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PIESAKIES APMĀCĪBĀM UN IEGŪSTI DARBA TIRGŪ PIEPRASĪTAS ZINĀŠANAS!

Pieteikties var ikviens, ja ir:
• strādājošs (darba attiecībās: tostarp 

pašnodarbināts un bērnu kopšanas 
atvaļinājuma laikā) un

• vecumā, sākot no 25 gadiem.

Mācību norises vietas: 
• Daugavpils (Mihoelsa iela 47);
• Rīga (Meža iela 3);
• Profesionālā vidusskola “Victoria” (Meža iela 3).

Mācību ilgums: 1–10 mēneši atkarībā no studiju programmas.
Mācību laiki: darba dienu vakari un/vai brīvdienas.

Pieteikšanās mācību norises vietās vai elektroniski līdz 2018. gada 17. septembrim!

ПОЛУЧИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВОИТЬ ЗНАНИЯ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА РЫНКЕ ТРУДА!
Продолжительность обучения: 1–10 месяцев в зависимости от учебной программы.

Время обучения:  вечера – рабочие дни и / или выходные дни.
Обучение на латышском языке.

Подача заявки на месте обучения или в электронном виде до 17 сентября 2018 года!

Digitālais mārketings
Цифровой маркетинг

Izmanto mūsdienās nenovērtējamo digitālās vides ietekmi un 
uzzini elektroniskās vides priekšrocības, un izmanto tās savā labā. 
Iepazīsti orientierus mērķtiecīgai kustībai digitālā mārketinga rīkos 
un metodēs. Iegūsti praktiskas iemaņas mārketinga komunikācijā 
un esi kompetents izmantot datus biznesa attīstības vajadzībām.

Loģistikas darbinieks
Специалист в сфере логистики

Iegūsti daudzpusīgu, radošu, aktīvu, atbildīgu un pieprasītu 
profesiju. Uzzini lietvedības būtību, novērtē dokumentu juridisko 
spēku un izkop lietišķās saziņas spējas. Apgūsti iepirkšanos un 
krājumu vadību loģistikā. Izpēti visdažādākos kravas veidus un 
iespējamos transportus to pārvadāšanā.

Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban
Управление проектами с Agile, Scrum, Lean, Kanban

Apgūsti rīcības iespējas četros modeļos un paņem no katra  labāko. 
Agile, Scrum, Lean un Kanban būs spēcīgs pamats mazāku un lielāku 

projektu izstrādē un īstenošanā. Tehniskas prasmes piešķirs idejām 
virzienu un formu. Iegūsi veiksmīgu projektu īstenošanas atslēgas 

gan milzīgu biznesa ideju, gan pašam sava darba plānošanā. 
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3D printēšana un modelēšana
3D-печать и моделирование

Apgūsti vienu no mūsdienu jaunākajiem tehnoloģiju sasniegumiem 
praktiskām vajadzībām, biznesa paplašināšanai, oriģināliem 
risinājumiem, masveida ražošanai vai varbūt pat nākotnes attīstībai 
globālā mērogā. Tu pats varēsi iemācīties izprintēt savu ideju trīs 
dimensijās!

Darbs ar programmu InDesign CC
Работа с программой InDesign CC

Apgūsti visās izdevniecībās pieprasītas prasmes un zināšanas, 
iepazīstoties ar populāro maketēšanas programmu InDesign CC. 
Pats apgūsti spējas brīvi rīkoties ar teksta laukumu, strādājot ar 
teksta un objektu rīkiem, maini izmēru, formu un krāsu un radi 
īstu grāmatu ar individuālu raksturu. Atklāj sevī radīšanas prieku! 
Iemācies visu pamatu, kas nepieciešams izdevumam.

Darbs ar programmu Illustrator CC
Работа с программой Illustrator CC

Iemācies radīt vizuālās reklāmas materiālu, virtuozi manevrējot 
ar tekstu, krāsām un attēliem. Apvieno gaumi ar Illustrator CC 

spēku un ielauzies ienesīgajā vizuālā mārketinga pasaulē. Atklāj 
raksta un simbola veidošanas un rediģēšanas rīkus un radi efektu 
jebkuram sīkākajam elementam. Piešķir vēstījumam raksturu un 

oriģinalitāti!

Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās
Работа на складах торговых и производственных компаний

Izproti uzņēmuma noliktavu funkcijas un iespējas! Apgūsti, kā tiek 
organizēti darba procesi tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu 
noliktavās, iepazīsti noliktavas funkcijas, saimniecības sistēmas un 
to nozīmi tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu darbībā. Uzzini par 
IT funkcijām noliktavas darba sekmēšanā un informācijas plūsmas 
piegādes ķēdēm.

Darbs ar programmu Photoshop CC
Работа с программой Photoshop CC

Parādi savu redzējumu fotogrāfijā un iestrādā tajā savu viedokli! 
Izmanto iespēju apgūt fotogrāfiju apstrādi Photoshop CC un iepazīsti 

fotografēšanas tehnisko pusi, maskējot, radot jaunus attēla slāņus 
un elementus. Apgūsti visu fotogrāfijas tapšanas un apstrādes 

procesu – mācies ne tikai apstrādāt, bet arī radīt fotogrāfiju, 
fotografē!
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* Apmācības notiek ar VIAA atbalstu un 90 % mācību maksas sedz Eiropas Savienības fondi.

Tālrunis uzziņām: 
Rīgā 25620068, Daugavpilī 29644254

Vairāk informācijas: www.RISEBA.lv



Datu analīze (ar priekšzināšanām)
Анализ данных (с предварительными знаниями)

Uzzini jaunu un padziļinātu pieeju datu analīzei! Tu zini datu analīzes 
pamatprincipus, un šī ir iespēja iegūt savās rokās vēl vairāk instrumentu, 
ar ko preparēt datus nopietnas un daudzšķautņainas informācijas 
ieguvei. Kāp augstāk un radi padziļinātus datu analīzes pārskatus 
kvalitatīvas, uzticamas un vērtīgas informācijas palaišanai izplatījumā.

Datu iegūšana un analīze biznesa attīstībai
Сбор и анализ данных для развития бизнеса

Paver sava biznesa attīstībai jaunus un, iespējams, citiem vēl 
nezināmus ceļus! Iemācies meklēt, apstrādāt un iegūt izpratni par 
datu raksturu un pielietojumu. Šeit uzzināsi būtiskāko par datu 
veidiem, ieguves avotiem, meklēšanas un atlases iespējām, datu 
ievadīšanu un apkopošanas un kārtošanas metodēm.

Datu analīze (bez priekšzināšanām)
Анализ данных (без предварительных знаний)

Uzzini, kā ar vienkāršiem paņēmieniem, ievērojot kvalitatīvai 
analīzei nepieciešamos nosacījumus, rast datos pamatotus 

un objektīvus secinājumus par pētījuma objektu. Iemācies no 
datiem radīt vizuāli uztveramu daudzpusīgu grafisku informāciju 

diagrammu un karšu veidolā.  Mūsdienu informācijas pasaulē 
iemācies atšķirt īstu pētījumu no gaisā grābtiem apgalvojumiem!

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu 
organizēšana un uzturēšana (ITIL)
Организация и обслуживание процессов IT-услуг и управление 
инфраструктурой (ITIL)

Apgūsti, kā izmantot IT pakalpojumus savā labā, iemācoties vadīt 
tos ar drošu roku cauri finanšu jautājumiem, klientu attiecībām un 
vajadzību līkločiem. Nodarbībās par saistītajiem procesiem, kļūsti 
par notikumu, incidentu, problēmu, piekļuves un aplikāciju vadītāju 
un iemācies IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu 
organizēšanu un uzturēšanu.

Ēkas siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: 
uzturēšana un regulēšana (apkures iekārtas) māju vecākajiem

Теплоузлы и системы теплоснабжения зданий: установка и 
регулировка отопительного оборудования для старших домов 

Iepazīsties ar apkures sistēmu veidiem, klasifikāciju un  mūsdienu 
lietojumu. Ja esi mājas vecākais, persona, kas uztur un regulē 

 siltumapgādes sistēmas, vai savas mājas apsaimniekošanā ieinteresēts 
īpašnieks, nāc pie mums uzzināt visu nepieciešamo par ēkas siltum
mezgliem un siltumapgādes sistēmām, to uzturēšanu un regulēšanu.
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Latviskā arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem
Латвийская архитектура, интерьер и ландшафт для 
предпринимателей сельского туризма

Kļūsti par prasmīgu, gaumīgu un pieprasītu oriģinālas lauku ainavas 
autoru. Atklāj uzņēmējdarbībai un radošajām izpausmēm atvērtu 
dabas un cilvēku radītas arhitektūras pasauli, kas rosinās tevi 
veiksmīgi un kvalitatīvi īstenot vizuāli un praktiski baudāmas idejas 
peļņas vai prieka pēc.

Ražošanas loģistika
Производственная логистика

Apgūsti prasmes ražošanas loģistikas pamatprocesos, lai veiksmīgi 
strādātu uzņēmumos, kuri nodarbojas ar produkcijas ražošanu, 
apstrādi vai pārstrādi. Plāno, regulē un kontrolē produkcijas 
ražošanas plūsmas ar aktuālu un profesionālu zināšanu palīdzību. 
Attīsti spējas ne tikai kontrolēt un organizēt procesus, bet arī 
analizēt atsevišķas norises un sekmēt nepārtrauktu ražošanas 
loģistikas uzlabošanos.

Preču pārvadājumu organizēšana
Организация грузовых перевозок

Paraugies uz preces ceļojumu visā garumā un vienlaikus pamani 
katrā posmā aktuālas detaļas. Uzzini, kā funkcionē loģistika, kādas 

ir tās sistēmas un ķēdes, un kā šīs zināšanas var izmantot, ņemot 
vērā transporta organizāciju un struktūru Latvijā. Uzzini, kādi faktori 

ietekmē kravas uzglabāšanas sekmes. 

Noliktavas darbinieks
Работник склада

Apgūsti mūsdienu materiālajā pasaulē aktuālu profesiju un 
iemācies svarīgo lietvedībā, loģistikas un krājumu pārvaldes 
pamatos. Izmanto iespēju apgūt grāmatvedības pamatus, biroja 
programmatūru, prečzinību un pat visu par personības tipiem, 
lai ētiski, ievērojot etiķeti, profesionāli un mērķtiecīgi tiktu galā ar 
ikdienas un arī neparedzamām situācijām darbā.

Konferenču organizēšana un apkalpošana
Организация и обслуживание конференций

Iemācies visas pamatprasmes konferenču un semināru organizēšanā  
un apkalpošanā. Programma kā lielisks pamats uzslavas vērtu  

pasākumu organizēšanai. Apvieno lietderīgo – uzzini svarīgāko par 
komercdarbību, izmaksu aprēķināšanu un ar patīkamo – iemācies 

parūpēties par ēdināšanu, sarīkot kādus izklaides pasākumus. 
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* Обучение происходит при поддержке “Государственного агентства развития образования” и

90 % оплачивается из фондов Европейского Союза.

Телефоны для справок: 
Рига 25620068, Даугавпилс 29644254

Больше информации: www.RISEBA.lv


