
Nozare Kokrūpniecība 

Moduļu kopas nosaukums (nosaukumā 

ir jānorāda visi ietvertie moduļi un to 

apjoms stundās) 

B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācība ar ievirzi 

vispārējās prasmēs (daļēji klātienē):  Autovadītāju apmācību 

programma - 76 stundas Sabiedrība un cilvēka drošība (1.līmenis) 

- 24 stundas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

(1.līmenis) - 24 stundas Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis) 

- 24 stundas 

Modulārās profesionālās izglītības 

programmas nosaukums (kvalifikācija 

(PKI līmenis/LKI līmenis))* 

Meža darbi un tehnika (Meža mašīnu operators (3.profesionālās 

kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 

līmenim)) 

Izglītības dokuments Apliecība par moduļu kopas apguvi 

Prasības iepriekšējai izglītībai  Vidējā izglītība 

Priekšzināšanu līmenis Bez priekšzināšanām 

Moduļa kopas sasniedzamie mācīšanās 

rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un 

kompetences par katru piedāvāto moduli) 

1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas 

darba vides veidošanu. 2. Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un 

veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.                  3. Izprast 

sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās 

sastāvdaļu. 4. Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās. 5. 
Veidot izpratni par veselības kop veseluma jēdzienu un faktoriem, kas 

ietekmē veselību. 6. Ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina 

drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti. 7. 

Lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un 

apstrādei. 8. Pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos 

saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu 

izpildei un profesionālai pilnveidei. 9. Ievērot normatīvo aktu prasības, 

kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un 

informācijas apriti. 10. Lietot datortīklus un izplatītākās 

programmatūras datu ieguvei un apstrādei. 11. Pamatoti izvēlēties, 

pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un 
apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei. 

12. Izskaidrot uzņēmējdarbības pamatjēdzienus.                                  13. 

Izstrādāt biznesa ideju. 14. Izvēlēties produktu konkrētai klientu 

grupai. 15. Noteikt produkta unikālās īpašības. 16. Izmantot 

svarīgākos produktu izplatīšanas kanālus. 17. Izvēlēties efektīvāko 

attiecību formātu ar klientu. 18. Prognozēt ienākumu plūsmu.                  

19. Noteikt nepieciešamos resursus produkta ražošanai.                            

20. Aprēķināt nodokļus pašnodarbinātām personām. 21. Izvēlēties 

efektīvākās aktivitātes produkta radīšanai un mārketingam.                        

22. Izvēlēties atbilstošākos sadarbības partnerus. 

Materiāltehniskais nodrošinājums 

(pretendents norāda personai 
nepieciešamos tehnoloģiskos rīkus, 

ierīces un programmatūru izglītības 

programmas apguvei).  

Dators, kurš ir aprīkots ar mikrofonu un webkameru. 

Moduļu kopas stundu (akadēmiskās) 

skaits, no kurām: 
148 

teorija**  81 (no kurām 54 stundas ir neklātienē) 

praktiskie darbi **  67 (no kurām 16 stundas ir neklātienē) 

Noslēguma pārbaudījums (veids) Moduļu ieskaites 

Īstenošanas vieta Merķeļa iela 21, Rīga, LV-1050 

Izglītības programmas īstenošanas 

periods (nedēļās) 
25 

Plānotais mācību norises laiks 

✅ darba dienas vakari 

✅ brīvdienas 

✅ darba dienās, darba laikā*** 

✅ jaukti 

Profesionālās tālākizglītības 

programmas kods 
30T 623 01 3 

Modulārās profesionālās izglītības 29.11.2021 



 

programmas licencēšanas datums 

(dd.mm.gggg.) 

Profesionālās tālākizglītības 

programmas licencēšanas ID vai 

numurs 

P_5558 

Modulārās profesionālās izglītības 

programmas akreditācija 

termiņš no (dd.mm.gggg.) termiņš līdz (dd.mm.gggg.) 

  

 

Mācību izmaksas par vienu dalībnieku 

(atbilstoši metodikai) 

666.00 


