Iegūtais dokuments
Lielākā daļa mūsu audzēkņu uz vasaras Ekspress kursiem brauc no ārzemēm. Šajā gadā
esam izveidojuši tā, lai mūsu apmācāmie maksimāli īsā laikā apgūtu pēc iespējas vairāk
prasmes un iemaņas, un iegūtu Profesionālo apmācību. Apliecību, kas ir atzīta visā
Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs esam pagarinājusi Šūšanas un Mājas tekstila kursu ilgumu
līdz 3 nedēļām, bet nodarbību laiku līdz 7 stundām dienā.
Vasaras Ekspress kursu samaksa, atkarībā no grupas lieluma
Izglītojamajiem, kam nav nepieciešams Profesionālais diploms, maksājuma summa zemāk
un norādīta iekavās (zilā krāsā). Lai varētu uzsāktu apmācību, kaut vai ar 1 cilvēku, mēs
esam ieviesuši diferencētu mācību maksu, atkarībā no grupas lieluma. Saprotams, ka tāda
individuāla apmācība ir dārgāka nekā, piemēram, standarta grupa no 5 līdz 10 cilvēkiem.
Cilvēku skaitu, kas ir reģistrējušie kursiem uz doto brīdi, Jūs varat uzzināt, zvanot pa
tālruni 25553568, vai rakstot uz e-pastu info.rodas.lv@gmail.com

Precizēts 24.03. 2018.
Programmas
nosaukums. Valoda.
Kursu ilgums

Programmas
reģistrācija Iegūtais
dokuments,
(pēc izvēlēs)
Apģērbu šūšanas
Profesionālās
pamati,
pilnveides
LV, RU
Apliecība, atzīta
160 ak.st.
Latvijā un ES
Programmas
akreditācija
AL 10974
Vai
Pieaugušo
neformālās
izglītības
programmas
Sertifikāts
Licences Nr.
DIKS-18-17-ail
Mājas tekstila
Profesionālās
izgatavošana un
pilnveides
rotāšana
Apliecība, atzīta
LV, RU
Latvijā un ES
160 ak.st.
Programmas
Vienīgais profesionālās akreditācija
izglītības kurss Latvijā, AL 10837
kurā māca konstruēt,
modelēt, un šūt visa

Nodarbību laiki

no 2018.g 02.
jūlija
līdz 19. jūlijam
9.00-16.00

Pasniedzēja
Gita
Cerbule

Diferencētā
maksa par kursu
Var maksāt divās
daļās
4 un vairāk
cilvēki grupā
413€ (386 €)
3 cilvēki grupā
516 € - (482€)

Nodarbības
notiek katru
darba dienu

2 cilvēki grupā
619 € (579 €)
1 cilvēks grupā
826 € (772 €)

no 2018.g 30.
jūlija
līdz 16.
augustam
9.00-16.00
Nodarbības
notiek katru
darba dienu.

Natālija
Kuzmina

4 un vairāk
cilvēki grupā
426 € (400 €)
3 cilvēki grupā
532€ (500 €)
2 cilvēki grupā
639 € (600€)

veida aizkarus un
mājas tekstilu.
Tie organizēts tikai 1
reiz gadā, kā vasaras
Ekspress kurs
Mašīnadīšanas darba
paņiemiēni, LV, RU
120 ak.st.

1 cilvēks grupā
852 € - (800€)
Pieaugušo
neformālās
izglītības
programmas
Sertifikāts
Licences Nr.
DIKS-18-18-ail
Vai
Beidzot pilnu
apmācības
programmu
(120+40 ak.st.)
Profesionālās
pilnveides
Apliecība, atzīta
Latvijā un ES
Programmas
akreditācija
AL 10977

no 2017.g 6.
augusta līdz 23.
augustam
9.00-16.00
Nodarbības
notiek no
pirmdienās līdz
ceturtdienām.
Piektdiena,
sestdiena,
svētdiena brīva

Apmācamo skaits:
šūšanas grupā

līdz 7 personām,

mājas tekstila izgatavošanas grupā

līdz 6 personām,

mašīnadīšanas grupā

līdz 5 personām!

http://rodas.lv/vasaras-ekspress-kursi

Nora
Endžiņa

4 un vairāk
cilvēki grupā
460 € (440 €)
3 cilvēki grupā
575€ (550 €)
2 cilvēki grupā
690 € (660€)
1 cilvēks grupā
980€ (880€)

