Apmācību organizēšanas un norises kārtība
akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” Mācību centrā
1. Apmācībām akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (turpmāk - AS „Latvijas Gāze”) Mācību centrā (turpmāk
Mācību centrs) atbilstoši piedāvātajām neformālās izglītības programmām var pieteikties ikviens pieaugušais
(turpmāk – Izglītojamais):
1.1. aizpildot pieteikuma veidlapas elektronisko formu AS „Latvijas Gāzes” mājaslapā
http://www.lg.lv/macibucentrs;
1.2. nosūtot iesniegumu uz e-pastu macibu.centrs@lg.lv vai faksu 67149368;
1.3. nosūtot iesniegumu pa pastu uz adresi Stirnu ielā 34, Rīgā, LV-1084.
2. Pēc pieteikuma saņemšanas Mācību centra personāls organizē nepieciešamo apmācību norisi, iekļauj
Izglītojamo jau ieplānotā grupā vai organizē jaunu apmācību grupu.
3. Gadījumos, kad komersantam nepieciešams apmācīt darbiniekus pirms grupas nokomplektēšanas un tas ir
iespējams, Mācību centra personāls organizē ārpuskārtas apmācību grupu. Šādā gadījumā apmācību cena ir
divkāršā apmērā par katru Izglītojamo vai kā par pilnu grupu (pielieto mazākā maksājuma principu).
4. Kad grupa ir nokomplektēta un zināmi apmācību laiki un grafiks, Mācību centra personāls informē par to
Izglītojamo vai apmācību pieteikumā norādīto kontaktpersonu.
5. Pirms apmācību sākuma Izglītojamam vai apmācību pieteikumā norādītajai kontaktpersonai tiek nosūtīts
rēķins par apmācībām. Izglītojamais apmācības var sākt tikai pēc rēķina samaksas.
6. Ja Izglītojamais apmācības ir uzsācis, bet dažādu iemeslu dēļ eksāmenu nenokārto, maksa par apmācībām
netiek atmaksāta.
7. Apmācības notiek latviešu valodā. Ja tiek nokomplektēta pilna grupa, programmās „Gazificētu iekārtu
operators” un „Atbildīgā persona par gāzes saimniecību” iespējama apmācība krievu valodā.
8. Apmācības notiek darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00 (8 akadēmiskās stundas). Mācību stundas
ilgums ir 45 minūtes, pārtraukumi ik pēc 90 minūtēm.
9. Izglītojamais eksāmenu var kārtot tikai tad, ja apmeklējis vismaz 60% nodarbību. Izglītojamo zināšanas,
prasmes un iemaņas novērtē ar vērtējumu: ieskaitīts/neieskaitīts.
10. Ja Izglītojamais iepriekšējo 5 gadu laikā (strādnieku profesijām 3 gadu laikā) pabeidzis nozares profesionālo
mācību iestādi vai Mācību centrā apguvis un nokārtojis eksāmenu attiecīgajā mācību programmā, viņam
atļauts eksāmenu kārtot kā eksternim, apgūstot programmu pašmācības ceļā.
Eksāmens eksterņiem tiek organizēts vismaz vienu reizi ceturksnī. Ja eksāmens netiek nokārtots,
Izglītojamam jāmācās atbilstošā mācību programma Mācību centrā un jākārto eksāmens vispārējā kārtībā.
11. Ierodoties uz apmācībām (eksternim uz eksāmenu), Izglītojamam līdzi jāņem un jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (piemēram, dūmvadu tīrītāja sertifikāts,
metāla griezēja vai atslēdznieka specialitātes apliecība).
12. Pēc apmācību noslēguma un sekmīga eksāmena nokārtošanas izglītojamais saņem zināšanas apliecinošu
dokumentu – apliecību, sertifikātu, diplomu u.c.
13. Ja eksāmens netiek nokārtots, Izglītojamajam ir iespēja kārtot to atkārtoti. Atkārtota eksāmena kārtošana tiek
organizēta pēc iepriekšējas pieteikšanās. Ja arī otrreiz eksāmens netiek nokārtots, Izglītojamajam apmācības
Mācību centrā jāatkārto.
14. Izglītojamiem Mācību centra telpās jāievēro darba drošības un ugunsdrošības prasības, kā arī Mācību centra
pasniedzēju norādījumi drošai praktisko darbu veikšanai. Ja izglītojamie rupji pārkāpj darba drošības vai
ugunsdrošības noteikumus, par kuriem pirms nodarbību sākuma ir instruēti, tad pasniedzējs ir tiesīgs šiem
izglītojamiem pārtraukt apmācības vai praktisko darbu veikšanu.

