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Veids, kā uzlabot uzņēmuma darbību, ir investēt
darbiniekos -  tas ir pareizais solis konkurētspējas
paaugstināšanai un produktivitātes veicināšanai. 
Esošo valodas zināšanu papildināšana vai jaunu valodu
apguve ir universāls veids, kas nekļūdīgi ļauj sasniegt
jaunas profesionālās virsotnes un garantē individuālā
snieguma uzlabošanos, sekmējot arī komandas un visa
uzņēmuma straujāku attīstību.

Svešvalodu prasmju attīstīšana 
uzņēmuma kolektīvam ir 

šodienas ieguldījums labākai nākotnei!
 

  VALODU MAPE 2022



Valodu Mape ir valodu skola Valmierā ar vairāk kā 15 gadu pieredzi, kas
specializējas svešvalodu apmācību organizēšanā dažāda vecuma,
nodarbošanās un zināšanu līmeņa studentiem.
  

Valodu Mape organizē kultūras un izglītojošus pasākumus, apmācības
studentiem un pedagogiem, kā arī sadarbojas ar ārvalstu ekspertiem
mūsdienu standartiem atbilstoša mācību procesa īstenošanai. 

Valodu Mapē 
apgūstiet šādas valodas*: 

LATVIEŠU**
ANGĻU
KRIEVU
VĀCU
ITĀĻU 
SPĀŅU
FRANČU
POĻU
IGAUŅU
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*Nepieciešamības gadījumā tiek
organizēti arī citu valodu kursi.
**Tai skaitā latviešu nedzirdīgo
zīmju valodu.



Grupu nodarbības

Individuālās nodarbības

Nodarbības pārī

Vispārīgie valodu kursi

Specializētie valodu kursi
Biznesa vides valoda, lietišķā
komunikācija, tehniskā ievirze, nozaru
terminoloģija un citi individualizēti
temati

Valodas apguve par populārākajiem
un ikdienā biežāk lietotajiem tematiem
vispusīgai svešvalodas iemaņu
attīstībai

Valodas apguve grupā līdz 10 studentiem

Mācības 1:1 ar pasniedzēju

Mācības kopā ar kolēģi kopīgu mērķu
sasniegšanai
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Kursi, kas tiek pielāgoti atbilstoši katra uzņēmuma vajadzībām, ņemot
vērā tā darbības jomu/specifiku un darbinieku svešvalodu zināšanu
līmeni. 
Valodu Mape izstrādā individuālas mācību programmas, lai nodrošinātu
izvirzīto mērķu un rezultātu sasniegšanu.

Valodu kursi tiek īstenoti, izmantojot mūsdienīgus mācību līdzekļus un
materiālus, nodošinot aktuālākā pieejamā satura apguvi un
pielietošanu.  

Apgūstiet valodu sev
ērtākajā veidā:

KLĀTIENĒ
ATTĀLINĀTI
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Bezmaksas svešvalodu zināšanu līmeņa noteikšana kursantiem 

Pielāgotas kursu norises dienas, laiks, biežums un periods
Iespēja mācīties Valodu Mapes telpās, uzņēmuma telpās vai
attālināti
Sertifikāts, kas apliecina jauniegūtās zināšanas, katram kursantam
pabeidzot kursu 
Mācības kvalificētu pasniedzēju vadībā
Mūsdienīgi mācību līdzekļi (t.sk. interaktīva mācību vide)
Individuāla pieeja arī grupu nodarbību laikā
Mācību saturs, kas attīsta runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un
klausīšanās iemaņas un prasmes
Mācību saturs, kas vērsts gan uz individuāliem sasniegumiem, gan
komandas saliedētību

      pirms mācību uzsākšanas
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Ļoti labi organizēts darbs
Zoom vidē, bija interesanti
darboties un mācīties.

Paldies, ļoti patika
pasniedzēja pieeja mācību
procesam. Vērtīgi, ieguvu
vairāk kā sākotnēji gaidīju.

Paldies pasniedzējam,
izbaudīju katru nodarbību.

Ļoti labs kurss. Izcili
pasniedzēji. Ar lielu prieku
apmeklēju lekcijas.
Atsaucīgi administrācijas
darbinieki.

Ļoti patika mācības, un
pasniedzējas uz 100%. Ļoti
labi Oksfordas materiāli
tiešsaistē.

Trīs mēnešu kursi pagāja
ļoti ātri, jo katra lekcija bija
interesanta.



VALODU APGUVE -
INVESTĪCIJA
NEVIS IZDEVUMI

Saņemiet personalizētu
piedāvājumu vai 
uzdodiet jautājumus

 

info@valodumape.lv

+371 26438415

Uzziniet pirmais par jaunumiem un iespējām
 

www.valodumape.lv

Valodu Mape
@ValoduMape
#valodumape

  VALODU MAPE 2022


