
 

                               
        

 

MASOC projekts “Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē“ 

Projekta īstenošanas periods līdz 2023.gada 30. decembrim 

(Gita Gurtiņa – 29266731; gita.gurtina@masoc.lv) 

sadarbībā ar CFLA programmas "Atbalsts nodarbināto apmācībām" ietvaros (Nr. 1.2.2.1/16/A/002) 

Projekta ietvaros komersantiem ir iespēja pasūtīt sev vēlamos kursus, apmācīt savus darbiniekus un saņemt 

līdzfinansējumu.( Sīkie, mazie – 70%; Vidējie – 60%; Lielie – 50% (kuri vairāk kā 1.5% no peļņas pēc nodokļu 

nomaksas novirza ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai)) 

 

1. Inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā -  

1.1) Automatizētās ražošanas sistēmas – Industriālās pneimoautomātikas un elektropneimoautomātikas 

sistēmas(450,00 EUR/pers.); Industriālās hidroautomātikas un elektrohidroautomātikas sistēmas (450,00 EUR/pers); Servo 

motori elektromehāniskajās sistēmās (300,00 EUR/pers.) – SIA “FESTO” (Andris Stīpnieks - 26348785); 

1.2) Pneimatisko sistēmu energoefektivitāte (16.st. – 336,00 Eur 1.cilv.) – SIA “FESTO” (Andris Stīpnieks - 26348785) 

1.3) Programmējamie loģiskie kontrolleri, programmēšana CODESYS 3 vidē (16.st. – 300,00 Eur 1.cilv.) - SIA 

“FESTO” (Andris Stīpnieks - 26348785) 

1.4) Nesagraujošā testēšana (NDT ar vizuālo metodi (1200,00 EUR/pers); NDT ar penetrācijas metodi (1870,00 

EUR/pers); NDT ar ultraskaņas metodi (2700,00 EUR/pers); NDT ar magnētisko daļiņu metodi (1710,00 EUR/pers); NDT ar 

radiogrāfijas metodi (2988,00 EUR/pers);  Nesagraujošā testēšana ar virpuļstrāvas metodi (1600,00 EUR/pers.); Metālu, 

sakausējumu īpašības un sagraujošā testēšana (130,00 EUR/pers); Tērauda būvkonstrukciju ugunsizturība (250,00 

EUR/pers.)) - A/S “Inspecta Latvia” (Renāte Kurme – 29570655) 

2. Ražošanas un pārstrādes jomā -  

2.1) Metinātāju starptautiskā atestācija– Rīgas 3.arodskola (Ilgonis Ruņģis – 29482843) Izmaksas vienam dalībniekam 

sertifikācijai uzņēmumā 97,00 EUR(1.paraugs); 165,00 EUR (2.paraugi); sertifikācijai skolā 127,00 EUR(1.paraugs): 195,00 EUR (2.paraugi) 

Citiem veidiem cenas redzamas mājaslapā https://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/apmacibu-projekts 

2.2)  Elektroiekārtu un vadības sistēmu diagnostika un remonts (136,00 EUR/pers.) Ogres Tehnikums (Andris Tilaks – 

29234558) 

 

3. Datorzinātnes jomā –  

3.1) Solidworks 3D CAD (SolidWorks Essentials (800,00 EUR/pers); SolidWorks Weldments(45,000 EUR/pers); 

SolidWorks Sheet Metal (700,00 EUR/pers); SolidWorks Assembly Modelling (700,00 EUR/pers); SolidWorks Simulation 

Essentials (800,00 EUR/pers); SolidWorks Advanced Part Modelling (700,00 EUR/pers); SolidWorks Simulation Advanced 

(3000,00 EUR/pers ); SolidWorks Advanced topics (1500,00 EUR/ pers) Administering SolidWorks PDM (2000,00 EUR/pers)) 

- SIA PLM Group Latvija (Jana Arsenjeva - 26005053) 

3.2) Ražošanas uzņēmuma datorsistēmas ERP Monitor  apmācības kursi - SIA “PBS LV” (Kaspars Irbe 

29269286) 
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4. Ražošanas inženierzinības un vadības jomā –  

4.1) Ražošanas vadība, efektivizējot procesus un ieviešot inovācijas - 1. modulis Stratēģijas pilnveide ražošanas 

uzņēmumā ieviešot inovācijas ; 2. modulis Procesu pilnveide un efektivitātes uzlabošana ražošanas uzņēmumā 1; 3. 

modulis Procesu pilnveide un efektivitātes uzlabošana ražošanas uzņēmumā 2; 4.modulis Pārmaiņu vadība ražošanas 

uzņēmumā (izmaksas dalībniekam 250,00 katrs modulis) – SIA Komunikāciju darbnīca (Baiba Savicka -29148279) 

4.2) Augstas veiktspējas komandas izveide efektivitātes paaugstināšanai ražošanas uzņēmumā 1., 2. modulis 

(izmaksas dalībniekam 250,00 katrs modulis) – SIA Komunikāciju darbnīca (Baiba Savicka -29148279) 

4.3) Augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu ieviešana ražošanas uzņēmumā, veicinot uzņēmuma 

konkurētspēju vietējā un starptautiskā tirgū 1., 2. modulis (izmaksas dalībniekam 225,00 katrs modulis) – SIA Komunikāciju 

darbnīca (Baiba Savicka -29148279) 

5. Mārketinga un Tirdzniecība jomā –  

5.1) Praktisks seminārs “Darbinieku produktivitātes un motivācijas paaugstināšana ražošanas uzņēmumā” 

1., 2., 3. modulis (izmaksas dalībniekam 250,00 katrs modulis) – SIA Komunikāciju darbnīca (Baiba Savicka -29148279) 

5.2) Praktisks seminārs “Rezultatīvu sarunu vešanas prasmes lielos darījumos un ilgtermiņa attiecībās. SPIN 

modelis” 1., 2., 3. modulis (izmaksas dalībniekam 250,00 katrs modulis) – SIA Komunikāciju darbnīca (Baiba Savicka -29148279) 

5.3) Praktisks seminārs “Pieaugušo apmācības un prezentācijas prasmju kompetenču pilnveidošana, sekmējot 

uzņēmuma darbinieku efektivitāti” 1., 2., 3., 4. modulis (izmaksas dalībniekam 250,00 katrs modulis) – SIA Komunikāciju 

darbnīca (Baiba Savicka -29148279) 

6. Biznesa vadības jomā – 

6.1) Praktisks seminārs “Biznesa vadības metodes un rīki efektīvas uzņēmuma darbības nodrošināšanai” 1., 

2., 3., 4. modulis (izmaksas dalībniekam 250,00 katrs modulis) – SIA Komunikāciju darbnīca (Baiba Savicka -29148279) 

7. Kvalitātes nodrošināšanas un vadības jomā –  

7.1) Praktisks seminārs “Kvalitātes nodrošināšana un procesu vadība (LEAN)” 1., 2. modulis (izmaksas 

dalībniekam 250,00 katrs modulis) – SIA Komunikāciju darbnīca (Baiba Savicka -29148279) 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.masoc.lv 


