
Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības  

atbalsta centrs  

 uzsāk komplektēt grupas apmācībām 2022. gadā 

  

 

Datorzinības ar priekšzināšanām 

Kursu ilgums – 24 stundas 

Laiks: otrdienās, ceturtdienās 17:30 

Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN) 

Pieteikties pa tālruni 26335356 vai rakstot uz e pastu egija.muizniece@tukums.lv , norādot vārdu, uzvārdu 

un telefonu. 

Grupa no 8-12 cilvēkiem. 

Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.  

 

  
Flordizains  

Kursu ilgums – 80 stundas  

Laiks: pirmdienās  

 

Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar PVN) Eiro x 5 mēn.  

Tēmas: Floristikas pamati. Klasiskie ziedu sakārtojumi. Gadskārtu un tematiskie (kāzas, bēres u.c.) 

noformējumi. Telpu un skatlogu noformēšanas pamati.  

Pieteikties pa tālruni 26335356 vai rakstot uz e pastu egija.muizniece@tukums.lv, norādot vārdu, uzvārdu un 

telefonu. 

Grupa no 8-12 cilvēkiem.  

Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.  

 

 

 

Datorgrafika (no jūnija   

mēneša) 

Kursu ilgums -  40 stundas  

Laiks: otrdienās 18:30  

Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN) x 4 mēn.  

Pieteikties pa tālruni 26335356 vai rakstot uz e pastu egija.muizniece@tukums.lv, norādot vārdu, uzvārdu un 

telefonu. 

Grupa no 8-12 cilvēkiem. 

Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.  

  

 

 

Biroja darba organizācija un 

pārvaldība (no marta mēneša) 

Kursu ilgums -  40 stundas  

Laiks: otrdienās, trešdienas 18:00 

Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN) x 4 mēn.  
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Pieteikties pa tālruni 26335356 vai rakstot uz e pastu egija.muizniece@tukums.lv, norādot vārdu, uzvārdu un 

telefonu. 

Grupa no 8-12 cilvēkiem.  

Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.  

  

 

Angļu valoda  

Kursu ilgums – 40 stundas 

Laiks: pirmdienās, otrdienās  

Maksa 1 dalībniekam – 45 (ar 

PVN) Eiro x 3 mēn.  

Pieteikties pa tālruni 26335356 vai rakstot uz e-pastu egija.muizniece@tukums.lv, norādot vārdu, uzvārdu 

un telefonu. 

Grupa no 8-12 cilvēkiem.  

Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.  

 

 

Krievu valoda  

Kursu ilgums -  40 stundas  

Laiks: ceturtdienās 18:00 

 

Maksa 1 dalībniekam – 35 Eiro (ar PVN) x 4 mēn.  

Pieteikties pa tālruni 26335356 vai rakstot uz e pastu egija.muizniece@tukums.lv, norādot vārdu, uzvārdu un 

telefonu. 

Grupa no 8-12 cilvēkiem.  

Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta.  

 

 

Viedtālruņu lietošana senioriem un citiem interesentiem 

Kursu ilgums - 12 stundas 

Laiks: Otrdienās, ceturtdienās 

Maksa 1 dalībniekam – 35 (ar PVN) Eiro 

Tēmas: telefona iestatījumu mainīšana, aplikāciju lejupielāde un lietošana, informācijas meklēšana, 

internetbankas un e-pasta lietošana, mūzikas augšup un lejupielāde, fotokameras lietošana u.c. 

Pieteikties pa tālruni  26335356 vai rakstot uz e-pastu egija.muizniece@tukums.lv, norādot vārdu, uzvārdu un 

telefonu.  

Grupa no 8-12 cilvēkiem.  

Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta. 

 

 

 

Fotografēšanas pamati 

Kursu ilgums - 40  stundas 

Laiks: sestdienās 

Maksa 1 dalībniekam – 35 (ar PVN) Eiro x 4 mēn. 

Tēmas: fotografēšanas pamati (ar fotokameru, ar mobilo telefonu), foto tehnikas izvēle un iespējas, 

fotogrāfiju rediģēšana un apstrāde datorprogrammā, fotografēšana studijā un brīvā dabā u.c.) 
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Pieteikties pa tālruni 26335356 vai rakstot uz e-pastu egija.muizniece@tukums.lv, norādot vārdu, uzvārdu un 

telefonu.  

Grupa no 8-12 cilvēkiem.  

Nodarbības sāksies, kad grupa būs nokomplektēta. 

 

 

  

Beidzot kursus, Kandavas PIUAC Apliecība   
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