un tautas veselībai, kas:

• ir valsts atzīta sporta organizācija, kurai ir tiesības vadīt 
un koordinēt darbu tautas sportā Latvijā un pārstāvēt Latviju 
starptautiskajās organizācijās;
• aktivizē tautas sporta attīstību Latvijā, ar to saprotot jebkura 
vecuma iedzīvotāju, īpaši strādājošo, iespējas nodarboties ar 
fiziskām aktivitātēm un sportu, organizējot veselību veicinošus 
un izglītojošus sporta pasākumus;
• regulāri organizē slimību profilaksi un veselību veicinošus, 
izglītojošus tautas sporta pasākumus tā, lai tie būtu pieejami 
ikvienam, sniegtu dalībniekiem gandarījumu un pozitīvas 
emocijas, kā arī veicinātu izpratni par fizisko aktivitāšu 
nepieciešamību ikdienas dzīvē;
• ir sešu starptautisko sporta visiem organizāciju biedrs, kas 
paver iespēju ne vien mūsu iedzīvotājiem piedalīties dažādās 
starptautiskās sacensībās un festivālos, bet arī nodrošina 
nenovērtējamu pieredzes apmaiņu, kopīgu nākotnes plānu 
izstrādi un realizāciju;
• dod iespēju neprofesionāliem sportistiem piedalīties 
pasaules čempionātos dažādos sporta veidos, Eiropas un 
pasaules strādājošo sporta spēlēs un dažādos turnīros;
• vada un koordinē nūjošanas attīstību Latvijā un kopš 2008. 
gada ir Starptautiskās Nūjošanas Federācijas (INWA) biedrs.

lTSA oRgAnIzē Un 
AICInA PIEDAlīTIES:

nūjošanas gidu un instruktoru apmācības semināros
LTSA piedāvā apgūt nūjošanas nodarbību vadīšanas prasmes 
un kļūt par nūjošanas instruktoru. Apmācības semināri tiek 
organizēti vairākas reizes gadā. 

nūjošanas masu pasākumos
Bezmaksas Nūjošanas pasākumi tiek organizēti dažādās vietās 
visā Latvijā un tajos LTSA sertificētu instruktoru vadībā notiek 
nūjošanas pamatapmācība. 

latvijas Ģimeņu Sporta festivālos
Bezmaksas aktīvās atpūtas pasākumi visai ģimenei – festivāla 
ietvaros visai ģimenei kopā ir iespēja piedalīties dažādās 
spēlēs, stafetēs, rotaļās un citās aktivitātēs, kas vērstas uz 
dažādu cilvēka īpašību attīstību un izglītošanu par veselīgu 
dzīvesveidu. 

lTSA ziemas čempionātos un kausa izcīņās
dažādos sporta veidos 
- volejbolā, basketbolā, futbolā, vairākās grupās.
Tajos var piedalīties dažādu organizāciju, uzņēmumu un 
pašvaldību izveidotas komandas. Čempionāts notiek katru 
ziemas sezonu no oktobra līdz aprīlim. 
Dalība LTSA Ziemas čempionātā ir lieliska iespēja darba 
kolektīviem relaksēties pēc darba nedēļas, atjaunoties pirms 
jaunas darba nedēļas, kā arī saliedēt darba kolektīvu. 

lATVIJAS TAUTAS SPoRTA ASoCIāCIJA (lTSA)
Vaļņu iela 32, Rīga, lV-1050 

Tālr.: 67226215, fakss: 67212407
e-pasts: ltsa@riga.lv 
www.sportsvisiem.lv



Sports un fiziskās aktivitātes Interešu izglītība

155www.izglitiba.bzb.lv

lTSA čempionātos pludmales volejbolā
Čempionāts notiek katru vasaras sezonu, vairākos posmos. 
Iespēja piedalīties dažādās vecuma grupās, gan vīriešu, gan 
sieviešu, gan jauktajām komandām.
 
lTSA sacensības vispārējā fiziskajā sagatavotībā
Sacensības notiek vairākas reizes gadā. Dalībniekiem ir iespēja 
pārbaudīt spēkus un sacensties dažādās disciplīnās kā, piem., 
svaru stieņa spiešanā guļus, atspoles skrējienā, pievilkšanās pie 
stieņa, vēderpreses vingrinājumi, u.c. Sacensību dalībniekiem 
tiek nodrošināta iespēja apgūt precīzu šo disciplīnu tehniku 
kvalificētu instruktoru vadībā.    

lTSA Izglītojošie veselības veicināšanas pasākumi
LTSA organizē:
1. Lekcijas par fizisko aktivitāšu nozīmi un slimību profilaksi 
visa mūža garumā
2. Uztura un ēšanas paradumu ietekmi uz veselību. 
3. Praktisko nodarbību ietvaros piedāvājam apgūt: nūjošanu – 
veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veselības vingrošanu, cigun 
nodarbības, fiziskās nodarbības ārā. 
 
„Veselības nedēļa 2014” 29.septembris – 05.oktobris
Veselības Nedēļa tiek rīkota starptautiska mēroga projekta 
„MOVE” ietvaros. Projekta mērķis ir līdz 2020. gadam iesaistīt 
100 miljonus Eiropas iedzīvotāju fiziskās aktivitātēs.

„Veselības Nedēļa” tiek organizēta ar mērķi sniegt informāciju 
un veidot izpratni: 
1) Fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida 
sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību 
profilakses veidiem. 
2) Piedāvāt fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties 
aktivitātēs ar mērķi lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, 
kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un 
draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties. 

Sīkāka informācija par lTSA pasākumiem:

www.sportsvisiem.lv
tālr: 67226215; e-pasts: ltsa@riga.lv

lATVIJAS TAUTAS SPoRTA ASoCIāCIJA (lTSA)
Vaļņu iela 32, Rīga, lV-1050 

Tālr.: 67226215, fakss: 67212407
e-pasts: ltsa@riga.lv 
www.sportsvisiem.lv
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Jums nav jābrauc uz Alpiem, lai varētu nodarboties ar klinšu 
kāpšanu! To visu Jums piedāvās Falkors klinšu kāpšanas bol-
deringa centrs. Viena no profesionālākajām boulderinga zālēm 
Rīgā. Boulderings ir klinšu kāpšanas viens no veidiem. Zālē ir 
apmēra 6,5m augstas kāpšanas sienas. Rāpšanās pa sienu Jums 
palīdzēs iegūt spēku rokās, izstrādāt koordināciju. Kāpšanas 
sports piemērots gan maziem, gan lieliem. Nāciet kopā ar drau-
gu un izbaudiet neaizmirstamas emocijas un pārbaudiet, kas ir 
labāks klinšu kāpējs. Klintis Jūs gaida! 

Atrodamies tepat Rīgā, Ropažu ielā 140, 
ieeja no Lizuma ielas puses.

Vairāk informācijas pa tālr.: 29602370 vai 22035963

www.bouldering.lv

FAlKoRS 
klinšu kāpšanas centrs

Ropažu iela 140 – 303. kab., Rīga, lV-1006
Tālr.: 67149032; mob.t.: 29602370 

e-mail: falkors@falkors.lv  
www.bouldering.lv

Austrumu cīņu skola “Satori” piedāvā apgūt sekojošus cīņu 
veidus:

Džudo • 
Sambo• 
Aikido• 
Džiu džitsu• 
Kendžitsu (Niten Ichi Ryu Miamoto Musasi)• 
Iaido• 
Džodo• 
Iligchuan • 

Kā arī piedāvājam sagatavošanas grupu bērniem no 3  līdz  
6 gadu vecumam.

“Satori” ir vairāku Latvijas sporta un cīņas mākslu federāciju 
biedrs. “Satori” ietilpst aikido, džiu džitsu, džudo federācijās, kā 
arī sambo klubu asociācijā. 

Skolas audzēkņi regulāri piedalās dažādās starptautiskās 
sacensībās. Regulāri notiek aikido, džudo, džiu džitsu un sambo 
semināri, kurus vada attiecīgo cīņas veidu meistari no ārzemēm, 
tajā skaitā arī no Japānas – aikido un džudo dzimtenes. Jau 30. 
gadu notiek džudo un sambo vasaras nometnes, 14. gadu – ai-
kido nometnes. 

Skolas prezidents un vecākais instruktors ir Aleksandrs 
Osnačs. 

Iestāties “Satori” var katrs cilvēks, kurš brīvprātīgi ir izteicis 
šādu vēlēšanos un uzsācis nodarbības pie kāda no skolas instruk-
toriem.

AusTruMu CĪŅu skolA 
“sATorI”

Vingrotāju 1, rīga, lV-1010
Tālr. 22847507, 29222913, 67315770

http://www.satoridojo.lv

w w w . s a t o r i d o j o . l v
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Moderno deju klubs „Kaprīze” Latvijā ir viena no pirmajām mūsdienu 
deju skolām, kura savu darbību uzsāka jau 1994.gadā. Divdesmit gadu 
laikā „Kaprīze” ir pierādījusi sevi ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu 
auditorijai. Esam izaudzinājuši ne tikai pašreizējos Latvijas un pa-
saules čempionus Hip Hop dejās, bet arī vairākus jauno deju studiju 
vadītājus.

Visiem dejotājiem ir iespēja piedalīties sacensībās un konkursos 
gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs, kā arī piedalīties dažādos labdarības 
pasākumos un svētku koncertos. 

Neatņemama deju skolas „Kaprīze” dzīves sastāvdaļa ir kopīgie 
pasākumi, kad sanāk kopā gan liels, gan mazs dejotājs, demonstrē 
savu dejotprasmi, priecājas par paveikto un uzstāda mērķus turpmākai 
darbībai. 

Katru vasaru dejotājiem ir iespēja pārbaudīt savas spējas un pierādīt 
sev un citiem, cik izturīgs viņš ir, piedaloties „Kaprīzes” vasaras 
nometnē.

Deju skola „Kaprīze” vienmēr ir atvērta jaunām, radošām pieejām 
dejotāju apmācībai, tieši tādēļ mūsu treneri ir jauni, entuziasma un 
radošuma piepildīti.

Deju skolā „Kaprīze” ir iespēja apgūt šādus deju stilus:
• Ritmika
• Hip hop dejas
• Hip Hop Freestyle
• Šova deja
• Lady Style
• Karsējmeiteņu dejas
• Go – Go
• Mūsdienu deja pieaugušajiem
• Strip plastic
• Fitness

Nodarbības notiek divas reizes nedēļā pēc noteikta grafika. Izšķir gru-
pas dejotājiem ar un bez iepriekšējas deju pieredzes. 

Lai pievienotos mūsu dejotāju pulkam, jāsūta pieteikuma anketa uz 
e-pastu info@kaprize.lv, anketā norādot dejotāja vārdu, uzvārdu, ve-
cumu, telefona numuru, deju stilu, kuram vēlies pievienoties, pilsētu, 
kurā vēlies dejot (Rīga vai Ozolnieki) un vecāku telefona numuru un 
e-pasta adresi, ja Tev vēl nav 18 gadu. 

Uz pirmo nodarbību jāņem līdz ērts apģērbs (visbiežāk dejotāji izvēlas 
sporta tērpu), kā arī pārvelkamie sporta apavi. 

moderno deju klubs „Kaprīze”
Avotu iela 17., 2.stāvs, Rīga, lV-1011

Tālr.: +37127712005
E-pasts: info@kaprize.lv

www.kaprize.lv



bIgbEnDU SKolA

Aicinām apgūt džeza mūzikas pamatus un 
gūt prieku, spēlējot bigbendā.

mācības vada profesionāli džeza mūziķi - 
atjaunotā latvijas Radio bigbenda vadītājs 
Kārlis Vanags un saksofonists Dāvis Jurka.

bigbendu skola piedāvā apmācību 
trīs vecuma grupās:

City Jazz Junior band (no 9 g.v.)
City Jazz Youth band (no 13 g.v.)

City Jazz Amateur band (no 18 g.v.)

Dalībnieki tiek iepazīstināti ar džeza 
mūzikas teoriju, improvizāciju un 

muzicēšanu ansamblī.

Pieteikties apmācībai var uz jebkura 
instrumenta spēli, priekšzināšanas nav 

nepieciešamas.

nodarbības notiek sestdienās 
Rīgā, lāčplēša ielā 29.

Sīkākai informācijai un pieteikumu 
iesniegšanai: cjbb@cjbb.lv , t. 29448499

www.cjbb.lv
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Mūsu autoskola strādā , lai Jums izsniegtu 
autovadītāja apliecību - lai Jūs mūs atcerētos 

ar pateicību. 

AUToSKolA PIEDāVā:

r Autovadītāju apmācība A, B, BE, C, CE, D kategorijā; 
 profesionālās autovadītāja kvalifikācijas (kods [95]) kursi;

r Individuālā apmācība, gatavojoties valsts eksāmeniem uz 
 CSN (ceļu satiksmes noteikumus) un eksāmens praktiskā 
 apmācības braukšanā;

r Organizē neatliekamās medicīniskās palīdzības mācību 
 kursus 

VIEnAS DIEnAS KURSI:

1. Profesionālo autovadītāju sagatavošana valsts eksāmenam 
 95 kods. (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE)

2. Vadītāja darba un atpūtas laiki.

3. Kravas vai pasažieru pārvadāšana, gabalkravu izvietošana 
 un nostiprināšana.

4. Pamācība kā apieties ar digitālo un analogo  tafogrāfu.

Autoskola piedāvā atlaides: 
Skolniekiem un studentiem - 30%

Vecākiem, kuriem ir bērni invalīdi apmācība par brīvu 
(teorija un dokumentu noformēšana)

mācību centrs, autoskola “oRSonS”
brīvības gatve 333-180, Rīga, lV-1006

Tālrunis: 26785318
orsons.mc@inbox.lv; orsons@orsons.lv 

www.orsons.lv 

Pirts Skola ir akreditēta mācību iestāde, kas piedāvā apgūt 
teorētiskās zināšanas par pirtnieka darba specifiku, ētiku un pirts 

darba organizāciju.

Pirts skola piedāvā:
neForMālās IZglĪTĪBAs ProgrAMMAs:

PIRTSZINIS (Mācību stundas: 64) 
 Programma: Pirts zinības:

• Pirtnieks un pirts ētika

• Pirtnieka saskarsme ar klientu

• Procedūras pirtī, kontrasta procedūras

• Ārstniecības augi un pirtsslotas (Augi, koki pirtī)

• Prakstiskā pēršana pirtī, sausais pēriens, slapjais pēriens

• Skaistumkopšana pirtī (skrubji, maskas, māli, dūņas)

dZInTArs PIrTĪ (Mācību stundas: 32)
 Programma:
• Pirtnieks un pirts ētika

• Dzintara pielietošana ķermeņa kopšanas procedūrās

• Dzintara izmantošāna pirts procedūrās

Mācības notiek:  Rīgā, J.Asara ielā 5.
Mācībās notiek arī skolas filiālēs: Valdemārpilī, Aglonā, Cēsīs, 
Burtnieku novadā, Jelgavā, Burtnieku novadā
Tālr.: 25447393 e-pasts:info@pirtsskola.lv, www.pirtsskola.lv

PIRTS SKolA
J. Asara iela 5- 133. kab., Rīga

Tālr.: 67296940
E-pasts: info@pirtsskola.lv

www.pirtsskola.lv

Astrologs 

AnDRIS RAčS
tālr.: 29130025

www.astrologos.lv

AT b I l D E S  U z  Š ā D I E m  J A U T ā J U m I E m :

• Kādi ir mani talanti?
• Vai es esmu vadītājs vai izpildītājs?
• Vai es varu būt uzņēmējs?
• Vai mani mērķi būs lokāli vai starptautiski?
• Kādi būs profesionālie pienākumi?
• Kāda būs darba vieta?
• Kāda būs manu ienākumu struktūra?
• Pie kā jāstrādā, lai gūtu panākumus?
• Kas jāizmanto, lai gūtu panākumus?
• Kādā valstī man mācīties?

Uz 30 minūšu konsultāciju karjeras izvēlē klients ierodas ar 
saviem izvēles variantiem konkrētās studiju programmās. No 
tiem ieteikšu visperspektīvāko, kura nodrošinās ātrāku virzību 
uz mērķi.

Konsultācijas notiek Vecrīgā, darba dienās 12:00 - 17:00
Maksa Ls 20

P I E T E I K Š A n ā S  T I K A I  T E l E F o n I S K I :  2 9 1 3 0 0 2 5

Informācija: www.astrologos.lv
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DVS Urantija ir garīgās attīstības, fiziskās atveseļošanas 
un dziedināšanas centrs.

Šī pasaule ir duāla un tajā mijiedarbojas divu spēku 
aspekti: labais/ļaunais un gaisma/tumsa. Duālā pasaule 
Kosmiskajos mērogos ir mirklis, jo tā pēc savas būtības ir 
Relatīvā realitāte, kas ir izzūdoša, ar lineāru laika/telpu: 
pagātne, tagadne, nākotne un tās pastāvēšanas forma ir 
maldi, šķitums un ilūzija.

Relatīvā realitātes telpa aizņem nelielu vietu Absolūtajā, 
bezgalīgajā laika/telpā, kura ir patstāvīga, konstanta, 
bet vienlaicīgi arī cikliski mainīga. Senie raksti liecina, 
ka jebkura esības forma Absolūtajā realitātē ir 
daudzdimensionāla, mūžīgi esoša, jo laika telpas forma ir 
„šeit un tagad”. Jebkura esības forma Absolūtajā realitātē 
ir radīta no Gaismas enerģijas dzīvības zieda struktūrā. 
Izņēmums ir Duālās pasaules Tumsas daļa.

Ikdienā ir sastopami pēc pārliecības divu veidu cilvēki. 
Pirmā, lielākā cilvēku grupa ir tā, kura atdzīst un dzīvo 
tikai šajā redzamajā pasaulē jeb Relatīvajā realitātē. Šādi 
cilvēki pat nav aizdomājušies, ka viņi ik mirkli pakļaujas 
maldu, ilūziju un šķituma realitātes pasaules uzspiestajai 
kārtībai jeb liktenim. Šie cilvēki pieļauj, ka kāds mistisks 
spēks vai personība nosaka viņu likteni un pēc saviem 
uzskatiem manipulē ar cilvēka dzīves vēsturi. Tie ir 
Relatīvās realitātes pasīvie vergi.

Otra cilvēku grupa ir tie, kuri cenšas apjaust un izprast 
abas realitātes: gan Absolūto, gan Relatīvo un realitāšu 

likumsakarības, mijiedarbību un iespējas tās mainīt. 
Pielietojot Zināšanas par minētajām realitātēm, šādi 
cilvēki maina uzspiestos ilūziju un dualitātes noteikumus, 
veido savu dzīvi pēc saviem ieskatiem, saskaņā ar 
Kosmiskajiem un Dievišķās ētikas likumiem. Šādi cilvēki 
cenšas kļūt par savas dzīves noteicējiem.

DVS Urantija palīdz cilvēkiem apgūt Absolūtās 
realitātes zināšanas, lai jau šajā dzīvē katram ir iespējas 
pārveidot savu dzīvi. Ja cilvēka fiziskās pasaules un 
veselības stāvoklis ir ļoti sarežģījies, šādos gadījumos 
Urantijas darbinieki palīdz, veicot veselības pārbaudi ar 
datordiagnostiku (t. sk. auras diagnostika), konsultē, 
veic dziedināšanu un enerģētiskās operācijas.

Tomēr labāk, ja mēs varam cilvēku apmācīt tā, ka viņš 
visu spēj pats. Šim mērķim pie mums ir nodarbību 
dažādība, no kurām galvenā ir Urantijas skola „zeme – 
dvēseles pagaidu mājas”.

Saņemam vēstījumus no Absolūtās realitātes skolotājiem 
un iespēju robežās prognozējam nākotnes notikumus un 
laicīgi tiem gatavojamies. Kas pārzina informāciju – tam 
pieder pasaule!

Lai vairāk izprastu mūsu darbības virzienu – sāciet ar 
izlūkošanu un apmeklējiet, lūdzu, mūsu mājas lapu. Ja 
tas sasaucās ar Jūsu būtību – gaidām Jūs pie mums 
Urantijā!

www.urantija.lv

SIA „DVS URAnTIJA”   
Vadītāja Skaidrīte Aleksejeva
Rīga, Elizabetes iela 91/93 – 2, durvju kods 2

Tālr.uzziņām: 67286363; mob.t.:29276118
 e-pasts: urantija@e-apollo.lv
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Andžela Pļaveniece
Sertificēta psiholoģe - konsultante, sertifikāts 
Nr. 577 (derīgs līdz 31.12. 2014.)
Individuālas konsultācijas pieaugušajiem, 
jauniešiem, bērniem, ģimenēm; psihodrāmas 
metodes pielietošana psihoterapijā; metaforisko 
asociatīvo kāršu izmantošana pašizziņā.

Cilvēku savstarpējās attiecības (ģimenē, 
kolektīvā).

Atbalsts smagu krīžu vai tuvinieku zaudējuma gadījumā.

Tālr.: + 371 26513779 
e-pasts: andzela.plaveniece@inbox.lv

Jānis Caics, 
psiholoģijas zinātņu doktors, sertificēts psi-
hologs, sertifikāts Nr.480 (derīgs līdz 
31.12. 2016.)
Saglabāt vēsu prātu, domāt pozitīvi un pat 
vislielākajās grūtībās saskatīt iespēju, kā sevi 
pilnveidot! Prieks, laime, optimisms, ticība un 
apmierinātība ar dzīvi! 

Kā to panākt un kā tādam būt?!
Tālr.: + 371 29 21 27 28 
e-pasts: janis.caics@apollo.lv

Irēna larionova - ārsts, sertificēts psihologs, 
sertifikāts Nr. 584 (derīgs līdz 31.12.2014.), 
psihoterapeits, maģistrs konsultatīvajā 
psiholoģijā. Palīdzība: dažādas krīzes situācijas; 
psihosomātika (slimības cēloņu apzināšanās, 
kas mīt zemapziņā un iespējamā pašpalīdzība 
atveseļošanās procesā). Cilvēka organismam ir 
spēja izārstēt sevi.; pašizziņa un paškorekcija 
(zemapziņas noslēpumu izzināšana, kas nāk 
cauri paaudzēm); hipnoterapija; mākslas terapi-

jas metožu izmantošana dažādu situāciju risināšanā un atveseļošanās 
procesā; iespējamas grupu nodarbības, meditācijas. Katrā cilvēkā ir 
visas pareizās atbildes uz viņa jautājumiem, tās atnāk dažādos veidos, 
pa dažādiem ceļiem.

Tālr.: +371 26556137, 
e-pasts:  ilila@inbox.lv

Pedagoģijas doktorante LPA, Mg.paed., Bc.psych. 
Agrita grosbarte 
„AGRITAS SKAISTUMA STUDIJAS” direk-
tore. Sertificēta psiholoģe, pedagoģe, skaistuma 
eksperte un praktiķe individuālā vizuālā tēla 
veidošanā.
Sertifikāta Nr. 585 (derīgs līdz 31.12. 2014.)
Piedāvā praktiskus seminārus psiholoģijā un 
skaistumkopšanā grupām, kā arī atraktīvas 
individuālas konsultācijas karjeras izvēlē, attiecību 

jautājumos, kā arī vada pārmaiņu treniņus savas būtības, iekšējā un 
ārējā skaistuma, resursu, talantu un spēju apzināšanai, pielietojot gan kla-
siskas, gan arī oriģinālas, netradicionālas metodes – asociatīvi metaforisko 
karšu metodi un Maiju astroloģiskā kalendāra saglabātās zināšanas.
www.skaistumastudija.lv 
Tālr. +371 29272033

 Vineta Ikauniece-ozoliņa
mag. psych., mag. personālvadībā
Personāla trenere – koučs, diplomēts ak-
meologs (speciālists pieaugušo personiskās 
un profesionālās izaugsmes attīstīšanā), 
organizāciju psihologs, personāla vadītāja 
kvalifikācija, sertificērts psihologs (sertifikāts 
Nr.565, derīgs līdz 31.12.2014. g.)
Specializējusies klientu apkalpošanas dar-
binieku un pārdevēju profesionālo prasmju 

attīstīšanā. Otrs darbības virziens – vadītāju personisko un profesionālo 
kompetenču attīstīšana.
Uzkrājusi lielu praktiskā darba pieredzi, darbojoties organizāciju 
attīstības jomā, jau no 1998. gada. Izstrādājusi un aprobējusi (novadīti 
vairāk kā  500 kursi) „PSIHOLOĢISKĀS SAGATAVOŠANAS PRO-
GRAMMU SEKMĪGAM DARBAM AR CILVĒKIEM”, kura sastāv 
no atsevišķiem 20 moduļiem (katrs modulis 16-24 st.):„ Profesionāla 
klientu apkalpošana”, „Uz sadarbību orientēta saskarsme”, „Sa-
skarsme pa tālruni. Telemārketings”, „Pārliecinātas uzvedības 
treniņš. Pašapziņas veidošana”, „Prasme pārliecināt. Prasme pārdot”, 
„Saskarsme ar dažāda tipa cilvēkiem. Konfliktu risināšana”, ”Stre-
sa menedžments”, „Prezentācijas iemaņu attīstīšana” „Vadīšanas 
psiholoģija un prasmes”, „Organizāciju kultūru ietekmējošie faktori 
un novērtēšanas metodes”,” Darbinieku motivēšana”, „Komandas 
veidošana”, „Intervēšanas iemaņas vadītājiem”, „Sarunas kā darba in-
struments”, „Dzīves laika menedžments”, „Personiskās efektivitātes 
treniņš”, „Darbinieku lojalitātes veidošana”

Tālr. +371 29222532
e-pasts: vio_@apollo.lv

Piedāvājam mūsu sertificētu speciālistu pakalpojumus un se-
kojošus seminārus - treningus:

• Kā samierināties ar nesalīdzināmību; 
• Pārdošanas psiholoģija; 
• Efektīvas lietišķās saskarsmes tehnoloģijas; 
• Efektīva līderība un menedžments; 
• Izveido savu imidžu; 

• Praktiskās psiholoģijas pamati klientu apkalpošanā; 
• Public Relations komerciālā darbībā; 
• Stresa vadīšana jeb pašregulācijas pamati; 
• Praktiskās psiholoģijas pamati 
 reklāmas aģentūras darbā; 
• Personāla atlase un sadale; 
• Drāmas terapija darbā ar trauksmainiem no psihoaktīvām  
 vielām atkarīgiem pusaudžiem rehabilitācijas procesā.

bAlTIJAS 
PSIHologU ASoCIāCIJA

Rīga, āraišu iela 34-127, Rīga, lV-1039
tālr.: 29212728

bAlTIJAS PSIHologU ASoCIāCIJAS PIEDāVāJUmS CIlVēKA ATTīSTībAS IzAUgSmEI!
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официальный представитель 
"Астрологического института Павла Глобы" (г. Москва) 

в Балтии с филиалами в Литве и Эстонии

Мы предлагаем разные программы обучения:
«Это надо знать каждому!» - спескурс для 

старшеклассников и студентов!

12 лекций-практик:
-  определение своей активности/пассивности в жизни и как 
 реагировать на других
-  как ведут себя люди разных знаков Зодиака и как с ними 
 общаться без проблем
-  мужская и женская энергия: в чём разница и зачем это надо
-  как выбрать своего партнёра, как жить в согласии и 
 сотрудничестве 
-  что нравится мне/ему, как одеваться, питаться..
-  зависим ли мы от родителей и на сколько
-  как общаться с руководителями, преподавателями, 
 родителями для достижения наилучшего результата
-  как вести себя в определённые дни 
 (лунные дни и фазы, Затмения)
 и другие темы.

«Знакомство с собой» - 10-12 мес.:
Кто Я? Мои задачи, куда и как двигаться дальше? Как 
граммотно общаться ? ...
 По окончании, желающие могут перейти на обучение 
профессионального уровня сразу на 2 курс. 

«Профессиональный астролог-консультант» - 3 года 
(после успешного обучения на курсе «Знакомство с собой»): 
«Космограмма», «Гороскоп»,предсказательная астрология, 
астрология взаимоотношений.
Формы обучения : дневная или вечерняя – 1 занятие в нед. 4 
акад. часа.

Наши профессиональные астрологи проводят следующие 
консультации:

-  личный гороскоп: сильные и слабые качества, основные 
 задачи жизни, предназначение
-  выбор профессии или  вида деятельности 
 (для старшекласников СКИДКА-20%)
-  гороскоп взаимоотношений, какой партнер вам подходит
-  отношения с родителями, друзьями...
-  детский гороскоп: особенности поведения ребенка, 
 рекомендации по обучению, спорту...
-  помощь астропсихолога и рассмотрение текущей ситуации
-  подбор наиболее благоприятного времени для свадьбы, 
 начала нового дела, подписания документов,  операций и др.
-  гороскоп переезда в другую местность и возможности там
-  индивидуальный прогноз на год и более

Приглашаем Вас познакомиться со своими 
возможностями и талантами для качественного 

построения своего Будущего!

www.astrogloba.lv

lATVIJAS PāVElA globAS 
ASTRoloĢIJAS InSTITŪTS

Akadēmijas laukums 1, 10 stāvs, 1006 kab., 
Rīga, latvija, tālr.: 26006353
e-pasts: info@astrogloba.lv

Vadītājs: Kaspars Prūsis

lksB ir vieta studentiem un 
vidusskolēniem, kas vēlas

8 uzzināt ko vairāk par Dievu,
8 saturīgi pavadīt laiku,
8 piedalīties jautrās un izglītojošās nometnēs,
8 iegūt jaunus draugus,
8 organizēt un vadīt diskusiju grupas, seminārus, koncertus 
 un citas aktivitātes.

LKSB var pievienoties ikviens students un skolēns neatkarīgi 
no savas pārliecības, studiju specialitātes un iepriekšējās 
pieredzes.

Mēs darbojamies septiņās augstskolu pilsētās – Rīgā, 
Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā un Ventspilī. 
Organizējam arī pasākumus ārzemju studentiem un augstsko-
lu absolventiem.

LKSB ir starpkonfesionāla organizācija, kas Latvijā darbojas 
kopš 1993. gada. Mūsu darbības pamatā ir kristīgas vērtības – 
Bībeles autoritāte, māceklība, vienotība un komandas darbs. 
Arī 150 citās pasaules valstīs darbojas līdzīgas studentu 
kustības, un tās visas apvieno organizācija IFES (International 
Fellowship of Evangelical Students).

www.lksb.lv – ir vērts ieskatīties!

bIEDRībA 
„lATVIJAS KRISTīgā 
STUDEnTU bRālībA” 

mārupes 16, Rīga, lV-1002  
tālr.: 29130210, e-pasts: lksb@lksb.lv

www.lksb.lv
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Astrologs 

AnDRIS RAčS
tālr.: 29130025

www.astrologos.lv

AT b I l D E S  U z  Š ā D I E m  J A U T ā J U m I E m :

• Kādi ir mani talanti?
• Vai es esmu vadītājs vai izpildītājs?
• Vai es varu būt uzņēmējs?
• Vai mani mērķi būs lokāli vai starptautiski?
• Kādi būs profesionālie pienākumi?
• Kāda būs darba vieta?
• Kāda būs manu ienākumu struktūra?
• Pie kā jāstrādā, lai gūtu panākumus?
• Kas jāizmanto, lai gūtu panākumus?
• Kādā valstī man mācīties?

Uz 30 minūšu konsultāciju karjeras izvēlē klients ierodas ar 
saviem izvēles variantiem konkrētās studiju programmās. No 
tiem ieteikšu visperspektīvāko, kura nodrošinās ātrāku virzību 
uz mērķi.

Konsultācijas notiek Vecrīgā, darba dienās 12:00 - 17:00
Maksa Ls 20

P I E T E I K Š A n ā S  T I K A I  T E l E F o n I S K I :  2 9 1 3 0 0 2 5

Informācija: www.astrologos.lv

“DzīVE”
bIoEnERĢēTIKAS 

Un māCībU CEnTRS
Cēsu iela 8, Rīga, lV-1012

tālr.: 25907024
e-pasts: bioenergetika.lv@gmail.lv

KURSI bioenerģētikas pamati 

„DzīVES EKoloĢIJA”
e	Smalkās pasaules un cilvēka biolauka struktūra
e	monādes evolūcija un tās uzlabojuma  veidi
e	numeroloģija - ciparu maģijas  izmantošana sapratnes 
 apjomā, kā arī  personīgajā dzīvē
e	Simbolika, miegs,  sapņi, sapņu simbolika
e	Enerģētiskā cilvēka tapšana (ekskluzīva programma)
e	litoezotērika - zinātne par kristāliem, to  pielietošanu, 
 kristālu enerģiju. Amuleti, talismani
e	Apslēpto spēju attīstība (gaišredzība,  čenelings, 
 ekstrasensorika)
 - su dzok  
 - fen-šuj
 - reiki – 1, 2, 3 pakāpe 
 - interjera dizains ar fen-šuj

bērnu programma „ Dvēseles ekoloģija”

SEmInāRI

eee
Курсы для взрослых 

«ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ»
e	Структура тонкого мира и биополя  человека
e	Космические законы 
e	Нумерология 
e	Астрология 
e	Символика
e	Литоэзотерка
e	Радиология (биолокация)
 - рейки 1, 2, 3 ступени   
 - фэн-шуй    
 - су джок
 - дизайн интерьера с применением фэн-шуй

Программа для детей «Экология души»

СЕМИНАРЫ
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Latvijas Dabas muzejs ir vecākais daudznozaru dabaszinātņu 
muzejs Baltijā un viena no lielākajām dabas bagātību krātuvēm 
Latvijā. Muzejā modernās un interaktīvās ekspozīcijās 
apskatāmas Latvijas un pasaules dabas priekšmetu kolekci-
jas. Muzeja speciālisti veic krājuma zinātnisko izpēti, kā arī 
regulāri to papildina. 

Jaunums 2013./2014. mācību gadā Da-
bas muzejā ir ekspozīcija „Dzintars 
laiku lokos”, kas iepazīstina ar Latvijas 
un pasaules dzintariem, to veidošanos, 
raksturīgākajām formām un krāsu 
bagātību. Tāpat ekspozīcija stāsta par 
Baltijas dzintara apstrādi, tā izmantošanu 
medicīnas un kosmētikas līdzekļu 
ražošanā un ir iespējams apskatīt Latvijā 

radīto un patentēto dzintara diegu. Ekspozīcija apmeklētājiem 
atvērta no 2014. gada 17. janvāra. 

Viens no muzeja pamatuzdevumiem ir vides izglītības 
aktivitātes. Mācību iestādēm piedāvājam ekskursijas, lekci-
jas un nodarbības par dažādām dabaszinātņu nozarēm: 
paleontoloģiju, ģeoloģiju, zooloģiju, botāniku, vides 
ekoloģiju un antropoloģiju. Piedāvātais tēmu klāsts katrā no 
šīm nozarēm ir ļoti plašs un ekskursiju, lekciju un nodarbību 
saturu, ilgumu, izmantotās metodes un palīglīdzekļus iespējams 
pielāgot grupas vajadzībām. 

PIEDāVāJUmS māCībU IESTāDēm:

EKSKURSIJAS mUzEJā
Ekskursijas notiek gida pavadībā. Ekskursijas laikā stāstījums 
var būt papildināts, piemēram, ar putnu balsu atskaņošanu, 
darba lapu izmantošanu u.c. 
Ekskursiju ilgums – 45 līdz 60 min. 
Grupas lielums – līdz 30 pers. 

lEKCIJAS 
Lekcijas notiek muzeja ekspozīcijās vai konferenču zālē. Lekcijā 
visbiežāk tiek izmantota datorprezentācija un dažādi uzskates 
materiāli - muzeja priekšmeti un paraugi. Lekcijām atbilstoša 

mērķauditorija ir vidusskolēni, skolotāji, pieaugušie.
Iespējams organizēt izbraukuma lekciju Jūsu skolā.
Lekcijas ilgums – 45 līdz 60 min.
Grupas lielums – līdz 30 pers. (ja lekcija notiek muzeja 
telpās).

mUzEJPEDAgoĢISKāS PRogRAmmAS Un 
noDARbībAS
Vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem (1. – 12. kl.) piedāvājam 
nodarbības par dabaszinātņu tēmām, kas papildinās un dažādos 
skolā iegūtās zināšanas. Nodarbību laikā skolēni veiks prak-
tiskus uzdevumus – aizpildīs darba lapu, atrisinās krustvārdu 
mīklu, savietos pareizi dažādus attēlus, noskatīsies videofilmas 
fragmentus u.c. Darbībā tiek izmantoti arī priekšmeti no muze-
ja krājuma. Nodarbības notiek muzeja telpās.
Nodarbību ilgums – 90 min. 
Grupas lielums – līdz 30 pers. 

IzbRAUKUmA noDARbībAS „mUzEJS mŪSU 
bAgāžā” PAR DAžāDām DAbASzInāTņU Tēmām 
Piedāvājam uzaicināt vienu vai vairākus muzeja speciālistus 
uz Jūsu skolu, kas līdzi „atvedīs muzeju”. Izbraukumiem 
pieejams plašs nodarbību klāsts, no kura iespējams izvēlēties 
piemērotākās. Nodarbībās tiek izmantoti muzeja priekšmeti, 
darba lapas, datorprezentācijas u.c. materiāli. 
Nodarbība ilgst 45 min. 
Grupas lielums – līdz 30 pers. 

Jebkura veida izglītības aktivitātes iepriekš jāpiesaka. 

Vairāk informācijas par piedāvājumiem un to cenām muzeja 
mājas lapā www.dabasmuzejs.gov.lv. 
Uzziņas un pieteikšanās pa tālr.: 67356051 vai 67356039. 

lATVIJAS DAbAS mUzEJS
K. barona iela 4, Rīga, lV – 1050
Tālr.: 67356023, fakss: 67356027

E-pasts: ldm@ldm.gov.lv 
www.dabasmuzejs.gov.lv 
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Direktore:  Dr.h.c.philol.Venta Kocere

uZZInI 
PAr MuMs!

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka (LU AB) 
ir viena no senākajām bibliotēkām Eiropā (dibināta 1524.
gadā), tā ir vispārpiejama universāla zinātniskā bibliotēka 
ar vairāk nekā 3,4 miljoniem iespieddarbu, elektronisko 
izdevumu, audiovizuālo materiālu, rokrakstu un citu do-
kumentu 69 valodās, kas nodrošina informācijas brīvu 
pieejamību, maksimāli efektīvā veidā izmantojot tai 
pieejamos finansiālos, tehniskos un cilvēku resursus.

LU AB ir atvērta visiem – zinātniekiem un augstskolu 
pasniedzējiem, studentiem, kā arī citiem interesen-
tiem, un pat vecāko klašu skolēniem. Bibliotēkā strādā 
erudīti darbinieki, kuri palīdzēs izvēlēties un sameklēt 
nepieciešamo literatūru.

n Bibliotēka atvērta lietotājiem 
 darbdienās  11.00 - 19.00 

 
ko PIedāVāJAM?

n Ērtas lasītavas ar atbilstošiem bibliogrāfisko uzziņu 
resursiem.

n Bibliotēkas krājuma pieejamību valsts nozīmes 
bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

 n Iespējas izmantot mācību un izziņas procesā 
LU abonētās tiešsaistes datu bāzes (eksaktajās un 
humanitārajās zinātnēs) un LU AB lokālās datu bāzes - 
„J.K. Broces Monumente”, kolekciju „Personu un vietu 
attēli”, un citas, kā arī „Bibliotēkas izstāžu virtuālais 
arhīvu”, kuru papildina „Galerija”. Vēl virkne datu 
bāzu ir pieejamas tikai bibliotēkas telpās – „Latvijas 

„pelēkā” literatūra (disertācijas, konferenču un semināru 
materiāli)”, biobibliogrāfijas u.c.

n Ir noslēgti līgumi ar vairākiem pasaules dokumentu 
piegādes centriem (SUBITO, Britu bibliotēka u.c.) par 
dokumentu kopiju piegādi. Tas ļauj izvēlēties lietotājiem 
visoptimālāko rakstu pasūtīšanas veidu un piegādātāju.                   

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas atsevišķa 
un nozīmīga daļa  -   

Misiņa bibliotēka

Misiņa bibliotēka ir vecākā un pilnīgākā latviešu 
literatūras krātuve, un tās dibinātājs ir izcilais latviešu 
bibliofils un bibliogrāfs Jānis Misiņš (1862. -1945.).

J. Misiņa aizsāktais komplektēšanas darbs tiek veiksmīgi 
turpināts – bibliotēkā atrodami visi Latvijas iespieddarbi, 
no drukas pirmsākumiem līdz mūsdienām, viss latviešu 
rakstītais neatkarīgi no izdevuma valodas un izdošanas 
vietas, viss par Latviju un latviešiem. Bibliotēkā ir ļoti 
bagāts trimdas latviešu grāmatu un periodisko izdevumu 
klāsts.

  „Meklējiet rakstos!”- bija Jāņa Misiņa dzīves kredo.

Turpinās arī J. Misiņa tradīcija sīkizdevumu 
komplektēšanā, rūpējoties, lai bibliotēkā būtu iespēja 
skatīt sarīkojumu un koncertu programmas, izstāžu kata-
logus, afišas un atklātnes.

Kopējais Misiņa bibliotēkas fonda apjoms – vairāk nekā 1 
milj. iespieddarbu un citu informācijas resursu. Trāpīgs ir 
Edvarda Virzas raksturojums: ”Kas ir Misiņa bibliotēka? 
Tā ir grāmatās pārvērsta un plauktos noguldīta tauta”.

Regulāri notiek Misiņa kluba lasījumi — ikmēneša 
lasījumi un diskusijas par literatūras, kultūras, mākslas, 
vēstures un citiem jautājumiem.  
 E-pasts: gunta.jaunmuktane@lu.lv

Rokrakstu un reto grāmatu fonds ar unikālo Johana 
Kristofa Broces (1742. -1823.) kolekciju, kura piejama 
arī digitālā veidā. Atzinību lietotāju vidū ir guvusi arī 
Baltijas novadu digitālo attēlu kolekcija – vairāk nekā            
2 000 Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pilsētu un apdzīvoto 
vietu fotogrāfijas un zīmējumi.

lATVIJAS UnIVERSITāTES AKADēmISKā bIblIoTēKA
Rūpniecības 10, Rīga, lV-1235

Tālr.: 67323250, 67323649
E-pasts: acadlib@lib.acadlib.lv 

www.acadlib.lv
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Ikviena zinātniskā bibliotēka lepojas ar inkunābulām 
- grāmatām, kas iespiestas Johana Gūtenberga un viņa 
pēcteču laikā līdz 1500.gadam. Latvijas Universitātes 
Akadēmiskajā bibliotēkā tādu ir 210.

Vērtīgu rokrakstu fonda daļu veido latviešu zinātnieku, 
rakstnieku un kultūras darbinieku arhīvi. Bagāta un 
ļoti interesanta ir ievērojamu valstsvīru, rakstnieku un 
zinātnieku autogrāfu kolekcija – Mārtiņa Lutera vēstule, 
Pētera I, Katrīnas II un Napoleona parakstīti rīkojumi. 
Daudzi materiāli ir unikāli, un tiem ir liela kultūrvēsturiska 
vērtība arī Eiropas kultūras kontekstā.

Bibliotēka ir ne tikai informācijas resursu glabātāja, bet 
arī starpkultūru dialoga platforma, veidojot kontaktus 
ar daudzām valstīm un uzturot komunikācijas saikni ar 
sabiedrību. 

Austrijas un Šveices literatūras nodaļa – vienīgais šo val-
stu kultūras un mediju centrs Latvijā. Apmeklētāju rīcībā 
ir brīvpieejas fonds ar ērtu lasītavu, kurā līdzās mūsdienu 
austriešu un šveiciešu literatūrai tiek piedāvātas arī 
grāmatas par vēsturi, novadpētniecību, politiku, mākslu 
un arhitektūru.      
 E-pasts: nina.kocetkova@lu.lv

Ukrainas literatūras nodaļa, kas nodarbojas ar Ukrainas 
kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti un integrāciju 
Latvijas sabiedrībā, ir vienīgā šāda veida struktūrvienība 
Eiropas Savienībā.
 E-pasts: viktors.urvacovs@lu.lv

ANO un Pasaules bankas Informācijas centrā pieejami 
Pasaules bankas izdevumi un elektroniskie resursi ar 
plašu izziņas materiālu par tādām sfērām kā finanses, 
darba vadība, nozaru politika, privātā sektora attīstība 
u.c., kā arī resursi, kas saistīti ar ANO.
    E-pasts: viktors.urvacovs@lu.lv

kopš 2013.gada lu AB darbojas 

Baltkrievijas Informācijas centrs
 www.belorus.eu

lu Indijas studiju un kultūras centrs
 sigma.ankrava@lu.lv

lu konfūcija institūts 
(ķīniešu valodas mācību auditorijas)
 www.ci.lu.lv

Tiek izdoti bibliogrāfiskie rādītāji biobibliogrāfisko 
rādītāju sērijā “Latvijas zinātnieki”.

Izstādes, kas ir viens no izplatītākajiem bibliotēkas 
uzkrāto bagātību publicitātes veidiem, guvušas plašu 
rezonansi Latvijā. Ir veidotas arī starptautiskas izstādes, 
kuras eksponētas Itālijā, Ungārijā, Rumānijā, Somijā, 
Gruzijā, Azerbaidžānā, Polijā, Baltkrievijā, Ukrainā, 
Polijā, Lietuvā, Austrijā un Igaunijā.

Tiek organizētas tēlotājmākslas un fotoizstādes, rīkoti 
grāmatu atvēršanas svētki, tematiski pasākumi un radošās 
tikšanās.
 www.acadlib.lv/index.php?&11

Lai nodrošinātu Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu 
materiālu ilglaicīgu pieejamību un saglabāšanu, LU 
AB piedalās valsts mēroga ilgtermiņa projektā Latvijas 
Digitālā bibliotēka Letonica (sadarbības līgums ar Lat-
vijas Nacionālo bibliotēku). Lielākā daļa LU AB peri-
odisko izdevumu krājuma pieejama portālā 
 www.periodika.lv

Bibliotēka piedāvā arī maksas pakalpojumus:
n kopēšanu
n skenēšanu     
n datorizdrukas
n iespieddarbu iesiešanu un dažādus citus
 poligrāfiskos pakalpojumus -
 E-pasts: rudite.kalnina@lu.lv

uz tikšanos 
latvijas universitātes 

Akadēmiskajā bibliotēkā!

lATVIJAS UnIVERSITāTES AKADēmISKā bIblIoTēKA
Rūpniecības 10, Rīga, lV-1235

Tālr.: 67323250, 67323649
E-pasts: acadlib@lib.acadlib.lv 

www.acadlib.lv
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bibliotēkas digitālā kolekcijaInterešu izglītība

latvijas nacionālā bibliotēka (lnb) 
piedāvā jaunu digitālo kolekciju – 
latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti: 

http://audio.lndb.lv/.

Rīga ir pilsēta ar senām mūzikas ierakstu tradīcijām. 
Pirmā skaņuplašu rūpnīca Rīgā darbojās jau 1902. 
gadā, bet 1931. gadā darbību uzsāk skaņuplašu 
fabrika „Bellaccord Electro”.  Tās dibinātājs bija 
ievērojamais latviešu uzņēmējs Helmārs Rudzītis, 
tas pats, kurš nodibināja populāro grāmatu apgādu 
„Grāmatu Draugs“. 

„Bellaccord Electro” liktenis bija cieši saistīts ar 
pārmaiņām valstī, un atspoguļojas gan dažādajos 
etiķešu attēlos, gan fabrikas nosaukuma un īpašnieku 
maiņās.  Padomju laikā fabrika tika nacionalizēta, bet 
turpināja savu darbību.

Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcijai par 
pamatu ir ņemtas „Bellaccord Electro” un pēc Otrā 
pasaules kara Rīgā izdotās šellaka skaņuplates, 
ietverot arī citu firmu skaņuplates ar latviešu mūziku 
vai izpildītājiem.  Sadarbībā ar privātkolekcionāriem, 
kā arī muzejiem un citām atmiņas institūcijām, kuru 
krājumos ir vēsturiski un vērtīgi skaņu ieraksti, 
kolekcijā ir atspoguļota 20. gs. pirmās puses Latvijas 
skaņu ierakstu vēsture plašā spektrā.

Šeit varam dzirdēt tā laika populāro mūziku - 
fokstrotus, valšus, polkas, kā arī tautasdziesmu 
apdares kora vai solistu izpildījumā, Latvijas un 
cittautu klasisko mūziku, un citus mūzikas žanrus. 
Starp izpildītājiem ir gan tādi labi zināmi vārdi kā 

Reitera koris, Mariss Vētra, brāļi Laivinieki, Elfrīda 
Pakule u.c., gan mūsdienās mazāk zināmi mākslinieki. 
Kā vienu no kolekcijas retumiem var atzīmēt Ministru 
prezidenta Kārļa Ulmaņa runu Rīgas Radiofonā 
(http://audio.lndb.lv/lv/search/object?id=71) neilgi 
pēc valsts apvērsuma 1934.gadā.

Pateicoties sadarbībai ar Latvijas Kara muzeju, 
digitālajā kolekcijā ir iekļautas vairākas 20.gadsimta 
30-to gadu radioreportāžas – piemēram, Brīvības 
pieminekļa atklāšana 1935.gada 18.novembrī, 
intervijas ar arhitektu Ernestu Štālbergu un tēlnieku 
Kārli Zāli Brīvības pieminekļa būvlaukumā, Kārļa 
Ulmaņa runa par budžetu 1935.gadā, Lietuvas un 
Igaunijas valsts svētku svinības, un citi vēsturisku 
notikumu ieraksti.

Lielākā daļa kolekcijas ir brīvi pieejama tīmeklī, tomēr 
apmēram 1/5 daļa no kolekcijas skaņu ierakstiem ir 
aizsargāta ar autortiesībām, un pagaidām pieejama 
tikai bibliotēku tīklā. Kolekcija pastāvīgi tiks 
papildināta ar jauniem skaņu ierakstiem.
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Hobiju kursi un materiāliInterešu izglītība

Interneta veik als 

ArtRiga.lv 

Uzņēmums SIA”MVVM” piedāvā 
kvalitatīvas preces māksliniekiem un 
radošai izpausmei. 

Jūs varēsiet atrast visu nepieciešamo, 
sākot no otām, krāsām, audekliem, 
molbertiem un beidzot ar jūsu gatavo 
darbu ierāmēšanu.

Kā arī, mūsu veikalos var iegādāties 
materiālus dekupāžai, plašā sortimentā 
tiek piedāvātas salvetes, dekupāžas 
kartes, rīspapīrs no Vācijas, Itālijas, 
Francijas. 

Veikals MArInA 
(Stabu iela 49a, Rīga ) 
tālr. 67299917
Veikals MArInA ArT 
(K. Valdemāra iela 9, Rīga) 
tālr.67321253

Darba laiks: 10.00 - 19.00. 
Sestdien: 10.00 - 17.00

Mūsdienīga pasaule nav iedomājama bez inter-
neta, tieši tāpēc mēs izveidojām jauno e-veikalu 
www.artriga.lv/shop/.  Šeit jūs varēsiet iepazīt 
visu preču klāstu, ko piedāvā mūsu uzņēmums, 
piedalīties forumā, uzdot jautājumus, gūt 
nepieciešamo informāciju par jums vajadzīgām 
precēm un veikt pasūtījumu. Būsim vienmēr 
priecīgi Jums palīdzēt.

Aicinām pieteikties:
• gleznošanas semināri un individuālas nodarbības
• dekupāžas kursi

Preces profesionāliem māksliniekiem un 
radošiem cilvēkiem

• Materiāli māksliniekiem
• Materiāli hobijiem 
• Otas
• Mākslas izstrādājumi. 

Dažādas krāsas
• Akvareļkrāsas
• Guašas
• Akrila krāsas
• Krāsas audumiem
• ACRILICO

ArtRiga.lv – ir interneta veikals, kur var iegādāties gandrīz 
jebko jaunradei.

Ceram redzēt arī Jūs starp mūsu klientiem.

Rūpes un uzmanība, ko veltam katram klientam, neatkarīgi no 
pasūtījuma lieluma - tas ir koeficients, ar kuru klientu skaits 
pieaug ar katru dienu.

Dažādas krāsas un materiāli mākslas darbiem. Iesācējs, students 
vai profesionāls mākslinieks varēs atrast sev nepieciešamās 
preces jaunradei.

MVVM 
e-pasts: mvvm@apollo.lv 

www.artriga.lv 
Stabu iela 49a, Rīga, LV-1011 

tālr.: 67299917, fakss: 67298707
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Darba laika izmaiņas skatīt 
www.zl.lv
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mācību līdzekļi, spēles un konsultācijasInterešu izglītība

Direktore: Marina Konašenkova

Uzņēmums SIA”MVVM” piedāvā kvalitatīvas 
preces māksliniekiem un radošai izpausmei. 

Jūs varēsiet atrast visu nepieciešamo, sākot no 
otām, krāsām, audekliem, molbertiem un beidzot ar 
jūsu gatavo darbu ierāmēšanu.

Kā arī, mūsu veikalos var iegādāties materiālus 
dekupāžai, plašā sortimentā tiek piedāvātas salvetes, 
dekupāžas kartes, rīspapīrs no Vācijas, Itālijas, 
Francijas. 

Veikals mARInA  
(Stabu iela 49a, Rīga) tālr.: 67299917

Veikals mARInA ART  
(K. Valdemāra iela 9, Rīga) tālr.67321253

Darba laiks:  10.00 - 19.00  
  Sestdien:  10.00 - 17.00

Interneta veikals:

www.artriga.lv/shop/

sIA „MVVM”
Stabu iela 49a, Rīga, lV-1011

tālr.: 67299917, 20039301
e-pasts: mvvm@apollo.lv 

www.artriga.lv

Brīvā laika centrs “Jota” 
piedāvā bērniem un 
jauniešiem:

● daudzveidīgas prāta, izziņas un galda spēles,
●  DVD filmas,
●  novusu, galda tenisu, biljardu,
●  sporta un radošās aktivitātes, 
●  Dažādu stilu deju nodarbības.

(viss bezmaksas)

RĪGAS KRISTĪGĀS VIDUSSKOLAS  
BRĪVĀ LAIKA CENTRS “JOTA”

A. Deglava 1a, Rīga, LV-1009
tālr.: 67290984

e-pasts: blc.jota@inbox.lv

- Liekais svars
- Emocionālā ēšana    
- Bulīmija

Individuālas konsultācijas. 

Sertificēta praktiskā psiholoģe 
Una KraUKle

Tālr.: 20391001
una.777@inbox.lv

http://unakraukle.blogspot.com/
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Izglītības ceļvedis

www.izglitiba.bzb.lv

Šī izdevuma elektronisko pdf versiju iespējams 
pasūtīt pa e-pastu: bzb@bzb.lv 

Redakcija ir atvērta jauniem zināšanu un 
prasmju apguves, u.c. piedāvājumiem izvietošanai 

interneta vietnē www.izglitiba.bzb.lv un nākamā gada 
20. Jubilejas izdevumā. 

Uz tikšanos 2015. gada izstādē „SKOLA”

Izdevējs SIA “Vitakon“ 2014.g.

Vienotais reģistrācijas numurs: 40103283750

Izdevniecība neatbild par iesniegtā materiāla saturu.
Jebkāda veida pavairošana, pārkopēšana, kā arī izdevuma, atsevišķas lapas uzbūves  
un izdevuma nosaukuma izmantošana bez redakcijas rakstiskas atļaujas aizliegta.


