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Īss kopsavilkums par izglītības programmām Smiltenē un blakus pilsētās! 

 

Smiltene, Smiltenes tehnikums 
Būvdarbi (Ceļu būves strādnieks) 

Būvniecība (Hidrobūvju būvtehniķis) 

Būvniecība (Transportbūvju būvtehniķis) 

Ēdināšanas pakalpojumi (Konditora palīgs) 

Ēdināšanas pakalpojumi (Konditors) 

Ēdināšanas pakalpojumi (Pavāra palīgs) 

Ēdināšanas pakalpojumi (Pavāra palīgs) 

Ēdināšanas pakalpojumi (Pavārs) 

Grāmatvedība (Grāmatvedis) 

Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana/ Lauksaimniecības dzīvnieku labturība/ Ciltsdarbs, ganāmpulka 
atražošana un veterinārijas pamati / Lopkopība 

Lauksaimniecības dzīvnieku labturība/ Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanas organizēšana / Lopkopība 

Lopkopība (Lopkopības tehniķis) 

Mehanizēto darbu veikšana (integrēta Traktortehnikas vadītāja sagatavošana (TR2)) / Lopkopība 

Restorānu pakalpojumi (Bārmenis) 

Restorānu pakalpojumi (Viesmīlis) 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (Šuvējs) 

Viesnīcu pakalpojumi (Viesmīlības pakalpojumu speciālists) 

Vīļu un mezglu šūšanas prakse/ Šūto izstrādājumu izgatavošana / Šūto izstrādājumu ražošanas 
tehnoloģija 

 

Smiltene,  SIA MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU CENTRS ABC 

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)) 

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)) 

Metālapstrāde (Rokas lokmetinātājs (MMA)) 

Rankas pamatskola, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416 

Biškopība (Biškopis) 

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/357
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1255/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1252/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1253/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1550/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1248/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1110/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1247/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1246/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1544/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1258/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1258/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1257/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1245/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1543/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1251/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1249/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1548/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1250/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1256/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1256/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/371
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1406/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1408/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1409/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1182/show
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Piena produktu ražošana (Piena un piena produktu ražošanas tehniķis) 

 

Cēsīs: 

3D printeru lietošana drukas tehnoloģiju nozarē un tā produktu komercializācijā 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Sekretārs) 

Biznesa analītika ar Excel un PowerBI 

Biznesa procesu, datu organizācija un analīze 

Biznesa projektu un komandas vadīšana 

Datu analīze un pārskatu sagatavošana 

Datu analīze un pārskatu sagatavošana (ar priekšzināšanām) 

Datu analīze un pārskatu sagatavošana (bez priekšzināšanām) 

Digitālā mārketinga instrumenti: sociālo tīklu mārketings un Google Ads 

Digitālais mārketings 

Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde 

Digitālās prasmes (bez priekšzināšanām) 

Dizaina domāšana uzņēmējdarbībā 

Dokumentu un arhīva pārvaldība 

Eksporta uzsākšanas programma iesācējiem 

Finanšu datu apstrāde lēmumu pieņemšanai 

Google AdWords reklāma un digitālā mārketinga stratēģija 

Grāmatvedība ar priekšzināšanām 

Grāmatvedība maziem uzņēmumiem 

Grāmatvedība un nodokļi 

Grāmatvedība un nodokļi (ar priekšzināšanām) 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas uzņēmuma mārketinga stratēģijā 

IT projektu vadīšana 

Jaunuzņēmums (start-up) un tā darbības digitalizācija 

Java programmēšanas pamati 

Notikumu un kultūras pasākumu organizācija tiešsaistē 

Organizācijas darba nodrošināšana un semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaistē 

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1192/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1402/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1155/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1049/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1050/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1051/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1398/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1150/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1151/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1054/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1052/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1053/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1147/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1055/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1128/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1056/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1057/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1099/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1142/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1058/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1520/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1521/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1059/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1060/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1061/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1062/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1063/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1064/show
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Python programmēšanas valoda tīmekļa lietotņu izstrādei 

Tūrisma produktu izstrāde un mārketings 

Praktiskā projektu vadīšana 

Praktiskais mārketings 

Programmatūras testēšana 

Projektu vadīšana 

Uzņēmumu un organizāciju vadības pamati 

Veiksmīgs bizness: no uzsākšanas līdz produkta pārdošanai 

 

Valmiera, Valka 

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedis) 

Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija; Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija / Enerģētika un 
elektrotehnika 

Automatizēto siltumtīklu apkalpošana 

Būvdarbi (Apdares darbu strādnieks) 

Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana / Būvniecība 

Datu analīze un pārskatu sagatavošana 

Ēku siltināšanas tehnoloģija 

Grāmatvedība (Grāmatvedis) 

Kokgriešana un kokgriezumu restaurācija 

Komercdarbības pamati 

Kravu apstrāde, Noliktavas uzskaite un apsekošana, Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā / 
Telemehānika un loģistika 

Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze / Telemehānika un loģistika 

Enerģētika un elektrotehnika (Elektromontieris) 

Enerģētika un elektrotehnika (Elektrotehniķis) 

Latviskā arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem 

Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos / Telemehānika un loģistika 

Mazā biznesa organizēšana 

Mēbeļu restaurācija 

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1069/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1068/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1066/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1065/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1067/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1133/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1070/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1071/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1130/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1093/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1093/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1087/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1100/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1106/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1097/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1104/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1129/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1116/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1124/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1119/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1119/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1122/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1089/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1090/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1109/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1120/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1126/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1117/show
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Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)) 

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)) 

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)) 

Metālapstrāde (Rokas lokmetinātājs (MMA)) 

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana (Namu pārzinis) 

No idejas līdz uzņēmumam 

Praktiskā grāmatvedība bez priekšzināšanām 

Projektu vadība 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (Šūšanas iekārtu operators) 

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (Šuvējs) 

Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde / Būvniecība 

Telemehānika un loģistika (Loģistikas darbinieks) 

Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana / Telemehānika un loģistika 

Tūrisma produkta izstrāde 

 

Priekuļi, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums 

 

Augkopība (Augkopības tehniķis) 

Programmēšanas pamati 

Telekomunikācijas (Telekomunikāciju tehniķi) 

Uzņēmējdarbības organizācija 

Vienkāršā ieraksta grāmatvedība 

 

Valmiera, Valmieras tehnikums 

 

Automatizētā projektēšana 

Gaļas izciršanas pamati. Palīgizejvielu un materiālu sagatavošana gaļas produktu ražošanai. Desu 
ražošana. Gaļas konservu un gaļas kulinārijas produktu ražošana. / Gaļas produktu ražošana 

Gaļas produktu ražošana (Gaļas produktu izgatavotājs) 

Grāmatvedības kārtošana 

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)) 

https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1114/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1115/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1113/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1112/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1101/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1127/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1125/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1123/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1086/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1085/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1105/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1118/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1121/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1108/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/352
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1197/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1198/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1200/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1195/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1201/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/375
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1460/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1462/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1462/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1458/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1461/show
https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1457/show

