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Profesionālās izglītības programmas mērķi 

Mežsaimniecības tehniķis  

Izglītības procesā  sagatavot mežsaimniecības tehniķi, kurš spēs 

organizēt un veikt meža atjaunošanas, kopšanas un koksnes ražas 

novākšanas darbus, dabas vērtību identificēšanas un mežaudžu uzmērīšanas 

darbus, novērtēt meža apsaimniekošanas darbu nepieciešamību atbilstoši 

plānam, uzskaitīt izlietotos materiālus un izpildīto darbu izmaksu vienkāršu 

kalkulāciju.  

Mežsaimniecības tehniķim darbu izpildei nepieciešama B kategorijas 

autovadītāja un motorzāģa lietošanas apliecība. 

 

Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt profesionālās, vispārējās 

un mūžizglītības kompetences: 

1. Organizēt un plānot ikdienas darbus meža kopšanā, atjaunošanā un 

aizsardzībā. 

2. Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, atpazīt riskus darba 

vietā, lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus, veikt preventīvos 

pasākumus un sniegt pirmo palīdzību. 

3. Novērtēt meža apsaimniekošanas darbu nepieciešamību atbilstoši plānam 

un normatīvajiem aktiem. 

4. Identificēt mežaudzes bojājumus un izvēlēties aizsardzības pasākumus. 

5. Ievērot meža apsaimniekošanas plānā un normatīvajos aktos noteiktās 

prasības attiecībā uz darbu izpildi. 

6. Piegādāt uz darbavietu mežā apsaimniekošanas darbiem nepieciešamos 

resursus. 

7. Pārbaudīt meža atjaunošanas, aizsardzības, kopšanas un koksnes ražas 

novākšanas darbu izpildes kvalitāti. 

8. Uzskaitīt izlietotos materiālus un aprēķināt darbu izpildes izmaksas. 

9. Novērtēt meža mašīnu pārvietošanās ierobežojumus dažādā apvidus 

reljefā, atšķirīga mitruma un sastāva augsnēs. 

10. Atpazīt cirsmu izstrādē saglabājamās dabas un sabiedrībai nozīmīgās 

vērtības. 

11. Noteikt koksnes produktu krautuvei piemērotāko vietu un plānot koksnes 

produktu pievešanas ceļu izvietojumu cirsmā. 

12. Sagatavot cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti. 

13. Veikt mežaudzes kopšanas un koksnes ražas novākšanas darbus ar rokas 

motorinstrumentiem. 

14. Rīkoties ugunsgrēka un nelaimes gadījumos, sniegt pirmo palīdzību. 

15. Ievērot darba tiesisko attiecību normas. 

16. Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, veikt 

darba pienākumus, nekaitējot videi. 
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17. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 

18. Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus. 

19. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot profesionālo 

terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 

20. Pilnveidot savas zināšanas.  
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Motorzāģa operators 

Izglītības procesā sagatavot motorzāģa operatoru, kurš norādītā meža 

teritorijā patstāvīgi veic meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas darbus, 

ar ķēdes motorzāģi izstrādā krājas kopšanas, galvenās un dabas stihiju bojātu 

koku cirtes, gāž kokus, atzaro koka stumbrus un sagarumo atbilstošas 

kvalitātes kokmateriālu sortimentos, tos uzmēra, pārzina veicamo darbu 

paņēmienus, darba un vides aizsardzību, uzņemas atbildību par sava darba 

rezultātu un kvalitāti. 

Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt profesionālās, vispārējās 

un mūžizglītības kompetences: 

1.  Plānot savu darbu meža atjaunošanā, kopšanā un meža izstrādē, 

ievērojot dabas, vides un darba aizsardzības prasības, kā arī meža 
infrastruktūras lietošanas noteikumus.  

2. Savā darbā ievērot mežsaimniecības sertifikācijas principus, izmantot 

meža kartes un sastādīt cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti. 

3. Sēt un stādīt kokus, aizsargāt stādus un stādījumus.  

4. Kopt jaunaudzes agrotehniskajā un audzes sastāva kopšanas cirtē, 

izmantojot krūmgriezi, atzarot augošus kokus jaunaudzēs un veidot koku 

vainagus sēklu plantācijās, izmantojot rokas instrumentus.  

5. Sagatavot krūmgriezi un ķēdes motorzāģi darbam, veikt tā apkopi un 

nelielu remontu.  

6. Mērīt mežaudzes parametrus krājas kopšanas un izlases cirtēs.  

7. Gāzt kokus, atzarot koka stumbru un sagarumot atbilstošas kvalitātes 

kokmateriālu sortimentos, tos krautnēt, uzmērīt un aprēķināt sortimentu 
tilpumu.  

8. Veidot kokmateriālu pievešanas ceļus un norobežot bīstamās zonas.  

9. Izmantot drošus un ergonomiskus darba paņēmienus un instrumentus, 

pildot darba pienākumus.  

10. Strādāt patstāvīgi norādītājā meža apgabalā vai profesionālā darba 

grupā.  

11. Ievērot ugunsdrošības noteikumus, rīkoties ugunsgrēka un nelaimes 

gadījumos, sniegt pirmo palīdzību.  

12. Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu;  

13. Ievērot uzvedības, kultūras un pieklājības normas.  

14. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.  
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Mežstrādnieks 

Izglītības procesā sagatavot mežstrādnieku, kurš norādītā meža 

teritorijā patstāvīgi veic meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas darbus, 

pārzina veicamo darbu paņēmienus, meža darbu plānošanas principus, darba 

un vides aizsardzību, uzņemas atbildību par sava darba rezultātu un kvalitāti.  

Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt profesionālās, vispārējās 

un mūžizglītības kompetences: 

1. Plānot savu darbu meža atjaunošanā, kopšanā un meža izstrādē, 

ievērojot dabas, vides un darba aizsardzības prasības, kā arī meža 

infrastruktūras lietošanas noteikumus.  

2. Savā darbā ievērot mežsaimniecības sertifikācijas principus, izmantot 

meža kartes un sastādīt cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti.  

3. Izvēlēties darba instrumentus atbilstoši meža atjaunošanas vai kopšanas 

veidam, sagatavot tos darbam un veikt nelielu remontu.  

4. Sēt un stādīt kokus, aizsargāt stādus un stādījumus.  

5. Kopt jaunaudzes agrotehniskajā un audzes sastāva kopšanas cirtē, 

izmantojot krūmgriezi, atzarot augošus kokus jaunaudzēs un veidot koku 

vainagus sēklu plantācijās, izmantojot rokas instrumentus.  

6. Izmantot drošus un ergonomiskus darba paņēmienus un instrumentus, 

pildot darba pienākumus.  

7. Ievērot ugunsdrošības noteikumus un nepieciešamības gadījumā 

atbilstoši rīkoties.  

8. Attīstīt prasmes strādāt patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba 

rezultātu.  

9. Ievērot uzvedības, kultūras un pieklājības normas.  
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Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti 

Profesionālās 

kvalifikācijas 

nosaukums 

Mežstrādnieks Motorzāģa operators Mežsaimniecības tehniķis 

LKI līmenis LKI 2. līmenis LKI 3. līmenis LKI 4. līmenis 

Profesionālās 
kvalifikāciju 

sasniedzamie 

mācīšanās 

rezultāti 

 Mērķtiecīgi plāno savu darba mērķus meža atjaunošanā, kopšanā koksnes ražas novākšanā un infrastruktūras objektu uzturēšanā 

un izstrādē.  

 Plāno savu darbu meža atjaunošanā, kopšanā un koksnes ražas novākšanā un infrastruktūras objektu uzturēšanā meža izstrādē, 
ievērojot dabas, vides un darba aizsardzības prasības, kā arī sertifikācijas principus. 

 Izveido meža darbu plānojuma shematiskās kartes. 

 Atpazīst mežaudzes struktūru.  

 Nosauc koku augšanas apstākļu atšķirības atbilstoši meža tipoloģijai. 

 Raksturo galvenos meža apsaimniekošanas ciklā veicamos darbu veidus.  
 Patstāvīgi lasa un prot izmantot meža kartes darbu veikšanai. 

 Ievēro meža infrastruktūras objektu lietošanas nosacījumus. 

 Izvēlas darba instrumentus atbilstoši meža atjaunošanas vai kopšanas paņēmienam. 

 Sēj  un stāda kokus. 
 Aizsargā stādījumus un kokus jaunaudzē. 

 Kopj jaunaudzes, izmantojot motorinstrumentus. 

 

 Sagatavo ķēdes motorzāģi darbam, veic tā apkopi 

un vienkāršu remontu. 

 Gāž kokus visos ciršu veidos un mēra mežaudzes 

parametrus.  
 Izvēlas un sagatavo darbam instrumentus 

atbilstoši meža atjaunošanas vai kopšanas veidam. 

 Sēj un stāda kokus, aizsargā stādus un 

stādījumus. 

 Kopj jaunaudzes agrotehniskajā un audzes sastāva 
kopšanas cirtē, izmantojot krūmgriezi, atzaro 

augošus kokus jaunaudzēs un veido koku vainagus 

sēklu plantācijās, izmantojot rokas instrumentus. 

 Izvēlas atstājamos kokus, gāž kokus, sagatavo 
kokmateriālu sortimentus un mēra mežaudzes 

parametrus. 

 Atbildīgi rīkojas bīstamās situācijās, veicot koku 

gāšanu un apstrādi. 
 Atzaro  koka stumbru un sagarumo atbilstošas 

kvalitātes kokmateriālu sortimentos, tos uzmēra. 

 Gāž  kokus un mēra mežaudzes parametrus krājas 

 Novērtē meža atjaunošanas un kopšanas darbu 

nepieciešamību. 

 Novērtē mežaudzes retināšanas nepieciešamību 

un tās gatavību koksnes ražas novākšanai. 
 Novērtē mežaudzes bojājumus un nosaka 

aizsardzības pasākumus. 

 Nosaka meža infrastruktūras objektu tehnisko 

stāvokli. 

 Organizē darbus meža īpašumā. 
 Novērtē meža atjaunošanas, kopšanas un ražas 

novākšanas darbu nepieciešamību, veic meža 

darbu plānošanu. 
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Profesionālās 

kvalifikācijas 

nosaukums 

Mežstrādnieks Motorzāģa operators Mežsaimniecības tehniķis 

kopšanas un izlases cirtēs. 

 Gāž  kokus kailcirtēs un izstrādā dabas stihiju 

bojātu koku cirtes. 
 Izvēlas  atstājamos kokus. 

 Atbildīgi  rīkojas bīstamās situācijās, veicot koku 

gāšanu un apstrādi. 
 

 

Profesionālās izglītības programmas īstenošanai obligātie vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmetu pamatkursi un padziļinātie kursi 

 Latviešu valoda I un Literatūra I (optimālais līmenis); 

 Matemātika (vispārīgais līmenis); 

 Svešvaloda I (B2); 

 Sports (vispārīgais līmenis); 

 Sociālās zinības un vēsture (vispārīgais līmenis); 

 Svešvaloda (B1); 

 Dabaszinības (vispārīgais līmenis); 

 Fizika I (optimālais līmenis); 

 Ķīmija I (optimālais līmenis); 

 Valsts aizsardzības mācība (kurss obligāts no 2024.gada 1.septembra saskaņā ar “Valsts aizsardzības mācības un 

Jaunsardzes likums” prasībām). 
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Profesionālās izglītības apguves iespējas 

Profesionālās izglītības 
programmas veids  

(turpmāk – programma) 

Profesionālās vidējās 

izglītības programma 

Arodizglītības 

programma 

Profesionālās 
pamatizglītības 

programma 

Profesionālās 

tālākizglītības 
programma 

Mežstrādnieks 

Prasības attiecībā uz 
iepriekš iegūto izglītību 

- - - 

Pamatizglītība 
Bez iepriekšējās 

izglītības ierobežojuma 

Programmas 

īstenošanas ilgums 

gados 

1 gads - 

Programmas 
īstenošanas ilgums 

stundās 

1428 stundas 480 stundas 

LKI līmenis LKI 2. līmenis LKI 2. līmenis 

Izglītības klasifikācijas 

kods 
20 623 00 1 10T 623 00 1 

Motorzāģa 

operators 

Prasības attiecībā uz 
iepriekš iegūto izglītību 

- - 

Pamatizglītība 

- 

Bez iepriekšējās 
izglītības ierobežojuma 

Programmas 

īstenošanas ilgums 

gados 

2.5 gadi - 

Programmas 
īstenošanas ilgums 

stundās 

3340 stundas 640 stundas 

LKI līmenis LKI 3. līmenis LKI 3. līmenis 

Izglītības klasifikācijas 

kods 
32 623 00 1 20T 623 00 1 

Mežsaimniecības 

tehniķis 

Prasības attiecībā uz 

iepriekš iegūto izglītību 
Pamatizglītība Vidējā izglītība 

- - 

Vidējā izglītība 

Programmas 

īstenošanas ilgums 
gados 

4 gadi 1.5 gadi - 

Programmas 

īstenošanas ilgums 

stundās 

5736 stundas 2120 stundas 960 stundas 

LKI līmenis LKI 4. līmenis LKI 4. līmenis 

Izglītības klasifikācijas 

kods 
33 623 00 1  33 623 00 1 30T 623 00 1 
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Profesionālās izglītības programmas parauga īstenošanas plānojums  
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Mežsaimniecības pamati 
Meža atjaunošana un kopšana 

Meža darbu plānošana 

Mežstrādnieka prakse1 

Sabiedrības un cilvēka drošība 

(1. līmenis) 

Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas drošība (1. un 2. 

līmenis) 

Latviešu valoda I un Literatūra I 
(optimālais) (NP-3. kursā) 

Matemātika (vispārīgais) (NP- 

2.kursā) 

Svešvaloda I (B2) (NP- 3.kursā) 

Sports (vispārīgais) 

Sociālās zinības un vēsture 
(vispārīgais) 

Svešvaloda (B1)  

Dabaszinības (vispārīgais) 

Fizika I (optimālais) 

Ķīmija I (optimālais) 

Valsts aizsardzības mācība 

 

2
. 

k
u

rs
s
 

Meža darbu plānošana 

Mežizstrāde 

Motorzāģu vadītāja prakse2 
Autovadītāju apmācības programma (B kategorija) 

Valodas, kultūras izpratne un 

izpausmes (1. līmenis) 

Iniciatīva un uzņēmējdarbība 

(1. līmenis) 

3
. 

k
u

rs
s
 Mežizstrāde 

Sabiedrības un cilvēka drošība 

(2. līmenis) 

Valodas, kultūras izpratne un 

izpausmes (2. līmenis) 

Iniciatīva un uzņēmējdarbība 
(2. līmenis) 

 

Meža apsaimniekošana 

Traktortehnikas vadītāju apmācības programma (TR2) 

4
. 

k
u

rs
s
 Meža apsaimniekošana 

Medību saimniecība 

Meža augsnes apstrāde 

 Koku stādu audzēšana 

Mežsaimniecības tehniķa prakse 

 

 

Matemātika izlīdzinošais kurss (līdz 

optimālam līmenim)) 

Fizika II (augstākais) 

Svešvaloda II (C1) 

Latviešu valoda un literatūra II 

(augstākais) 

 

*NP – noslēguma pārbaudījums 
1Īstenojams tikai profesionālās kvalifikācijas “Mežstrādnieks” (LKI 2. līmenis) apguvei, ja netiek turpināta izglītība augstākās profesionālās kvalifikācijas līmeņa 

ieguvei. 
2Īstenojams tikai profesionālās kvalifikācijas “Motorzāģa operators” (LKI 3. līmenis) apguvei, ja netiek turpināta izglītība augstākās profesionālās kvalifikācijas 

līmeņa ieguvei. 
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Modulārās profesionālās izglītības programmas parauga moduļu karte 

 

 

 Sociālās un pilsoniskās 
prasmes 

(2. līmenis)1 

 Zaļās prasmes1 

 

 Koku stādu audzēšana  Medību saimniecība 
 

Meža augsnes apstrāde 

           

B 

           

 Iniciatīva un 
uzņēmējdarbība 

(1. un 2. līmenis) 

  
 

 
Mežsaimniecības 

tehniķa prakse  
  

 
 

           

 Valodas, kultūras izpratne 
un izpausmes 

(1. un 2.  līmenis) 

  
 

 
Autovadītāju 
apmācības 

programma4 

 
Traktortehnikas 

vadītāju apmācības 

programma5 

 
Meža apsaimniekošana 

           

 Sabiedrības un cilvēka 

drošība 
(2. līmenis) 

  

 

 Mežstrādnieka prakse2  Mežizstrāde 

 
Motorzāģu vadītāja 

prakse3 

           

A 

           

 

Sabiedrības un cilvēka 
drošība 

(1. līmenis) 

 
Informācijas un 

komunikāciju 
tehnoloģijas 

(1. un 2. līmenis) 

  

Mežsaimniecības 
pamati 

 

Meža atjaunošana un 
kopšana 

 

Meža darbu plānošana 

 

 

Mežstrādnieks 

(LKI 2. līmenis)  

Motorzāģa operators 

(LKI 3. līmenis)  

Mežsaimniecības tehniķis 

(LKI 4.Līmenis) 

 

1Īstenojams tikai profesionālās tālākizglītības programmā un profesionālās vidējās izglītības programmā ar īstenošanas ilgumu 1.5 gadi. 
2Īstenojams tikai profesionālās kvalifikācijas “Mežstrādnieks” (LKI 2. līmenis) apguvei, ja netiek turpināta izglītība augstākās profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa ieguvei. 
3Īstenojams tikai profesionālās kvalifikācijas “Motorzāģa operators” (LKI 3. līmenis) apguvei, ja netiek turpināta izglītība augstākās profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa ieguvei. 
4Autovadītāju apmācības programma atbilstoši 2010.gada 13.aprīļa MK noteikumiem Nr.358 Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un 

transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām. 
5Traktorhenikas vadītāja apmācības programma atbilstoši 2018.gada 28.augusta MK noteikumiem Nr.551 Traktortehnikas vadītāja tiesību 

iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība. 
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Moduļa "Mežsaimniecības pamati" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Attīstīt izpratni par meža ekosistēmu veidojošo mežaudžu struktūru, koku sugām un koku bioloģiskajām atšķirībām, 

veicot meža apsaimniekošanas darbus izmantot meža kartes un infrastruktūru. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 

1. Izprast meža ekosistēmu veidojošās mežaudzes un atpazīt tās dabā. 

2. Izprast meža ekosistēmas dalījumu meža tipos. 

3. Izprast meža apsaimniekošanas ciklā ietverto darbu nozīmi un meža infrastruktūras lietošanas nosacījumus. 
4. Veidot izpratni par mežā sastopamo koku un krūmu sugu dažādību, prast tās atpazīt dabā 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Mežsaimniecības pamati" ieejas nosacījums ir iegūta pamatizglītība. 

Moduļa 

apguves 
novērtēšana 

Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais veic praktisko uzdevumu mežā - meža kartē atzīmētajos punktos nosaka: 

1. Koku sugas pēc ārējām pazīmēm. 

2. Koku vainagu klājus mežaudzē un koku klases pēc diferencēšanās pazīmēm. 
3. Meža tipu un valdošo koku sugu nogabalā, izmantojot meža kartes un inventarizācijas datus. 

4. Meža infrastruktūras objektus. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Mežsaimniecības pamati" ir A daļas modulis. Tas ir pamats pārējo moduļu apguvei mežsaimniecības jomā. 

Moduli  "Mežsaimniecības pamati" izglītojamie apgūst vienlaicīgi ar A daļas moduli  "Meža darbu plānošana". Pēc 

moduļu “Mežsaimniecības pamati” un "Meža darbu plānošana" izglītojamie apgūst A daļas moduli "Meža atjaunošana 

un kopšana". 

 

Moduļa "Mežsaimniecības pamati" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 
īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: atpazīt mežaudzes struktūru. 

Zina: meža galvenās funkcijas ekoloģijas, 

sociālajā un saimnieciskajā jomā, atšķirības 

starp atsevišķām mežaudzēm un tās 
raksturojošos elementus, galvenās koku sugas 

un to raksturojumu, koku diferencēšanās 

pazīmes mežaudzē. 

Izprot: meža lomu vides veidošanā, sociālā un 
ekonomiskā nozīme meža uzbūves  elementus, 

atšķirības starp galvenajām koku sugām un 

30% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Atpazīst un nosauc meža uzbūves 

elementus. 

Atšķir koku sugas pēc ārējām 

pazīmēm. 
Apraksta vispārīgi koku iedalījumu 

mežaudzē, izmantojot koku 

klasifikāciju. 

Atšķir un nosauc meža augšņu tipus. 

Izskaidro meža uzbūves elementu 

nozīmi un mijiedarbību. 

Izskaidro galveno koku sugu 

prasīgumu pret saules gaismu un 
augsnes mitrumu, kā arī to 

atjaunošanās un vairošanās 

veidus. 

Raksturo vizuālās atšķirības starp 
atšķirīgu klašu kokiem, kas 

izveidojušās koku diferencēšanās 

rezultātā . 
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apstākļus, kas rada koku diferencēšanos 

mežaudzē. 

Raksturo augšņu horizontus. 

2. Spēj: nosaukt koku augšanas apstākļu 

atšķirības atbilstoši meža tipoloģijai. 

Zina: meža tipoloģijas nozīmi meža 

apsaimniekošanā, meža augšanas apstākļu un 
meža tipu nosaukumus. 

Izprot: galvenos apstākļus, kas ietekmē koku 

augšanu dažādos meža tipos. 

15% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Atpazīst dabā atšķirīgas mežaudzes. 

Atšķir un nosauc meža augšanas 

apstākļus. 

Nosauc meža tipus. 

Identificē meža augšanas apstākļu 

tipus. 

Raksturo meža augšanas apstākļus 

un to ietekmi uz vidi. 
Raksturo meža tipa piederību 

noteiktiem meža augšanas 

apstākļiem 

3.Spēj: raksturot meža apsaimniekošanas 

galvenās atšķirības dabas aizsardzības, 

rekreācijas un saimnieciskajās meža teritorijās. 

Zina: meža teritoriju dalījumu pēc 

apsaimniekošanas mērķa. 

Izprot: galvenos nosacījumus meža 

apsaimniekošanai dabas aizsardzības, 

rekreācijas un saimnieciskajās teritorijās. 

10% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Vispārīgi raksturo Latvijas mežu 

iedalījumu. 

Nosauc meža apsaimniekošanas 
mērķus atbilstoši dabas aizsargājamo, 

rekreācijas teritoriju izveidošanas un 

saimniecisko mežu nozīmei. 

Nosauc meža apsaimniekošanas 

darbus dabas aizsargājamās 
teritorijas, nozīmīgākās rekreācijas 

vietas. 

Raksturo meža apsaimniekošanas 

nozīmi valsts attīstībā. 

Izskaidro galvenās mežu 
apsaimniekošanas atšķirības 

saimnieciskajās un 

aizsargājamajās teritorijās. 

Izskaidro meža apsaimniekošanas 

darbus, to nozīmi un 
ierobežojumus dabas 

aizsargājamajās, rekreācijas, 

saimnieciskajās teritorijās. 

4. Spēj: raksturot galvenos meža 

apsaimniekošanas ciklā veicamos darbu 

veidus. 

Zina: galveno meža apsaimniekošanas darbu 

nosaukumus un to secību. 

Izprot: meža atjaunošanas, kopšanas un ražas 

novākšanas darbu lomu meža 
apsaimniekošanā. 

25% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Nosauc galvenos darbus mežu 

apsaimniekošanas ciklā. 

Raksturo meža atjaunošanas ciklu, tā 
nozīmi. 

Raksturo meža kopšanas ciklu, tā 

nozīmi. 

Raksturo meža ražas novākšanas cikla 
nozīmi. 

Raksturo galvenos darbus mežu 

apsaimniekošanas ciklā. 

Izskaidro meža atjaunošanas ciklu 
katrai koku sugai pa gadiem. 

Izskaidro meža kopšanas ciklu 

katrai koku sugai pa gadiem. 

Nosaka meža ražas novākšanas 
laikus. 

5. Spēj: lasīt un izmantot meža kartes darbu 
veikšanai. 

Zina: meža darbiem Izmantojamo elektronisko 

un drukāto  karšu veidus un apzīmējumus 

kartēs. 

Izprot: ieguvumus no karšu lietošanas meža 
darbos un kartēs attēloto mežaudžu 

raksturojumu. 

10% no 
moduļa 

kopējā 

apjoma 

Atšķir meža kartes pēc to lietojuma. 
Atpazīst objektus pēc norādēm kartes 

leģendā. 

Izprot norādes un apzīmējumus 

cirsmas skicē. 

Lasa aizsargājamo dabas teritoriju 
karti. 

Izmanto dažādas meža kartes 
atbilstoši uzdevumam. 

Izskaidro meža iedalījumu 

nogabalos un tos raksturo pēc 

norādēm kartes leģendā. 

Identificē cirsmas robežas dabā, 
izmantojot cirsmas skici. 

Veic atzīmes aizsargājamo dabas 

teritoriju kartē. 

6. Spēj: ievērot meža infrastruktūras objektu 10% no Nosauc meža ceļu veidus un saprot to Raksturo meža ceļu veidus un to 
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lietošanas nosacījumus. 

Zina: meža infrastruktūru veidojošos objektus 

un to nosaukumus. 

Izprot: meža infrastruktūras objektu 
nepieciešamību meža apsaimniekošanā. 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

nozīmi meža apsaimniekošanā. 

Nosauc meža meliorācijas sistēmas 

funkcijas 

elementus, izskaidro to nozīmi 

meža apsaimniekošanā. 

Raksturo meža meliorācijas 

ietekmi uz mežaudzi. 
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Moduļa "Meža atjaunošana un kopšana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Attīstīt izglītojamā prasmi patstāvīgi sēt un stādīt mežu, aizsargāt stādus un stādījumus, atzarot augošus kokus, 

kopt jaunaudzes, izmantojot atbilstošus instrumentus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Izprast meža atjaunošanas veidus. 

2. Patstāvīgi sēt un stādīt mežu, aizsargāt stādus un stādījumus.  

3. Izprast meža kopšanas nepieciešamību, atzarot augošus kokus, kopt jaunaudzes. 

4. Izvēlēties un pielietot mežkopības darbiem atbilstošus instrumentus. 
5. Apzināties darba kvalitātes nozīmi tālākajos meža attīstības procesos. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti A daļas moduļi "Mežsaimniecības pamati" un "Meža darba plānošana". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais kārto eksāmenu, kurā ir ietverti teorētisko zināšanu pārbaudes un 

praktiskie darbi mežā. 

Norādītajā meža nogabalā jaunaudzēs veic sekojošo. Izmantojot mežsaimnieciskās tabulas, nosaka: 
1. Valdošo un mērķa koku sugu; 

2. Vidējo valdaudzes koku augstumu; 

3. Minimālo koku skaitu pēc kopšanas un vidējo attālumu starp saglabājamajiem kokiem; 

4. Cērtamos un saglabājamos kokus; 

5. Atjaunotā platībā (līdz 1m augstumam) stādīto koku skaitu uz ha. 
6. Sagatavo krūmgriezi darbam un demonstrē audzes sastāva kopšanas piemēru. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" ir noslēdzošais A daļas modulis profesionālo kvalifikāciju “Mežstrādnieks”, 
“Motorzāģa operators”,  "Mežsaimniecības tehniķis" un "Meža mašīnu operators" ieguvei. 

 

Moduļa "Meža atjaunošana un kopšana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 
īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: izvēlēties darba instrumentus 

atbilstoši meža atjaunošanas vai kopšanas 

paņēmienam. 

Zina: meža atjaunošanā un kopšanā 

lietojamo rokas instrumentu un 

motorinstrumentu veidus. 

Izprot: ar konkrēto rokas instrumentu vai 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atpazīst meža sēšanā izmantojamos 

instrumentus. 

Atpazīst meža stādīšanā 
izmantojamos instrumentus. 

Atpazīst meža kopšanā izmantojamos 

instrumentus. 

Salīdzina un izvēlas meža sēšanai 

piemērotus instrumentus. 

Salīdzina un izvēlas meža stādīšanai 
piemērotus instrumentus. 

Salīdzina un izvēlas meža kopšanai 

piemērotus instrumentus. 
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motorzāģi veicamo darbu un lietošanas 

paņēmienus. 

2.Spēj: sēt un stādīt kokus. 

Zina: stādu veidus, pārvadāšanas un 

uzglabāšanas nosacījumus, stādīšanas 

kvalitātes prasības. 

Izprot: Kvalitatīvas koku sēšanas, 

stādīšanas nozīmīgumu. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atpazīst koku sēklu un stādu veidus, 

nosauc meža atjaunošanas veidus. 

Sēj un stāda kokus atbilstoši 

instrukcijai. 
Nosauc meža atjaunošanas darbu 

kvalitātes prasības. 

Vispārīgi apraksta vides, dabas un 

darba aizsardzības prasības meža 
atjaunošanas darbos. 

Sēj un stāda kokus atbilstoši 

instrukcijai. 

Izskaidro meža atjaunošanas nozīmi 

un meža stādīšanas atšķirības 

atkarībā no izvēlētā stādu veida un 

stādu aizsardzības veida. 
Patstāvīgi sēj un stāda kokus. 

Pamato kvalitatīvi veiktas meža 

atjaunošanas nozīmi. 

Raksturo droša, vidi un dabu 
saudzējoša darba nozīmi meža 

atjaunošanā. 

Patstāvīgi sēj un stāda kokus. 

3.Spēj: Aizsargāt stādījumus un kokus 

jaunaudzē. 

Zina: stādījumu un koku aizsardzības 

līdzekļus un paņēmienus. 

Izprot: jaunaudžu aizsardzības svarīgumu 

veselīga un ražīga meža audzēšanā. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atpazīst jaunaudžu bojājumu veidus. 

Nosauc stādījumu un koku 

aizsardzības līdzekļus un 

instrumentus. 
Veic kociņu apstrādi jaunaudzē 

aizsardzības līdzekļiem atbilstoši 

instrukcijai. 

Nosauc jaunaudžu aizsardzības darbu 
kvalitātes 

prasības. 

Vispārīgi apraksta vides, dabas un 

darba aizsardzības prasības 
jaunaudžu aizsardzības darbos. 

Izskaidro jaunaudžu bojājumu veidus 

un aizsardzības paņēmienus, to 

nozīmi. 

Patstāvīgi veic aizsardzības līdzekļu 
un instrumentu sagatavošanu 

darbam. 

Patstāvīgi plāno un veic kociņu 

apstrādi jaunaudzē ar aizsardzības 
līdzekļiem atbilstoši instrukcijai. 

Raksturo un izskaidro jaunaudžu 

aizsardzības darbu kvalitātes 

prasības. 
Raksturo droša, vidi un dabu 

saudzējoša darba nozīmi jaunaudžu 

aizsardzības darbos 

4. Spēj: kopt jaunaudzes, izmantojot 

motorinstrumentus. 

Zina: motorinstrumentu uzbūvi un 

griezējinstrumentu darbības principus, 
drošus un ergonomiskus darba paņēmienus 

un jaunaudžu kopšanas veidus. 

Izprot: jaunaudžu kopšanas mērķus, 

kvalitātes prasības, audzē saglabājamo 
koku izvēles nosacījumus. 

55% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc jaunaudžu kopšanas veidus 

un mērķus. 

Apraksta kociņu atēnošanas 

paņēmienus agrotehniskajā kopšanā, 
atēno kociņus atbilstoši 

norādījumiem. 

Identificē jaunaudžu kopšanā 

saglabājamos kokus, nosaka to skaitu 
pirms un pēc kopšanas, nosauc 

audzes sastāva veidošanas principus. 

Izvēlas atzarojamos kokus mežaudzē. 

Nosauc ergonomiskus un drošus 

Izskaidro jaunaudžu kopšanas ietekmi 

uz koku augšanu. 

Uzskatāmi parāda atšķirīgus 

atēnošanas paņēmienus un raksturo 
to ietekmi uz kociņu bojājumu 

mazināšanu un darbu kvalitāti. 

Izskaidro jaunaudžu kopšanā 

saglabājamo koku izvēles principus 
tīraudzēs un mistraudzēs, pamato 

atstāto koku daudzumu pēc 

kopšanas. 

Patstāvīgi atzaro izvēlētos mežaudzes 
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motorinstrumenta lietošanas 

piemērus. 

Atbilstoši pedagoga norādījumiem 

demontē un samontē 
motorinstrumenta tehniskos mezglus. 

Norāda motorinstrumenta ikdienas un 

nedēļas apkopēs veicamo darbu 

veidus. 

kokus, pielieto atbilstošus darba 

paņēmienus. 

Izskaidro ergonomiska un droša 

darba nepieciešamību, strādājot ar 
motorinstrumentu un demonstrē 

piemērus. 

Demontē un samontē 

motorinstrumenta tehniskos mezglus 
atbilstoši drošības un tehniskajām 

prasībām. 

Pamato motorinstrumenta ikdienas un 

nedēļas apkopju nozīmi efektīvā un 
drošā darbā. 
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Moduļa "Meža darbu plānošana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Attīstīt izglītojamā prasmes mērķtiecīgi plānot savu darbu mežā, ievērojot dabas, vides, darba aizsardzības un 

mežsaimniecības sertifikācijas prasības. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Izprast mežsaimnieciskā darba norises secību. 

2. Ievērot dabas, vides, darba aizsardzības un mežsaimniecības sertifikācijas prasības. 

3. Izprast individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu pielietošanas nozīmi meža darbu izpildes laikā. 

4. Ievērot ugunsdrošības noteikumus un rīkoties ugunsgrēka gadījumā. 
5. Plānot cirsmas izstrādes darbus un sastādīt cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūt A daļas modulis "Mežsaimniecības pamati", modulis apgūstams paralēli ara moduli “. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais norādītajā cirsmā veic cirsmas izstrādes darbu plānošanu un sastāda 

cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Meža darbu plānošana" ir A daļas modulis, ko izglītojamais var apgūt vienlaicīgi ar moduli 

"Mežsaimniecības pamati". Pēc moduļa “Meža darbu plānošana"  izglītojamie apgūst moduli “Meža atjaunošana un 

kopšana”. 

 

Moduļa "Meža darbu plānošana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: Mērķtiecīgi plānot savu darba 

mērķus meža atjaunošanā, kopšanā 
koksnes ražas novākšanā un 

infrastruktūras objektu uzturēšanā un 

izstrādē. 

Zina: izpildāmā meža darba mērķus un 
darba izpildes plānošanas secību. 

Izprot: darba plānošanas nozīmi. 

20% no 

moduļa kopējā 
apjoma 

Nosauc sava darba plānošanas mērķus 

atbilstoši uzdevumam. 
Atbilstoši pedagoga norādījumiem plāno 

sava darba posmu secību kociņu 

stādīšanā atjaunojamā meža platībā, 

koku sugu sastāva veidošanā jaunaudzē 
vai koksnes ražas novākšanā. 

Nosauc galvenos ieguvumus no darbu 

plānošanas. 

Nosauc un atpazīst meža infrastruktūras 

objektus. 

Izskaidro sava darba plānošanas mērķus 

un  darbu plānošanas ieguvumus. 
Plāno sava darba posmu secību kociņu 

stādīšanā atjaunojamā platībā, koku 

sugu sastāva veidošanā jaunaudzē vai 

koksnes ražas novākšanā. 
Raksturo un izskaidro ieguvumus no 

darbu plānošanas. 

Izprot meža infrastruktūras nozīmi un 

novērtē to stāvokli dabā. 

2.Spēj: plānot savu darbu meža 

atjaunošanā, kopšanā un koksnes ražas 

50% no 

moduļa kopējā 

Raksturo meža sertifikāciju. 

Raksturo meža augsnes ietekmi uz 

Izskaidro meža Apsaimniekošanas 

sertifikācijas nozīmi. 
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novākšanā un infrastruktūras objektu 

uzturēšanā meža izstrādē, ievērojot 

dabas, vides un darba aizsardzības 

prasības, kā arī sertifikācijas principus. 

Zina: meža darbu tehnoloģijas, dabas, 

vides un darba aizsardzības prasības, 

kā arī mežsaimniecības sertificēšanas 

meža darbu izpildē. 

Izprot: darba plānojuma nozīmi dabas 

vērtību saglabāšanā, meža darbu vietā 

pastāvošos riskus, individuālo un 

kolektīvo darba aizsardzības līdzekļu 
lietošanu, ugunsdrošības noteikumus. 

apjoma cirsmas izstrādes darbu izpildi 

Nosauc augsnes un ūdeņu aizsardzības 

prasības. 

 Ievēro ugunsdrošības noteikumus meža 
darbu vietā. 

Nosauc cirsmas izstrādes darbu 

plānošanas piemērus, kas saudzē 

augsni, bioloģiski nozīmīgus meža 
struktūras elementus un saglabājamos 

kokus. 

Nosauc koku bojājumu novēršanas 

prasības. Raksturo darba paņēmienus 
koku bojājumu novēršanai. 

Pārzina krautuvju izvietošanas principus. 

Atpazīst meža darbu vietā pastāvošos 

riskus. 

Lieto individuālos un kolektīvos darba 
aizsardzības līdzekļus meža darbos 

atbilstoši darba uzdevumam. 

Novērtē meža augsnes īpašības, kas 

ietekmē cirsmas izstrādes darbus. 

Analizē meža mašīnu pārvietošanās ceļu 

plānojuma nozīmi, min pārvietošanās 
ceļu plānojuma piemērus. 

Ievēro ugunsdrošības noteikumus un 

atbilstoši rīkojas meža ugunsgrēka 

gadījumā. 
Izskaidro cirsmas izstrādes darbu 

plānošanas ietekmi uz augsni, ūdeņiem, 

bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras 

elementiem un saglabājamiem kokiem 
un izstrādā atbilstošu meža mašīnu 

pārvietošanās ceļu plānu. 

Raksturo darba paņēmienus koku 

bojājumu novēršanai. 

Pamato ieguvumus no racionālas 
krautuvju izvietošanas un sniedz 

krautuvju izvietošanas piemērus. 

Raksturo meža darbu vietā pastāvošo 

risku ietekmi uz nodarbināto drošību un 
veselību. 

Izvēlas un lieto individuālos un 

kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus 

meža darbos atbilstoši darba 
uzdevumam 

3.Spēj: izveidot meža darbu plānojuma 
shematiskās kartes. 

Zina: cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā 

shēmā lietotos apzīmējumus, 

tehnoloģiskās kartes sagatavošanas un 

lietošanas noteikumus. 

Izprot: tehnoloģiskajā kartē ietverto 

darbu izpildes norādījumu svarīgumu 

droša un efektīva darba izpildē. 

30% no 
moduļa kopējā 

apjoma 

.Pielieto darba aizsardzības prasības 
mežsaimniecībā. 

Atpazīst cirsmas izstrādes 

tehnoloģiskajā shēmā lietotos 

apzīmējumus un nosauc cirsmas 

izstrādes tehnoloģiskās kartes 
aprakstošajā daļā norādāmās 

informācijas veidus. 

Elektroniski saņem un lasa darba 

uzdevumu, pēc elektroniskajiem karšu 
materiāliem atrod objektus. 

Izskaidro darba aizsardzības prasības 
mežsaimniecībā. 

Analizē cirsmas izstrādē pastāvošos 

darba drošības un vides piesārņošanas 

riskus, kā arī saglabājamās dabas 

vērtības un norāda to cirsmas izstrādes 
tehnoloģiskās kartes aprakstošajā daļā, 

izstrādā un izskaidro atbilstošu cirsmas 

izstrādes darbu plānojumu 

tehnoloģiskajā shēmā. 
Elektroniskajos karšu materiālos atzīmē 

izpildītā darba apjomu, plāno darbus. 
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Moduļa "Mežstrādnieka prakse" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Pilnveidot izglītojamā apgūtās zināšanas un prasmes mežsaimniecības pamatos, meža darbu plānošanā, meža 

atjaunošanā un kopšanā. 

Moduļa 
uzdevumi 

1.Atšķirt mežaudzes, koku sugas, koku augšanas atšķirības un meža infrastruktūras objektus dabā. 
 2. Plānot un veikt meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas darbus atjaunojamajā vai kopjamajā platībā.  

3. Plānot cirsmas izstrādes darbus un sastādīt cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti.  

4. Lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus meža atjaunošanas un kopšanas darbos un meža izstrādes 

darbu plānošanā. 

Moduļa 
ieejas nosacījumi 

Profesionālajā jomā sekmīgi apgūti 4 pamatzināšanu un pamatprasmju moduļi: 1. mežsaimniecības pamati; 2. meža 

darbu plānošana; 3. mūžizglītības moduļa "Sabiedrības un cilvēka drošība" 1. līmenis; 4. meža atjaunošana un 

kopšana. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Atbilstoši prakses atskaitei izglītojamais prezentē darbu mapes (portfolio) daļu par prakses darba vietu, veiktajiem 

uzdevumiem un sagatavoto pašvērtējumu. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Mācību prakse I" paredzēts apgūto profesionālo kompetenču pilnveidošanai praksē. 

 

Moduļa "Mežstrādnieka prakse" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 
apguves līmenis 

Optimāls 
apguves līmenis 

 1. Spēj: plānot savu darbu 
meža atjaunošanā, kopšanā un 

meža izstrādē 

20% no 
moduļa kopējā 

apjoma 

. Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem plāno 
meža atjaunošanas un kopšanas darbus 

atjaunojamajā vai kopjamajā platībā. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem plāno 

cirsmas izstrādes darbus un sagatavo cirsmas 
izstrādes tehnoloģisko karti, identificējot 

saglabājamos bioloģiski nozīmīgos meža 

struktūras elementus. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem par 
plānojamo darbu veic vienkāršus aritmētiskos 

aprēķinus. 

Sadarbībā ar prakses vadītāju plāno veicamos 

darbus, ņemot vērā atšķirīgās prasības 

Patstāvīgi plāno meža atjaunošanas un 
kopšanas darbus atjaunojamajā vai 

kopjamajā platībā. 

Prakses vadītāja norādītajā cirsmā plāno 

cirsmas izstrādes darbus un sagatavo 
cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti, 

ievērojot dabas, vides un darba 

aizsardzības prasības, kā arī meža 

infrastruktūras lietošanas noteikumus 
Veic aritmētiskos aprēķinus sava darba 

plānošanā. 

Plāno savu darbu, ņemot vērā atšķirīgās 

prasības sertificētās un nesertificētās 



22 

 

sertificētās un nesertificētās meža platībās. meža platībās. 

2. Spēj: izvēlēties un 
sagatavot darbam 

instrumentus atbilstoši meža 

atjaunošanas vai kopšanas 

veidam. 

10% no 
moduļa kopējā 

apjoma 

Izmanto prakses vadītāja norādītos 
instrumentus un to aprīkojumu meža sēšanai, 

stādīšanai, agrotehniskajai kopšanai, audzes 

sastāva kopšanai un augošu koku atzarošanai. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem veic 
krūmgrieža ikdienas tehnisko apkopi, uzasina 

asmeni vai zāģripu. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem lieto 

krūmgriezim paredzētās eļļas un degvielu, 
sagatavo degvielas maisījumu un uzpilda 

degvielu. 

Izvēlas atbilstošus instrumentus un tos 
sagatavo darbam meža sēšanā, 

stādīšanā, agrotehniskajā kopšanā, 

audzes sastāva kopšanā un augošu koku 

atzarošanā. 
Nosaka krūmgrieža tehniskos bojājumus 

un veic iknedēļas apkopi. 

Sagatavo degvielas maisījumu un uzpilda 

degvielu, izvēlas atbilstošas smērvielas 

3. Spēj: sēt un stādīt kokus, 

aizsargāt stādus un 

stādījumus. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem veic 

ietvarstādu un kailsakņu stādīšanu vai koku 

sēšanu, ievēro kvalitātes prasības. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem stādu 

aizsardzībai sagatavo insekticīdus, repelentus, 
mehāniskos stādu aizsardzības līdzekļus un 

bioloģiskos pasākumus. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 

apstrādā stādus ar insekticīdiem un repelentiem 

Veic ietvarstādu un kailsakņu stādīšanu 

vai koku sēšanu, pārbauda sava darba 

kvalitāti. 

Stādu aizsardzībai sagatavo insekticīdus, 

repelentus, mehāniskos stādu 
aizsardzības līdzekļus un bioloģiskos 

pasākumus. 

Apstrādā stādus ar insekticīdiem un 

repelentiem. 

4. Spēj: kopt jaunaudzes 

agrotehniskajā un audzes 
sastāva kopšanas cirtē, 

izmantojot krūmgriezi, atzarot 

augošus kokus jaunaudzēs un 

veidot koku vainagus sēklu 
plantācijās, izmantojot rokas 

instrumentus. 

50% no 

moduļa kopējā 
apjoma 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 

agrotehniskajā kopšanā nosaka atēnojamās 
mērķa koku sugas un koku skaitu uz hektāru, 

tos atēno un veic kvalitātes kontroli. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem audzes 

sastāva kopšanas cirtē nosaka mērķa koku 
sugas un nepieciešamo koku skaitu uz hektāru, 

tos retina un veic kvalitātes kontroli. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 

augošu koku atzarošanā jaunaudzēs nosaka 

atzarojamos kokus un to skaitu uz hektāru, veic 
to atzarošanu un kvalitātes kontroli. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem sēklu 

plantācijās veido koku vainagus, zāģējot zarus. 

Agrotehniskajā kopšanā nosaka 

atēnojamās mērķa koku sugas un koku 
skaitu uz hektāru, tos atēno un veic 

kvalitātes kontroli. 

Audzes sastāva kopšanas cirtē nosaka 

mērķa koku sugas un nepieciešamo koku 
skaitu uz hektāru, tos retina un veic 

kvalitātes kontroli. 

Augošu koku atzarošanā jaunaudzēs 

nosaka atzarojamos kokus un to skaitu 

uz hektāru, veic to atzarošanu un 
kvalitātes kontroli. 

Sēklu plantācijās veido koku vainagus, 

zāģējot zarus. 
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Moduļa "Mežizstrāde" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Attīstīt izglītojamā spēju sagatavot koksnes produktus ar ķēdes motorzāģi. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes:  
1. Gāzt kokus un sagatavot koksnes produktus ar ķēdes motorzāģi. 

2. Veikt ķēdes motorzāģa apkopi un vienkāršu remontu. 

3. Nomērīt mežaudzes rādītājus pēc koku ciršanas. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Mežizstrāde" ieejas nosacījums ir apgūti  A daļas moduļi "Mežsaimniecības pamati",  "Meža darbu 

plānošana", "Meža atjaunošana un kopšana". 

Moduļa 

apguves 
novērtēšana 

Moduļa apguves rezultātā izglītojamais kārto eksāmenu: atbild uz jautājumiem par drošu darbu ar ķēdes motorzāģi, 

veic ķēdes motorzāģa apkopes darbus, koku gāšanu un koksnes produktu sagatavošanu ar ķēdes motorzāģi, mēra 
mežaudzes šķērslaukumu. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis „Mežizstrāde" ir programmas B daļas modulis, ko  mežsaimniecības tehniķi var apgūt vienlaicīgi ar B daļas 
moduli  "Autovadītāju apmācības programma B kategorija", meža mašīnu operatori - ar moduli "Traktortehnikas 

vadīšana".  Pēc moduļa apguves mežsaimniecības tehniķi apgūst moduli "Meža apsaimniekošana", meža mašīnu 

operatori -  "Mašinizētā mežizstrāde". 

 

Moduļa "Mežizstrāde" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 
īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: Sagatavot ķēdes motorzāģi 

darbam, veikt tā apkopi un 

vienkāršu remontu. 

Zina: ķēdes motorzāģa uzbūvi un 
apkopes noteikumus. 

Izprot: ķēdes motorzāģa tehniskā 

stāvokļa ietekmi uz drošu un ražīgu 

darbu. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

. Raksturo motorzāģa uzbūvi, nosauc 

motorzāģa tehniskos mezglus, parāda 

tos. 

Norāda motorzāģa drošības ierīces. 
Montē dotos motorzāģa tehniskos 

mezglus. 

Sagatavo motorzāģi darbam un veic doto 

apkopi. 
Nosauc ķēdes motorzāģa ikdienas un 

nedēļas apkopēs veicamo darbu veidus, 

pedagoga vadībā sagatavo ķēdes 

motorzāģi darbam, veic ikdienas un 
nedēļas apkopi. 

Raksturo motorzāģa uzbūvi, nosauc 

motorzāģa tehniskos mezglus, parāda tos 

un izskaidro darbības principus. 

Norāda motorzāģa drošības ierīces, 
izskaidro to darbības principus. 

Montē dotos motorzāģa tehniskos 

mezglus, raksturo to uzbūvi. 

Sagatavo motorzāģi darbam, veic doto 
apkopi un izskaidro apkopes nozīmi. 

Sagatavo ķēdes motorzāģi darbam, veic 

ikdienas un nedēļas apkopi, izskaidro to 

nozīmi efektīvā un drošā darbā ar 
motorzāģi. 
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2. Spēj: Gāzt kokus visos ciršu 

veidos un mērīt mežaudzes 

parametrus 

Zina: koku gāšanas paņēmienus, 
mežaudzes šķērslaukuma un 

tehnoloģisko koridoru platības 

mērīšanas metodes kopšanas un 

izlases cirtēs. 

Izprot: kopšanas un izlases ciršu 

izstrādes kvalitātes prasības, drošu 

un ergonomisku koku gāšanas 

paņēmienu lietošanas 
nepieciešamību. 

60% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Mēra mežaudzes šķērslaukumu kopšanas 

un izlases cirtēs. 

Norāda kopšanas un izlases cirtēs 

cērtamos un saglabājamos kokus. 
Gāž kokus kopšanas un izlases cirtēs 

pieredzējuša speciālista vadībā. 

Gāž lielu dimensiju un dabas stihiju 

bojātus kokus pieredzējuša speciālista 
vadībā. 

Mēra mežaudzes šķērslaukumu kopšanas 

un izlases cirtēs, izskaidro noteikta 

šķērslaukuma saglabāšanas 

nepieciešamību. 
Norāda kopšanas un izlases cirtēs 

cērtamos un saglabājamos kokus, pamato 

cērtamo koku izvēli. 

Patstāvīgi gāž kokus kopšanas un izlases 
cirtēs, ievērojot drošus darba 

paņēmienus. 

Patstāvīgi gāž lielu dimensiju un dabas 

stihiju bojātus kokus, ievērojot drošus 
darba paņēmienus. 

3.Spēj: Atzarot koka stumbru un 
sagatavot koksnes produktus 

Zina: koksnes produktu veidus, to 

kvalitātes prasības un tilpuma 

uzmērīšanas metodes. 

Izprot: koka stumbra atzarošanas 
un sagarumošanas principus, 

augstvērtīgu koksnes produktu 

sagatavošanas nozīmi. 

20% no 
moduļa kopējā 

apjoma 

Atpazīst dotos koksnes produktu 
sortimentus un nosauc koksnes vainas, 

kas ietekmē to kvalitāti. 

Racionāli sagarumo koka stumbru 

atbilstoši koksnes produktu vērtībai. 

Demonstrē ergonomiskus un drošus koka 
stumbra atzarošanas, sagarumošanas un 

baļķu pārvietošanas paņēmienus darbā ar 

ķēdes motorzāģi. 

Mēra  un aprēķina koksnes produktu 
tilpumu un kopējo apjomu. 

Atpazīst dotos koksnes produktu 
sortimentus un nosauc koksnes vainas, 

kas ietekmē to kvalitāti, raksturo koksnes 

vainu pieļaujamos parametrus. 

Racionāli sagarumo koka stumbru 

atbilstoši koksnes produktu vērtībai, 
izskaidro ieguvumus no racionālas 

stumbra sagarumošanas. 

Demonstrē ergonomiskus un drošus koka 

stumbra atzarošanas, sagarumošanas un 
baļķu pārvietošanas paņēmienus darbā ar 

ķēdes motorzāģi, izskaidro to 

nozīmīgumu. 

Mēra  un aprēķina koksnes produktu 
tilpumu un kopējo apjomu, izskaidro 

individuālās un grupveida mērīšanas 

metodes precizitātes atšķirības. 
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Moduļa "Motorzāģa operatora prakse" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Pilnveidot izglītojamā apgūtās zināšanas un prasmes uzņēmumā, profesionālās kvalifikācijas "Motorzāģa operatora" 

ieguvei. 

Moduļa 

uzdevumi 

1. Sagatavot ķēdes motorzāģi darbam, veikt tā apkopi un ikdienas remontus.  
2. Veikt cirsmu izstrādes darbus.  

3. Mērīt mežaudžu parametrus krājas kopšanas un izlases cirtēs.  

4. Atbildīgi rīkoties bīstamās situācijās darba vietā, veicot koku gāšanu un apstrādi. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Profesionālajā jomā sekmīgi apgūti 5 pamatzināšanu un pamatprasmju moduļi:  

1. mežsaimniecības pamati;  

2. meža darbu plānošana;  
3. mūžizglītības moduļa "Sabiedrības un cilvēka drošība" 1. līmenis;  

4. meža atjaunošana un kopšana;  

5. meža izstrāde. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Atbilstoši prakses atskaitei izglītojamais prezentē darbu mapes (portfolio) daļu par prakses darba vietu, veiktajiem 

uzdevumiem un sagatavoto pašvērtējumu. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Motorzāģa operatora prakse" paredzēts apgūto profesionālo kompetenču pilnveidošanai profesionālās 

kvalifikācijas "Motorzāģa operators" iegūšanai. 

 

Moduļa "Motorzāģa operatora prakse" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: sagatavot ķēdes motorzāģi 

darbam, veikt tā apkopi un nelielu 

remontu.. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

. Veic motorzāģa ikdienas tehnisko 

apkopi, uzasina ķēdi un, ja nepieciešams, 

novīlē skaidas biezuma ierobežotājus, 

veic ķēdes spriegošanu un ikdienas 

apkopi atbilstoši prakses vadītāja 
norādījumiem. 

Lieto ķēdes motorzāģim paredzētās eļļas 

un degvielu, sagatavo degvielas 

maisījumu un uzpilda degvielu atbilstoši 
prakses vadītāja norādījumiem. 

Nosaka motorzāģa tehniskos bojājumus, 

veic ikdienas un iknedēļas apkopi. 

Sagatavo degvielas maisījumu un uzpilda 

degvielu, izvēlas atbilstošas smērvielas. 

2. Spēj: izvēlēties atstājamos kokus, 30% no Nosaka mežaudzē valdaudzes koku Gāž kokus krājas kopšanas un izlases 



26 

 

gāzt kokus un mērīt mežaudzes 

parametrus krājas kopšanas un 

izlases cirtēs. 

moduļa kopējā 

apjoma 

šķērslaukumu un mērķa koku sugas 

atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem. 

Sadarbībā ar prakses vadītāju izvēlas 

atbilstošus saglabājamos un cērtamos 
kokus krājas kopšanas un izlases cirtēs. 

Gāž kokus krājas kopšanas un izlases 

cirtēs atbilstoši prakses vadītāja 

norādījumiem. 

cirtēs atbilstoši prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Izvēlas atbilstošus saglabājamos un 

cērtamos kokus krājas kopšanas un 
izlases cirtēs. 

Gāž kokus ar atbilstošiem paņēmieniem 

krājas kopšanas un izlases cirtēs. 

3. Spēj: atzarot koka stumbru un 

sagarumot atbilstošas kvalitātes 
kokmateriālu sortimentos, tos 

uzmērīt. 

20% no 

moduļa kopējā 
apjoma 

Atzaro un sagarumo stumbru atbilstošas 

kvalitātes kokmateriālu sortimentos, tos 
šķiro un uzmēra atbilstoši prakses 

vadītāja norādījumiem. 

Atzaro un sagarumo stumbru atbilstošas 

kvalitātes kokmateriālu sortimentos, tos 
šķiro un uzmēra. 

4. Spēj: gāzt kokus kailcirtēs un 

izstrādāt dabas stihiju bojātu koku 

cirtes. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Sadarbībā ar prakses vadītāju novērtē 

koka gāšanas bīstamību, atbilstošu koka 

gāšanas virzienu un paņēmienu. 

Gāž un apstrādā bojātus un lielu 

dimensiju kokus ar norādītajiem 
paņēmieniem un palīginstrumentiem 

atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem. 

Novērtē koka gāšanas bīstamību, izvēlas 

atbilstošu koka gāšanas virzienu un 

paņēmienu. 

Gāž un apstrādā bojātus un lielu 

dimensiju kokus ar atbilstošiem 
paņēmieniem un palīginstrumentiem. 

5. Spēj: atbildīgi rīkoties bīstamās 

situācijās, veicot koku gāšanu un 

apstrādi. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Izpildot darbus, ievēro norādījumus 

cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē 

atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem. 

Izpildot darbus, lieto norādītos 
individuālos aizsardzības līdzekļus. 

Izpildot darbus, ievēro ugunsdrošības 

noteikumus, ugunsgrēka gadījumā 

atbilstoši rīkojas un ziņo Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. 

Sniedz pirmo palīdzību nelaimes 

gadījumā un izsauc neatliekamo 

palīdzību. 

Izpilda darbus atbilstoši norādījumiem 

cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē. 

Izpildot darbus, izvēlas un lieto 

atbilstošus individuālos aizsardzības 
līdzekļus un uzstāda kolektīvos 

aizsardzības līdzekļus. 

Izpildot darbus, ievēro ugunsdrošības 

noteikumus, ugunsgrēka gadījumā 
atbilstoši rīkojas, novērtē ugunsgrēka 

bīstamības pakāpi, ziņo Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 

un sniedz papildinformāciju par 

ugunsgrēka izplatību, vietu, bīstamību. 
Sniedz pirmo palīdzību nelaimes 

gadījumā, izsauc neatliekamo palīdzību 

un sniedz papildinformāciju par nelaimes 

gadījuma apstākļiem. 
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Moduļa "Meža apsaimniekošana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Veidot izglītojamā spējas novērtēt meža apsaimniekošanas darbu nepieciešamību un organizēt darbus meža 

īpašumā. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes:  
1. Izvēlēties piemērotāko mežaudzes atjaunošanas un augsnes apstrādes veidu. 

2. Noteikt mežaudzes atjaunošanai piemērotāko koku sugu un stādu vai sēklu veidu. 

3. Noteikt mežaudzes kopšanas nepieciešamību. 

4. Novērtēt mežaudzes gatavību koksnes ražas novākšanai. 
5. Novērtēt koksnes produktu iznākumu no augošiem kokiem. 

6. Identificēt mežaudzes bojājumus un izvēlēties aizsardzības pasākumus. 

7. Novērtēt meža infrastruktūras objektu tehnisko stāvokli.  

8. Organizēt darbus meža īpašumā. 

Moduļa 
ieejas nosacījumi 

Moduļa "Meža apsaimniekošana" ieejas nosacījums ir iegūta pamatizglītība, apgūti A daļas moduļi. Moduli "Meža 

apsaimniekošana" var apgūt paralēli ar B daļas moduļiem "Mežizstrāde" un  "Autovadītāju apmācības programma B 

kategorija". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa apguves rezultātā izglītojamais kārto eksāmenu. Atbild uz jautājumiem par meža apsaimniekošanas darbu 

nepieciešamības novērtēšanu. Veic meža apsaimniekošanas darbu nepieciešamības novērtēšanu objektos mežā. 

Demonstrē kravu nostiprināšanas paņēmienus un aizpilda kravas pavaddokumentus. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Meža apsaimniekošanas darbi" ir obligātās izvēles B daļas modulis mežsaimniecības nozares profesijas  

"Mežsaimniecības tehniķis" apgūšanai. 

 

Moduļa "Meža apsaimniekošana" saturs 

Sasniedzamais 
rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 
apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 
apguves līmenis 

Optimāls 
apguves līmenis 

1. Spēj: novērtēt meža atjaunošanas un 
kopšanas darbu nepieciešamību. 

Zina: meža atjaunošanas un kopšanas 

normatīvo aktu prasības, meža 

atjaunošanas un augsnes apstrādes veidus, 
koku sugu piemērotību augšanai noteiktā 

meža tipā.  

Izprot: savlaicīgas un kvalitatīvas meža 

10% no 
moduļa kopējā 

apjoma 

. Nosauc un raksturo dotajā platībā 
atjaunojamo koku sugu. 

Nosauc dotajā platībā piemērotāko 

meža atjaunošanas un augsnes 

apstrādes veidu. 
Nosaka mežaudzes kopšanas 

nepieciešamību un tās veidu dotajā 

platībā. 

Nosauc dotajā platībā atjaunojamo koku 
sugu, izskaidro tās piemērotību 

audzēšanai. 

Nosauc dotajā platībā piemērotāko meža 

atjaunošanas un augsnes apstrādes 
veidu, raksturo izvēlēto veidu 

priekšrocības. 

Nosaka mežaudzes kopšanas 

nepieciešamību dotajā platībā, izskaidro 
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atjaunošanas un kopšanas darbu izpildes 

nozīmi. 

izvēlētā kopšanas veida ietekmi uz koku 

augšanu. 

2. Spēj: novērtēt mežaudzes retināšanas 

nepieciešamību un tās gatavību koksnes 

ražas novākšanai. 

Zina: koku ciršanas normatīvo aktu 
prasības, meža audzēšanas principus, 

koksnes ražas novērtēšanas un novākšanas 

paņēmienus. 

Izprot: savlaicīgas mežaudzes retināšanas 
un koksnes ražas novākšanas nozīmi meža 

apsaimniekošanā. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Novērtē mežaudzes retināšanas 

nepieciešamību pēc šķērslaukuma 

mērījumiem un koku vainagiem. 

Novērtē mežaudzes gatavību 
koksnes ražas novākšanai pēc koku 

vidējā caurmēra, vecuma vai koku 

bojājumu apmēra. 

Nosaka un raksturo koksnes 
produktu iznākuma noteikšanas 

veidus. 

Nosaka un aprēķina iegūstamo 

koksnes produktu apjomu pēc 
šķērslaukuma mērījumiem, meža 

inventarizācijas datiem un 

produktu iznākuma tabulām. 

Novērtē mežaudzes retināšanas 

nepieciešamību pēc šķērslaukuma 

mērījumiem un koku vainagiem, 

izskaidro retināšanas ietekmi uz koku 
augšanu. 

Novērtē mežaudzes gatavību koksnes 

ražas novākšanai pēc koku vidējā 

caurmēra, vecuma vai koku bojājumu 
apmēra izskaidro piemērotāko cirtes 

veidu. 

Nosaka un raksturo koksnes produktu 

iznākuma noteikšanas veidus, izvērtē 
aktualitāti. 

Nosaka iegūstamo koksnes apjomu pēc 

šķērslaukuma mērījumiem, meža 

inventarizācijas datiem un produktu 

iznākuma tabulām, raksturo produktus 
pēc to vērtības. 

3. Spēj: novērtēt mežaudzes bojājumus un 
noteikt aizsardzības pasākumus. 

Zina: mežaudzes bojājumu veidus, to 

rašanās cēloņus un pasākumus mežaudzes 

aizsardzībai. 

Izprot: meža aizsardzības pasākumu nozīmi 

meža apsaimniekošanā. 

25% no 
moduļa kopējā 

apjoma 

Nosaka mežaudzes bojājumu 
veidus un to rašanās  cēloņus 

dotajā platībā. 

Izvēlas dotās mežaudzes 

aizsardzības līdzekļus un 
pasākumus atkarībā no mežaudzes 

bojājumu veida un apraksta tos. 

Nosaka mežaudzes bojājumu veidus un 
to rašanās cēloņus dotajā platībā, 

novērtē to apmēru. 

Izvēlas dotās mežaudzes piemērotākos 

aizsardzības līdzekļus un pasākumus, 
pamato to piemērotību un nozīmi. 

4. Spēj: noteikt meža infrastruktūras 

objektu tehnisko stāvokli. 

Zina: meža infrastruktūras objektu veidus, 

to tehniskā stāvokļa raksturojumu. 

Izprot: meža infrastruktūras objektu 
tehniskā stāvokļa nozīmi meža audzēšanā 

un darbu izpildē. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Novērtē meža infrastruktūras 

objekta tehnisko stāvokli. 

Novērtē meža infrastruktūras objekta 

tehnisko stāvokli, izskaidro tā ietekmi uz 

meža augšanu vai mežsaimniecisko 

darbu izpildi. 

5. Spēj: organizēt darbus meža īpašumā. 

Zina: meža apsaimniekošanas darbu 

izpildes kvalitātes prasības, ceļu satiksmes, 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Novērtē dotā meža 

apsaimniekošanas darba izpildes 

kvalitāti. 

Nosauc un pamato dotajam meža 

Novērtē dotā meža apsaimniekošanas 

darba izpildes kvalitāti, izskaidro tās 

nozīmīgumu. 

Nosauc un pamato dotajam meža 



29 

 

naftas produktu transportēšanas un kravu 

nostiprināšanas noteikumus. 

Izprot: savlaicīgas meža darbiem 

nepieciešamo resursu piegādes 
nepieciešamību, un darbu izpildes kvalitātes 

nozīmīgumu. 

apsaimniekošanas darbam 

nepieciešamos resursus. 

Nostiprina kravu un aizpilda kravu 

transportēšanas 
pavaddokumentus. 

apsaimniekošanas darbam 

nepieciešamos resursus, aprēķina 

vajadzīgo daudzumu. 

Nostiprina kravu, aizpilda kravu 
pavaddokumentus un izskaidro drošas 

kravu transportēšanas nozīmīgumu. 

 

  



30 

 

Moduļa "Mežsaimniecības tehniķa prakse" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Nostiprināt un pilnveidot izglītojamā apgūtās zināšanas un prasmes uzņēmumā, profesionālās kvalifikācijas 

„Mežsaimniecības tehniķis” ieguvei. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes:  
1. Novērtēt meža atjaunošanas, kopšanas un ražas novākšanas darbu nepieciešamību, veikt meža darbu plānošanu.  

2. Izvēlēties un sagatavot darbam instrumentus atbilstoši meža atjaunošanas vai kopšanas veidam.  

3. Sēt un stādīt kokus, aizsargāt stādus un stādījumus. 

4. Kopt jaunaudzes agrotehniskajā un audzes sastāva kopšanas cirtē, izmantojot krūmgriezi,  
5. Atzarot augošus kokus jaunaudzēs un veidot koku vainagus sēklu plantācijās, izmantojot rokas instrumentus. 

6. Izvēlēties atstājamos kokus, gāzt kokus, sagatavot kokmateriālu sortimentus un mērīt mežaudzes parametrus. 

7. Atbildīgi rīkoties bīstamās situācijās, veicot koku gāšanu un apstrādi. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti A un B daļas obligātie moduļi un C daļas profesionālās kvalifikācijas " Mežsaimniecības tehniķis " iegūšanai 

nepieciešamie moduļi, motorzāģa vadītāja apliecība, traktora vai meža mašīnas vadītāja apliecība, B kategorijas 

auto vadītāja apliecība. 

Moduļa 

apguves 
novērtēšana 

Izglītojamie iesniedz un prezentē prakses atskaiti, ietverot jautājumus par prakses darba vietu, apkopotu darbu 

mapi par veiktajiem uzdevumiem, sagatavoto pašvērtējumu. 

Darba mapes ieteicamais saturs: 

1. Titullapa. 

2. Prakses vietas apraksts. 
3. Sadaļas: meža darbi, to plānošana, meža atjaunošana un aizsardzības pasākumi, mežizstrādes darbi. 

4. Moduļa apguves pašnovērtējums. 

Atskaiti papildina ar attēliem, dokumentu kopiju paraugiem. 

Izglītojamie iesniedz atbilstošos profesionālās kvalifikācijas prakses dokumentus. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis „ Mežsaimniecības tehniķa prakse”  ir apgūstams programmas B daļā. Modulis „ Mežsaimniecības tehniķa 

prakse”  ir noslēdzošais modulis profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, paredzēts apgūto profesionālo kompetenču 
nostiprināšanai darba vidē. 

 

Moduļa "Mežsaimniecības tehniķa prakse" saturs 

Sasniedzamais 
rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 
apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 
apguves līmenis 

Optimāls 
apguves līmenis 

1. Spēj: novērtēt meža atjaunošanas, 
kopšanas un ražas novākšanas darbu 

nepieciešamību, veikt meža darbu 

plānošanu. 

30% no 
moduļa kopējā 

apjoma 

 Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 
nosaka meža atjaunošanas veidu, 

atjaunojamo koku sugu un augsnes 

apstrādes veidu. 

Patstāvīgi nosaka meža atjaunošanas 
veidu, atjaunojamo koku sugu un 

augsnes apstrādes veidu. 

Patstāvīgi nosaka mežaudzes kopšanas 
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Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 

nosaka mežaudzes kopšanas 

nepieciešamību vai tās gatavību ražas 

novākšanai. 
Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 

plāno meža atjaunošanas un kopšanas 

darbus atjaunojamajā vai kopjamajā 

platībā. 
Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 

plāno cirsmas izstrādes darbus un 

sagatavo cirsmas izstrādes tehnoloģisko 

karti, 
identificējot saglabājamos bioloģiski 

nozīmīgos meža struktūras elementus. 

Sadarbībā ar prakses vadītāju sagatavo 

cirsmas izstrādes tehnoloģisko shēmu. 

nepieciešamību vai tās gatavību ražas 

novākšanai. 

Patstāvīgi plāno meža atjaunošanas un 

kopšanas darbus atjaunojamajā vai 
kopjamajā platībā. 

Prakses vadītāja norādītajā cirsmā plāno 

cirsmas izstrādes darbus un sagatavo 

cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti, 
ievērojot dabas, vides un darba 

aizsardzības prasības, kā arī meža 

infrastruktūras lietošanas noteikumus. 

Individuāli novērtē pastāvošos darba 
drošības un vides piesārņošanas riskus, 

kā arī saglabājamās dabas vērtības un 

sagatavo cirsmas izstrādes tehnoloģisko 

karti u izstrādes darbu plānojumu 

tehnoloģiskajā shēmā. 

2. Spēj: Izvēlēties un sagatavot 

darbam instrumentus atbilstoši meža 
atjaunošanas vai kopšanas veidam. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Izmanto prakses vadītāja norādītos 

instrumentus un to aprīkojumu meža 
sēšanai, stādīšanai, agrotehniskajai 

kopšanai, audzes sastāva kopšanai un 

augošu koku atzarošanai. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 
veic krūmgrieža ikdienas tehnisko 

apkopi, uzasina asmeni vai zāģripu. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 

lieto krūmgriezim paredzētās eļļas un 
degvielu, sagatavo degvielas maisījumu 

un uzpilda degvielu. 

Izvēlas atbilstošus instrumentus un tos 

sagatavo darbam meža sēšanā, 
stādīšanā, agrotehniskajā kopšanā, 

audzes sastāva kopšanā un augošu koku 

atzarošanā. 

Nosaka krūmgrieža tehniskos bojājumus 
un veic iknedēļas apkopi. 

Sagatavo degvielas maisījumu un uzpilda 

degvielu, izvēlas atbilstošas smērvielas. 

3. Spēj: Sēt un stādīt kokus, 

aizsargāt stādus un stādījumus. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 

veic ietvarstādu un kailsakņu stādīšanu 

vai koku sēšanu, ievēro kvalitātes 

prasības. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 
stādu un koku aizsardzībai sagatavo 

insekticīdus, repelentus, mehāniskos 

aizsardzības līdzekļus un bioloģiskos 

pasākumus. 
Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 

apstrādā stādus un kokus ar 

Patstāvīgi veic ietvarstādu un kailsakņu 

stādīšanu vai koku sēšanu, pārbauda 

sava darba kvalitāti. 

Stādu un koku aizsardzībai sagatavo 

insekticīdus, repelentus, mehāniskos 
aizsardzības līdzekļus un bioloģiskos 

pasākumus. 

Apstrādā stādus un kokus  ar 

insekticīdiem un repelentiem. 
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insekticīdiem un repelentiem. 

4. Spēj: Kopt jaunaudzes 
agrotehniskajā un audzes sastāva 

kopšanas cirtē, izmantojot krūmgriezi, 

atzarot augošus kokus jaunaudzēs un 

veidot koku vainagus sēklu 
plantācijās, izmantojot rokas 

instrumentus. 

20% no 
moduļa kopējā 

apjoma 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem 
agrotehniskajā kopšanā nosaka 

atēnojamās mērķa koku sugas un koku 

skaitu platībā, tos atēno un veic 

kvalitātes kontroli. 

Agrotehniskajā kopšanā nosaka 
atēnojamās mērķa koku sugas un koku 

skaitu platībā, tos atēno un veic 

kvalitātes kontroli. 

5. Spēj: Izvēlēties atstājamos kokus, 

gāzt kokus, sagatavot kokmateriālu 

sortimentus un mērīt mežaudzes 

parametrus. 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosaka mežaudzē valdaudzes koku 

šķērslaukumu un mērķa koku sugas 

atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem. 

Sadarbībā ar prakses vadītāju izvēlas 
atbilstošus saglabājamos un cērtamos 

kokus krājas kopšanas un izlases cirtēs. 

Gāž kokus krājas kopšanas un izlases 

cirtēs atbilstoši prakses vadītāja 

norādījumiem. 
Atzaro un sagarumo stumbru atbilstošas 

kvalitātes kokmateriālu sortimentos. 

Šķiro un uzmēra kokmateriālu 

sortimentu atbilstoši prakses vadītāja 
norādījumiem. 

Sadarbībā ar prakses vadītāju novērtē 

koka gāšanas bīstamību, atbilstošu koka 

gāšanas virzienu un paņēmienu. 
Izvēlas atbilstošus palīginstrumentus 

koku gāšanai. 

Gāž un apstrādā bojātus un lielu 

dimensiju kokus ar norādītajiem 
paņēmieniem un palīginstrumentiem 

atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem  

uzmēra sortimentus un nosaka  

sortimentu kvalitāti. 

Nosaka mežaudzē valdaudzes koku 

šķērslaukumu un mērķa koku sugas. 

Izvēlas atbilstošus saglabājamos un 

cērtamos kokus krājas kopšanas un 
izlases cirtēs. 

Gāž kokus ar atbilstošiem paņēmieniem 

krājas kopšanas un izlases cirtēs. 

Atzaro un sagarumo stumbru atbilstošas 

kvalitātes kokmateriālu sortimentos. 
Patstāvīgi šķiro un uzmēra kokmateriālu 

sortimentu. 

Novērtē koka gāšanas bīstamību, izvēlas 

atbilstošu koka gāšanas virzienu un 
paņēmienu. 

Izvēlas un sagatavo darbam atbilstošus 

palīginstrumentus koku gāšanai. 

Gāž un apstrādā bojātus un lielu 
dimensiju kokus ar atbilstošiem 

paņēmieniem un palīginstrumentiem. 

Atbilstoši prakses vadītāja norādījumiem  

patstāvīgi šķiro, uzmēra sortimentus un 
nosaka sortimentu kvalitāti. 

6. Spēj: Atbildīgi rīkoties bīstamās 

situācijās, veicot koku gāšanu un 
apstrādi. 

10% no 

moduļa kopējā 
apjoma 

Izpildot darbus, ievēro norādījumus 

cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē 
atbilstoši darba drošības prasībām un 

vadītāja norādījumiem. 

Patstāvīgi izpilda darbus, atbilstoši darba 

drošības prasībām un norādījumiem 
cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē. 
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Moduļa "Koku stādu audzēšana" aprakts 

Moduļa 

mērķis 

Attīstīt izglītojamā spējas un prasmi patstāvīgi sēt un stādīt kokus kokaudzētavā, aizsargāt un kopt stādus un 

stādījumus, izmantojot atbilstošus instrumentus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes:  
1. Izprast koku stādu audzēšanas veidus. 

2. Patstāvīgi sēt un stādīt kokus kokaudzētavā, aizsargāt koku sējumus un stādījumus.  

3. Izprast stādījumu kopšanas nepieciešamību, kopt sējumus un stādījumus. 

4. Izvēlēties un pielietot darbiem atbilstošus instrumentus, stādu aizsardzības un mēslošanas līdzekļus. 
5. Apzināties darba kvalitātes nozīmi tālākajos meža attīstības procesos. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti A un B daļas moduļi. 

Moduļa 
apguves 

novērtēšana 

Moduļa apguves noslēgumā izglītojamais kārto eksāmenu, kurā ir ietverta teorētisko zināšanu pārbaude un 

praktiskie darbi kokaudzētavā. 

Norādītajā kokaudzētavas platībā izglītojamais veic sekojošo: 
1. Siltumnīcas ietilpības aprēķinu; 

2. Stādu audzēšanā nepieciešamo materiāla daudzuma aprēķinu; 

3. Stādu skaita inventarizāciju stādu laukā; 

4. Stādu šķirošanu. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Koku stādu audzēšana" ir C daļas modulis, ko izglītojamie apgūst pēc brīvas izvēles, pirms noslēdzošā 

prakses moduļa. 

 

Moduļa "Koku stādu audzēšana" saturs 

Sasniedzamais 
rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 
apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 
apguves līmenis 

Optimāls 
apguves līmenis 

1. Spēj: izvēlēties audzējamās kokaugu 
sugas un apjomus. 

Zina: kokaudzētavas tehnoloģisko shēmu 

un pieejamos materiāli tehniskos resursus 

– traktortehniku un/vai aprīkojumu.  

Izprot: ražošanas procesa nepārtrauktību 

un plānošanu. 

15% no 
moduļa kopējā 

apjoma 

Vispārīgi raksturo Latvijas mežu 
kokaudzētavu iedalījumu un nosauc 

apsaimniekošanas mērķus atbilstoši 

kokaudzētavas nozīmei. 

Nosauc un kartē parāda 
kokaudzētavas darba zonas. 

Nosauc un apraksta kokaudzētavu 

tehniskos resursus, aprīkojumu. 

Nosauc un aprēķina izaudzējamās 

Izskaidro mežu kokaudzētavu 
organizācijas nozīmi, un nosaka 

kokaudzētavas platību atbilstoši 

izaudzējamam koku skaitam. 

Saplāno un kartē norāda 
kokaudzētavas darba zonas, izskaidro 

to atrašanās nozīmi. 

Raksturo un pamato kokaudzētavu 

tehniskos resursus, aprīkojumu, to 
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koku sugas, to apjomus. 

Nosauc un salīdzina kokaudzētavas 

ražošanas procesu veidus un 

plānošanas secību. 

pielietojumu. 

Raksturo izaudzējamo koku sugu 

audzēšanas perioda nozīmi. 

Raksturo kokaudzētavas ražošanas 
procesa nozīmi un plānošanas secību. 

2. Spēj: sēt un pārstādīt kokus. 

 Zina: stādu veidus, stādu veidu 

audzēšanas tehnoloģijas. 

 Izprot: sēšanas un pārstādīšanas 

optimālos termiņus un augšanas gaitu, 
izcelsmju nozīmi un selekcijas pamatus. 

20% no 
moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc un raksturo meža selekcijas 
veidus. 

Nosauc meža koku sēklas, to 

kvalitātes prasības. 

Nosauc reproduktīvā materiāla veidus 
un izskaidro  kvalitatīva stāda 

pazīmes. 

Apraksta sējeņu un stādu 

izaudzēšanas darbu secību. 
Nosauc stādu ar uzlaboto sakņu 

sistēmu izaudzēšanas tehnoloģisko  

secību. 

Nosauc un apraksta ietvarstādu 

izaudzēšanas tehnoloģisko secību. 
Nosauc un raksturo  dekoratīvo 

stādmateriālu veidus. 

Kokaudzētavas speciālista vadībā veic 

sēšanu un stādīšanu. 

Raksturo un salīdzina meža selekcijas 
veidus. 

Izskaidro meža koku sēklu kvalitātes 

nozīmi. 

Šķiro stādāmo materiālu atbilstoši 
kvalitātes un tirgus prasībām. 

Apraksta un pamato sējeņu un stādu 

izaudzēšanas darbu secību. 

Nosauc un izskaidro stādu ar uzlaboto 
sakņu sistēmu izaudzēšanas 

tehnoloģisko secību. 

Izstrādā  un pamato ietvarstādu 

izaudzēšanas tehnoloģisko secību. 

Izstrādā un apraksta dekoratīvo stādu 
izaudzēšanas tehnoloģisko secību. 

Patstāvīgi veic sēšanu un stādīšanu. 

3.Spēj: kopt sējumus un stādījumus. 

Zina: kokaugu fizioloģiju, integrētās stādu 
audzēšanas pamatprincipus. 

 Izprot: integrēto stādu audzēšanas nozīmi 

- sējumu un stādījumu sistemātiskas 

kopšanas nozīmi, barības elementu nozīmi, 
augsnes (substrāta) un laika apstākļu 

ietekmi uz audzēšanas gaitu. 

25% no 

moduļa kopējā 
apjoma 

Atpazīst augsnes paraugus un nosauc 

augsnes apstrādes veidus. 
Raksturo augsekas veidus. 

Nosauc un izšķir kokaudzētavas 

mēslošanas līdzekļus. 

Nosauc dīgstu un sējeņu kopšanas 
veidus un secību. 

Raksturo stādu kopšanas veidus un 

nosauc to secību. 

Kokaudzētavas speciālista vadībā veic 

dīgstu, sējeņu un stādu kopšanu. 

Izskaidro un raksturo augsnes veidus 

un augsnes apstrādes nozīmi. 
Izskaidro augsekas nozīmi. 

Raksturo un izskaidro mēslošanas 

līdzekļu nozīmi un pielietošanas 

veidus. 
Raksturo un izskaidro dīgstu un 

sējeņu kopšanas veidus un secības 

nozīmi. 

Raksturo un izskaidro stādu kopšanas 

veidus un pamato to secību. 
Patstāvīgi veic dīgstu, sējeņu un 

stādu kopšanu. 

4. Spēj: aizsargāt sējumus un stādījumus. 

Zina: būtiskākos ar fitopatoloģiju un 

entomoloģiju saistītos riskus, atpazīst 

slimības un kaitēkļus pēc vizuālajām 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc virszemē sastopamos 

kaitēkļus, atpazīst to bojājumus. 

Nosauc augsnē sastopamos kaitēkļus, 

atpazīst to bojājumus. 

Raksturo virszemē sastopamo 

kaitēkļu bioloģiju un ekoloģiju. 

Raksturo augsnē sastopamo kaitēkļu 

bioloģiju un ekoloģiju. 
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pazīmēm. 

Izprot: mežsaimniecībā atļauto 

izmantojamo augu aizsardzības līdzekļu 

(turpmāk AAL) darbības pamatprincipus un 
citus alternatīvus aizsardzības paņēmienus. 

Raksturo slimību izraisītājus augsnē. 

Atpazīst un nosauc abiotiskās 

izcelsmes bojājumus. 

Raksturo augu aizsardzības 
profilakses veidus kokaudzētavās. 

Nosauc AAL klases, raksturo to 

ietekmi. 

Raksturo slimību izraisītājus augsnē 

un izskaidro slimību rašanās cēloņus. 

Raksturo abiotiskās izcelsmes 

bojājumus. 
Plāno augu aizsardzības profilakses 

pasākumus kokaudzētavās. 

Izskaidro AAL pielietojumu, aprēķina 

devas. 

5. Spēj: realizēt izaudzētos stādus. 

Zina: realizācijas pamatprincipus un ar 
stādu sagatavošanu tirdzniecībai un 

uzglabāšanu saistītos jautājumus, 

optimālos stādīšanas termiņus. 

Izprot: ieņēmumu un peļņas nozīmi 
kokaudzētavas uzturēšanā un attīstībā. 

15% no 

moduļa kopējā 
apjoma 

Nosaka stādu veidu un skaitu. 

Sašķiro stādus pēc izmēriem. 
Aprēķina stādu izaudzēšanas 

izmaksas. 

Raksturo un pielieto dažādus stādu 

uzskaites paņēmienus un metodes. 
Atbilstoši līguma prasībām sagatavo 

stādus realizācijai un noformē 

pavaddokumentus. 

Aprēķina stādu izaudzēšanas 
izmaksas, izskaidro ieņēmumu un 

izdevumu pozīcijas, aprēķina peļņu. 
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Moduļa "Medību saimniecība" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Attīstīt izglītojamā spējas lietot praksē zināšanas par medību saimniecību un medības reglamentējošo normatīvo 

aktu prasībām. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes:  
1. Veidot ilgtspējīgu medību saimniecību, kas ir līdzsvarā  ar citām saimniecības nozarēm. 

2. Piedalīties medībās, ievērojot medību likumu, ieroču aprites likumu un medības reglamentējošo aktu prasības un 

medību ētikas principus. 

3. Lietot praksē medībās zināšanas par medījamo dzīvnieku medību termiņiem, medīšanas veidiem, nomedītā 
dzīvnieka ķermeņa pirmapstrādi un medību produkcijas realizāciju. 

4. Lietot medībās ieročus, medību rīkus, pareizi pārvadāt, glabāt, un ekspluatēt ieročus. 

5. Izveidot medību iecirkni un uzturēt infrastruktūru. 

6. Novērtēt medību iecirkņa medību resursus un apsaimniekot tos ilgtspējīgi. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Medību saimniecība" ieejas nosacījumi ir apgūti A un B daļas moduļi. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Medību saimniecība" apguves rezultātā izglītojamais kārto eksāmenu. Eksāmens ir atbilstoši medību 

likumdošanas prasībām: testa veidā un praktiskā šaušana pa stāvošu un kustīgu objektu šautuvē. 

Moduļa nozīme un 
vieta kartē 

Modulis "Medību saimniecība" ir apgūstams C daļā, brīvās izvēles modulis, kas paredzēts apgūto profesionālo 

kompetenču papildināšanai ar prasmēm organizēt medību saimniecību, piedalīties medību procesā. 

 

Moduļa "Medību saimniecība" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: organizēt medību 

saimniecības darbu un medījamo 
dzīvnieku populācijas 

apsaimniekošanu saskaņā ar 

normatīvo aktu  prasībām. 

Zina: Medību normatīvajos aktos 
noteiktās prasības, medījamo 

dzīvnieku bioloģijas pamatus. 

Izprot:  Medību saimniecības 

vadīšanas nozīmi saskaņā ar 

40% no 

moduļa kopējā 
apjoma 

Zina medību normatīvos aktus, nosauc 

medību organizēšanas pamatprincipus. 
Aizpilda medības reglamentējošo 

dokumentāciju. 

Nosauc un atpazīst pēc izskata, pēdām, 

lidojuma medījamos dzīvniekus un 
putnus. 

Nosauc medījamo dzīvnieku barošanās, 

vairošanās un pielāgošanās veidus. 

Nosauc un raksturo Āfrikas cūku mēra, 

Zina un izskaidro ar medībām un medību 

saimniecības organizēšanu saistītajos 
normatīvajos aktos noteiktās normas. 

Aizpilda un skaidro medības 

reglamentējošo dokumentāciju, sagatavo 

atskaites. 
Nosauc un raksturo medījamos dzīvniekus 

un putnus pēc dzimtām, atpazīst balsis, 

izskaidro riesta specifiku un pielāgošanās 

īpatnības dažādos dzīvnieka vecumos un 
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pastāvošajām likumdošanas 

normām. 

trakumsērgas pazīmes, trihinelozes 

noteikšanas veidus. 

gadalaikos. 

Nosauc un skaidro Āfrikas cūku mēra 

pazīmes un ierobežošanas veidus, 

trakumsērgas pazīmes un apkarošanas 
paņēmienus, trihinelozes noteikšanas 

veidus un neitralizēšanas paņēmienus. 

2. Spēj: organizēt un apsaimniekot 

medību resursus medību iecirknī, 

piedalīties medībās. 

 Zina: Zina medību iecirkņa 
izveidošanas un medību resursu 

ilgtspējīgas apsaimniekošanas 

principus un medību ētikas 

principus. 

Izprot: medību ekonomisko, sociālo 

un ekoloģisko nozīmi; medību 

ieroču, medību munīcijas  un rīku 

lietošanas, principus, medību ētiku 

un tradīcijas. 

45% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc medību ieguvumus un trūkumus, 

raksturo medījamo dzīvnieku uzskaites 

metodes. 

Nosauc medījamo dzīvnieku populāciju 
mērķa vecumus un pieaugumus. 

Plāno medījamo dzīvnieku nomedīšanas 

apjomu pēc uzskaites datiem. 

Nosauc un raksturo medību 
infrastruktūras veidus. 

Nosauc un izskaidro prasības medību 

tūrisma rīkošanai. 

Nosauc  un raksturo piebarošanas un 

barotavu veidus. Piedalās piebarojamās 
barības sagatavošanā. 

Plāno medību organizāciju, medību veidus 

un paņēmienus. 

Veic medījuma pirmapstrādi, ievērojot 
higiēnas prasības. 

Nosauc un raksturo drošības prasības 

dzinējmedībās, gaides medībās, medījot 

diennakts tumšajā laikā, pieejot un no 
laivas. 

Nosauc nelikumīgu medību veidus un 

raksturo apkarošanas paņēmienus. 

Nosauc medību suņu šķirnes, raksturo to 

izmantošanas un apmācības veidus. 
Nosauc trofeju apstrādes, sagatavošanas 

un vērtēšanas veidus un kritērijus. 

Nosauc medību produkcijas veidus. 

Nosauc un apraksta mednieka un 
medījuma godināšanas veidus. 

Nosauc ētiskas šaušanas veidus. 

Raksturo medību lomu un nozīmi 

tautsaimniecībā un medījamo dzīvnieku 

uzskaites metodes. 

Nosauc medījamo dzīvnieku populāciju 
mērķa vecumus un pieaugumus. 

Plāno un izskaidro medījamo dzīvnieku 

nomedīšanas apjomu pēc uzskaites 

datiem. 
Raksturo medību infrastruktūras nozīmi 

veidošanas pamatprincipus. 

Nosauc un izskaidro medību tūrisma 

ieguvumus un riskus, sagatavo medību 

tūrisma piedāvājumu. 
Raksturo piebarošanas nozīmi un 

iespējamos riskus, sagatavo dažādu veidu 

piebarojamo barību. 

Plāno un izskaidro medību organizāciju, 
medību veidus un paņēmienus. 

Veic un skaidro medījuma pirmapstrādes 

procesu, ievēro higiēnas prasības. 

Raksturo un pamato izmantojamās 
drošības prasība dzinējmedībās, gaides 

medībās, medījot diennakts tumšajā 

laikā, ar pieiešanu un no laivas. 

Nosauc un izskaidro nelikumīgu medību 

veidus un raksturos apkarošanas 
paņēmienus. 

Nosauc un raksturo medību suņu šķirnes, 

to izmantošanas un apmācības veidus. 

Aizpilda medību suņu šķirnes 
dokumentāciju. 

Nosauc un demonstrē trofeju apstrādes 

un sagatavošanas veidus; 

vērtē trofejas atbilstoši kritērijiem. 
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Raksturo medību produkcijas veidus, 

realizācijas kārtību un iespējas, un riskus. 

Nosauc un izskaidro mednieka un 

medījuma godināšanas veidus. 
Nosauc un izskaidro ētiskas šaušanas 

veidus un nepieciešamību. 

3. Spēj: atbilstoši drošības 

noteikumiem lietot un transportēt 

ieroci. 

Zina: Drošības prasības medībās, 
munīcijas klasifikāciju un ieroču 

veidus, medību veidus ar rīkiem, 

medību ieroču glabāšanas un 

transportēšanas drošības 
noteikumus. 

Izprot: pareizas tēmēšanas, precīza 

šāviena nozīmi, medību ieroča 

noteikumiem atbilstošas glabāšanas 

un transportēšanas nozīmi. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc gludstobra medību šaujamieroču 

kalibrus, munīcijas veidus un kam tā 

paredzēta. 

Nosauc vītņstobra medību šaujamieroču 
kalibrus, munīcijas veidus. 

Apraksta medību ieroču aprites kārtību. 

Nosauc atļautos medību rīkus. 

Raksturo pareizas stājas nozīmi, iepleco 
ieroci. 

Veic šāvienu pa stāvošu, kustīgu mērķi. 

Nosauc un apraksta gludstobra medību 

šaujamieroču kalibrus, skaidro munīcijas 

klasifikāciju pēc izmēriem un kam tā 

paredzēta. Zina tērauda un svina 
munīcijas atšķirības. 

Nosauc un apraksta vītņstobra medību 

šaujamieroču kalibrus, iespējamo 

papildaprīkojumu un raksturo munīcijas 
atšķirības pēc kalibra, ložu svara un ložu 

apvalku veidiem. 

Apraksta un skaidro medību ieroču aprites 

kārtību un likumā paredzētās normas. 

Nosauc un apraksta atļautos medību 
rīkus, lietošanas un uzstādīšanas veidus, 

piemērotākās vietas un īpatnības. 

Lietošanas drošības noteikumus. 

Raksturo un demonstrē pareizu šaušanas 
stāju, paskaidro tās nozīmi. 

Veic precīzus šāvienus pa stāvošu mērķi, 

kustīgu mērķi un izskaidro tēmēšanas 

nozīmi. 
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Moduļa "Meža augsnes apstrāde" aprakts 

Moduļa 

mērķis 

Attīstīt izglītojamā spējas apstrādāt meža augsni ar traktortehniku. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes:  
1. Apstrādāt meža augsni atbilstoši norādītajam apstrādes veidam un kvalitātei. 

2. Veikt augsnes apstrādes tehnikas apkopi. 

3. Noteikt augsnes apstrādes tehnikas mezglu bojājumus un veikt vienkāršus remontus. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti A un B daļas obligātie moduļi, vadītāja apliecība atbilstoši augsnes apstrādes agregāta veidam (traktora vai 

meža mašīnas vadītāja apliecība). 

Moduļa 

apguves 
novērtēšana 

Moduļa apguves rezultātā izglītojamais kārto eksāmenu. Atbild uz jautājumiem par drošu darbu ar augsnes 

apstrādes tehniku, tās regulēšanu, apkopi un remontu. Veic augsnes apstrādi un tās kvalitātes novērtēšanu. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Meža augsnes apstrāde" ir apgūstams C daļā, brīvās izvēles modulis, kas paredzēts apgūto profesionālo 
kompetenču papildināšanai ar prasmēm sagatavot augsni meža atjaunošanai ieaudzēšanai. 

 

Moduļa "Meža augsnes apstrāde" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 
īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: apstrādāt meža augsni ar 

traktortehniku.  

Zina: augsnes apstrādes veidus un 
kvalitātes prasības. 

Izprot: kvalitatīvi apstrādātas augsnes 

nozīmi meža ieaudzēšanā. 

35% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc un raksturo meža augsnes 

apstrādes tehnikas veidus. 

Apstrādā meža augsni ar 
traktortehniku, atbilstoši kvalitātes 

prasībām. 

Raksturo meža augsnes apstrādes 

tehnikas atšķirības pazīmes, izskaidro 

to nozīmi un darbības principus. 
Apstrādā meža augsni ar 

traktortehniku, atbilstoši kvalitātes 

prasībām, izskaidro prasību atšķirības 

dažādos meža tipos. 

2. Spēj: veikt augsnes apstrādes tehnikas 

apkopi un regulēšanu. 

Zina: augsnes apstrādes tehnikas apkopes 
noteikumus un regulēšanas paņēmienus. 

Izprot: pareizi noregulētas un apkoptas 

tehnikas ietekmi uz kvalitatīvu augsnes 

apstrādi. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Veic augsnes apstrādes tehnikas 

apkopi. 

Regulē augsnes apstrādes tehniku. 

Veic augsnes apstrādes tehnikas 

apkopi, izskaidro apkopes nozīmi. 

Regulē augsnes apstrādes tehniku, 
izskaidro regulēšanas ietekmi uz 

apstrādes kvalitāti. 
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3. Spēj: noteikt augsnes apstrādes 

tehnikas mezglu bojājumus un veikt 

vienkāršus remontus. 

Zina: augsnes apstrādes tehnikas mezglu 
uzbūvi un remonta paņēmienus. 

Izprot: augsnes apstrādes tehnikas 

tehniskā stāvokļa ietekmi uz darba 

rezultātu. 

35% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc augsnes apstrādes tehnikas 

mezglus un izskaidro to nozīmi. 

Remontē augsnes apstrādes tehnikas 

mezglus. 

Raksturo augsnes apstrādes tehnikas 

mezglus un veic augsnes apstrādes 

agregātu pārbaudi. 

Remontē augsnes apstrādes tehnikas 
mezglus, izskaidro mezglu funkcijas. 

 

 

 

  



41 

 

Moduļa „Sabiedrības un cilvēka drošība” (1. līmenis) apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Veicināt izglītojamo spējas un prasmes pieņemt fiziskajai, psihiskai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus 

lēmumus, preventīvi novērst nelaimes gadījumus sadzīvē un darbā, veidojot drošu un veselībai nekaitīgu apkārtējo 

vidi, lietot iegūtās zināšanas praksē. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Apzināties veselību kā kopveselumu un vērtību, saskatot personīgo un sabiedrības atbildību par katra cilvēka 

veselību. 

2. Analizēt cilvēku rīcību, pieņemt atbildīgus lēmumus preventīvo pasākumu veikšanai drošas un veselībai nekaitīgas 
vides veidošanā un saglabāšanā. 

3. Izvērtēt situāciju un sniegt pirmo palīdzību, nepieciešamības gadījumā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību 

un aprakstīt nelaimes gadījumu dispečeram. 

4. Ievērot civilās aizsardzības rīcības plānus/instrukcijas, lai atbilstoši rīkotos dažādu katastrofu un apdraudējumu 
(t.sk. viltus ziņu) gadījumā, kā arī atskanot trauksmes sirēnai. 

5. Atpazīt darba vides riskus un rīkoties atbilstoši darba aizsardzības prasībām. 

6. Atpazīt ugunsnedrošas situācijas, preventīvi novērst ugunsgrēka izcelšanos, atbildīgi un droši rīkoties ugunsgrēka 

gadījumā, saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem un evakuācijas plānu. 

7. Ievērot elektrodrošības noteikumus, lietojot elektroierīces un elektroiekārtas.  
8. Analizēt pieejamo informāciju par vides kvalitāti Latvijā un pasaulē, rīkoties atbildīgi, saudzējot un racionāli 

izmantojot dabas resursus. 

Moduļa 
ieejas nosacījumi 

Apgūta pamatizglītība. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Sabiedrības un cilvēka drošība (1. līmenis)" apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu. 

Pārbaudījumā demonstrē visu modulī definēto sasniedzamo rezultātu apguvi. Pārbaudes darbā ietverta: 
1) teorētisko zināšanu pārbaude (tests), iekļaujot jautājumus no visiem moduļa tematiem, 

2) situāciju analīze (prezentācija) par iepriekš izvēlētu/izlozētu problēmjautājumu. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Moduli "Sabiedrības un cilvēka drošība (1. līmenis)" īsteno kā mūžizglītības moduli profesionālās pamatizglītības, 

arodizglītības, profesionālās vidējās un profesionālās tālākizglītības programmās vai neformālās izglītības 

programmās. Modulis integrējams citos moduļos, ja tā saturs dublējas ar nozares profesionālās programmas 

moduļiem. Moduļa saturs, kas apgūstams obligātās veselības izglītības stundās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

netiek integrēts citos moduļos vai mācību priekšmetos.  

Pēc moduļa apguves var sekot moduļa "Sabiedrības un cilvēka drošība (2. līmenis)" apguve. 
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Moduļa „Sabiedrības un cilvēka drošība” (1. līmenis) saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 
rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 
Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: izvērtēt informāciju par veselību 

ietekmējošiem faktoriem, apzināties 

personīgo un sabiedrības atbildību par katra 
cilvēka veselību.  

 

Zina: veselīga dzīvesveida paradumus un 

pasākumus, kas ietekmē personīgo un 
apkārtējo cilvēku veselību, kā arī riska 

faktorus un veicamos preventīvos 

pasākumus saslimšanas risku novēršanai vai 

mazināšanai.  
 

Izprot: veselību kā kopveselumu un vērtību, 

apzinās higiēnas būtību un nozīmi drošas un 

cilvēka veselībai nekaitīgas vides 
nodrošināšanā. 

20% no 

moduļa 

kopēja 
apjoma 

Nosauc riska faktorus, kas ietekmē 

veselību. 

Nosauc dzīves kvalitātes rādītājus.  
Uzskaita veselīgus paradumus.  

Nosauc būtiskākos veselības 

veicināšanas pasākumus. 

Nosauc riska faktorus, kuri ietekmē 
slimību rašanos un attīstību.  

Nosauc higiēnas pasākumus un 

darbības, lai slimības novērstu, 

apturētu to attīstību un mazinātu to 
radītās sekas.  

Vienkāršoti izskaidro vakcinācijas un 

kolektīvās imunitātes veidošanas 

nepieciešamību. 
Nosauc atkarību (t.sk. no vielām, 

procesiem un tehnoloģijām) veidus. 

Skaidro, kas ir atkarību profilakse. 

Uzskaita ar seksuālo un reproduktīvo 

veselību saistītās problēmas (t.sk. 
neplānota grūtniecība, seksuāli 

transmisīvās slimības), kā arī 

izsargāšanās metodes. 

Uzskaita nepieciešamās uzturvielas 
veselīgu ēšanas paradumu 

nodrošināšanā.  

Nosauc drošas un veselību veicinošas 

fiziskās aktivitātes.  
Nosauc ķermeņa masas indeksa 

aprēķināšanas formulu un skaidro 

veselīgas ķermeņa masas 

uzturēšanas nozīmi. 

Nosauc faktorus, kas ietekmē psihisko 
veselību. Nosauc, kur 

Izskaidro biežāko slimību riska 

faktorus (sirds un asinsvadu sistēmas 

slimību, elpceļu slimību, ļaundabīgo 
audzēju, spriedzes u.c. riska 

faktorus). 

Nosauc un raksturo dzīves kvalitātes 

rādītājus. Izskaidro nepieciešamību 
un savu atbildību īstenot veselīgu 

dzīvesveidu.  

Izskaidro veselības veicināšanas 

pasākumus (sabalansēts uzturs, 
optimāla fiziskā aktivitāte, psihiskā un 

reproduktīvā veselība, brīvība no 

atkarībām; atpūtas režīma ievērošana 

u.c.). 
Izskaidro riska faktorus, kuri ietekmē 

slimību rašanos un attīstību. Izskaidro 

nosacījumus un praktisko pasākumu 

kopumu, kas nepieciešams, lai 

samazinātu vai likvidētu vides faktoru 
(fizikālo, ķīmisko, bioloģisko) 

iespējami kaitīgo iedarbību. Pamato 

vakcinācijas nozīmi un kolektīvās 

imunitātes nozīmi. 
Klasificē atkarību veidus, raksturo to 

pazīmes un skaidro atkarību 

profilaksi. 

Skaidro ar seksuālo un reproduktīvo 
veselību saistītās problēmas un sekas, 

kā arī to profilaksi. 

Izskaidro nepieciešamo uzturvielu 

nozīmi veselības uzturēšanā.  

Pamato regulāru, sistemātisku un 
daudzveidīgu fizisko aktivitāšu nozīmi 
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nepieciešamības gadījumā vērsties 

pēc palīdzības. 

un ietekmi uz veselību, skaidro 

dopinga ietekmi uz organismu.  

Aprēķina savu ķermeņa masas 

indeksu un pamato veselīgas 
ķermeņa masas uzturēšanas nozīmi. 

Definē, kas ir psihiskā veselība, 

skaidro faktorus, kas to ietekmē.  

Pamatoti izklāsta viedokli par 
psihiskās veselības veicināšanas 

pasākumiem. 

Nosauc izplatītākos psihiskos 

traucējumus un skaidro, kur vērsties 
pēc palīdzības, ja ir raizes par savu 

un līdzcilvēku psihisko veselību. 

2. Spēj: analizēt cilvēku rīcību, pieņemt 

atbildīgus lēmumus preventīvo pasākumu 

veikšanai drošas un veselībai nekaitīgas 

vides veidošanā un saglabāšanā.  

 
Zina: drošības un veselības riskus, nedrošu 

un bīstamu situāciju cēloņus, veicamos 

drošības pasākumus.  

 
Izprot: drošas uzvedības principu 

ievērošanas nozīmīgumu sadzīves un 

ārkārtas situācijās, kā arī savas personīgās 

rīcības nozīmi un atbildību nelaimes 
gadījumā. 

8% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Skaidro, kā pieņemtie lēmumi un 

rīcība ietekmē drošas un veselībai 

nekaitīgas vides veidošanu, prognozē 

lēmuma pieņemšanas un rīcības 

iespējamās sekas. 
Nosauc reāli notikušas sadzīves 

situācijas, kurās nācies pieņemt 

personīgu lēmumu riskēt vai izvēlēties 

drošību. 
Sniedz nedrošas rīcības piemērus 

dažādās dzīves situācijās, kuru 

rezultātā var ciest pats indivīds vai 

cits sabiedrības loceklis. 
Nosauc ikdienas iespējamās bīstamās 

situācijas, kuras var apdraudēt 

personīgo vai līdzcilvēku drošību, 

paskaidro iespējamos cēloņus un 

sekas. 
Nosauc izvēlētajā profesijā (nozarē) 

iespējamos drošības un veselības 

riskus, norāda dažus būtiskākos 

veicamos drošības pasākumus. 
Nosauc iespējamos riskus, dodoties 

uz ārzemēm.  

Skaidro apdrošināšanas 

nepieciešamību un min dažus  

Analizē, kā pieņemtie lēmumi un 

rīcība ietekmē drošas un veselībai 

nekaitīgas vides veidošanu, minot 

piemērus, kā preventīvi novērst 

nedrošu un bīstamu situāciju rašanos 
un nelaimes gadījumus. 

Analizē reāli notikušas sadzīves 

situācijas, kurās nācies pieņemt 

personīgu lēmumu riskēt vai izvēlēties 
drošību.  

Prognozē iespējamās sekas, kas 

varēja rasties nepareizas izvēles 

gadījumā. 
Izskaidro cilvēku rīcību dažādās 

sadzīves un ārkārtas situācijās, 

prognozē iespējamās sekas, piedāvā 

risinājumus. 

Analizē ikdienas iespējamās bīstamās 
situācijas, kuras var apdraudēt 

personīgo vai līdzcilvēku drošību, 

skaidro cēloņus un sekas, piedāvā 

risinājumus drošības jautājumu 
uzlabošanai. 

Uzskaita un izskaidro izvēlētajā 

profesijā (nozarē) iespējamos 

drošības un veselības riskus norādot  
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  apdrošināšanas veidus.  

Nosauc institūcijas, kurās meklēt 

palīdzību ārkārtas situācijās ārzemēs. 

 

veicamos drošības pasākumus katrā 

no riskiem. 

Izskaidro iespējamos riskus, dodoties 

uz ārzemēm.  
Pamato apdrošināšanas 

nepieciešamību un būtību.  

Izvēlas no apdrošināšanas uzņēmumu 

piedāvājuma konkrētai situācijai 
piemērotāko apdrošināšanas veidu.  

Izskaidro, kā rīkoties un kur meklēt 

palīdzību ārkārtas situācijās ārzemēs. 

13. Spēj: izvērtēt situāciju un sniegt pirmo 

palīdzību, nepieciešamības gadījumā izsaukt 

neatliekamo medicīnisko palīdzību un 

aprakstīt nelaimes gadījumu dispečeram.  

 
Zina: pirmās palīdzības sniegšanas soļus un 

atdzīvināšanas pasākumu principus.  

 

Izprot: pirmās palīdzības nodrošināšanas 
nozīmīgumu un katra indivīda personiskās 

atbildības nozīmi pirmās palīdzības 

sniegšanā. 

2% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Uzskaita, kur jāzvana un kāda 

informācija jāsniedz nelaimes 

gadījumā.  

Izstāsta pirmās palīdzības sniegšanas 

pamatprincipus. 
Nosauc iemeslus, kādēļ būtu 

jāorganizē pirmās palīdzības 

sniegšanas mācības uzņēmumā. 

Nosauc atbildīgo(-ās) personas 
uzņēmumā par pirmās palīdzības 

nodrošināšanu. 

Nosauc nepieciešamās palīdzības 

sniegšanas paņēmienus atkarībā no 
veselības traucējumu veida. 

Paskaidro, kādā secībā jāsniedz 

informācija neatliekamās palīdzības 

dispečeram.  

Izskaidro pirmās palīdzības 

sniegšanas un atdzīvināšanas 
pasākumu ABC principus un rīcību soli 

pa solim. 

Izskaidro ar piemēriem, kāpēc un kā 

tiek organizētas pirmās palīdzības 
mācības uzņēmumā.  

Nosauc atbildīgo(-ās) personas 

uzņēmumā par pirmās palīdzības 

nodrošināšanu. 
Izskaidro un demonstrē 

nepieciešamās palīdzības sniegšanas 

paņēmienus atkarībā no veselības 

traucējumu veida. 

4. Spēj: ievērot civilās aizsardzības rīcības 

plānus/ instrukcijas, lai atbilstoši rīkotos 

dažādu katastrofu un apdraudējumu (t.sk. 
viltus ziņu) gadījumā, kā arī atskanot 

trauksmes sirēnai.  

 

Zina: dažādu ārkārtas un bīstamu situāciju 
pazīmes un atbilstošus civilās aizsardzības 

rīcības plānus/instrukcijas, kā arī 

paņēmienus viltus ziņu atpazīšanai un 

patiesas informācijas iegūšanai; individuālās 
aizsardzības līdzekļus un to lietošanu.  

15% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Nosauc katastrofu veidus. 

Nosauc infekcijas slimību izplatīšanās 

riskus, t.sk. pārrobežu riskus, ietverot 
atbildību par savu un citu veselību.  

Nosauc epidēmiju un pandēmiju 

izplatības veidus un to pazīmes. 

Nosaka dabas katastrofu tuvošanos 
pēc pieejamās informācijas un rīkojas 

atbilstoši norādījumiem. 

Nosauc masu nekārtību un terorisma 

pazīmes. 
Nosauc pamatprincipus, kā jārīkojas 

Raksturo katastrofu veidus, min 

piemērus Latvijā un pasaulē.  

Izskaidro nepieciešamo rīcību 
katastrofas gadījumā. 

Izskaidro infekcijas slimību 

izplatīšanās riskus, t.sk. pārrobežu 

riskus, ietverot atbildību par savu un 
citu veselību. Izskaidro epidēmiju un 

pandēmiju izplatības veidus, 

iespējamos cēloņus un sekas. 

Analizē pieejamo informāciju par 
dabas katastrofām, skaidro drošas 
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Izprot: atbilstošas rīcības nozīmi ārkārtas 

situāciju, katastrofu gadījumā Latvijā un 

uzturoties ārpus tās. 

ārkārtas situācijās.  

Nosauc vienu vai vairākas institūcijas, 

kur vērsties pēc palīdzības, ja 

ārkārtas situācijas laikā ir nodarīts 
kaitējums veselībai un drošībai. 

Atpazīst trauksmes sirēnu un vispārīgi 

apraksta, kā rīkoties un kur vērsties 

pēc palīdzības, tai atskanot. 
Nosauc paņēmienus, kā atpazīt viltus 

ziņas. 

rīcības soļus, izvērtē iespējamās 

sekas. 

Izskaidro, kāpēc rodas masu 

nekārtības, un argumentē, kāpēc 
tajās nevajag iesaistīties. Nosauc 

terorisma pazīmes un skaidro rīcību 

terorisma draudu gadījumā. 

Izskaidro būtiskākās atšķirības 
dažādās ārkārtas situācijās un skaidro 

rīcību katrā konkrētajā gadījumā.  

Nosauc vairākas institūcijas, kur 

vērsties pēc palīdzības, ja ārkārtas 
situācijas laikā ir nodarīts kaitējums 

veselībai un drošībai vai radīti būtiski 

materiālie zaudējumi. Pamato savu 

viedokli. 

Skaidro, kur atrodas skolai un 
dzīvesvietai tuvākā trauksmes sirēna 

un droša pulcēšanās vieta. Pamatoti 

izklāsta savu viedokli, kā pareizi 

rīkoties, atskanot trauksmes sirēnai, 
kur un pie kā vērsties pēc palīdzības. 

Atpazīst viltus ziņas un izskaidro to 

radītās sekas. 
15. Spēj: atpazīt darba vides riskus un 

rīkoties atbilstoši darba aizsardzības 

prasībām.  
 

Zina: darba vides riska faktorus, iespējamos 

kaitējumus, risku faktoru novēršanas 

preventīvos pasākumus (t.sk. obligātās 

veselības pārbaudes, vakcinācija u.c.), darba 
devēja un nodarbināto pienākumus (t.sk. 

veselības un dzīvības saglabāšanā), tiesības 

un atbildību darba aizsardzības jomā.  

 
Izprot: darba aizsardzības būtību un tās 

nozīmi, darba vides risku faktoru 

mazināšanas vai novēršanas pasākumu 

nepieciešamību. 

20% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Nosauc darba aizsardzības mērķi un 

pasākumus tā sasniegšanai. 

Nosauc darba devēja un darbinieka 
galvenos pienākumus un tiesības 

darba aizsardzības jomā. Skaidro 

darba aizsardzības speciālista lomu 

uzņēmumā. 

Nosauc būtiskākās darba aizsardzības 
prasības un darba devēja veicamos 

pasākumus. 

Nosauc darba vides riskus un to 

konstatēšanas metodes. 
Nosauc fizikālo darba vides riska 

faktoru novēršanas principus. 

Nosauc fizisko darba vides riska 

faktoru novēršanas principus un min  

Skaidro darba aizsardzības mērķi un 

nosauc darba aizsardzības likumā 

minētos pasākumus mērķa 
sasniegšanai. 

Izskaidro darba devēja pienākumus 

un tiesības darba aizsardzības jomā. 

Saista valsts un uzņēmuma 

ekonomisko stāvokli ar darba 
aizsardzības pasākumu īstenošanu. 

Nosauc un izskaidro darba 

aizsardzības speciālista pienākumus. 

Analizē darba aizsardzības prasības 
un skaidro veicamos darba 

aizsardzības pasākumus. 

Lieto konkrētu metodi darba vides 

risku novērtēšanā. 
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  piemērus. 

Nosauc ķīmisko darba vides riska 

faktoru novēršanas principus. 

Nosauc bioloģisko darba vides riska 
faktoru novēršanas principus. 

Nosauc psihoemocionālo darba vides 

riska faktorus un to novēršanas 

principus. 
Nosauc traumatisma riska faktorus un 

to novēršanas principus. 

Izskaidro fizikālos darba vides riska 

faktorus ar piemēriem, izvērtē 

mērījumu un profilaktisko pasākumu 

nepieciešamību. 
Izskaidro fiziskos darba vides riska 

faktorus ar piemēriem, izvērtē 

mērījumu nepieciešamību un 

profilaktiskos pasākumus. 
Izskaidro ķīmiskos darba vides riska 

faktorus ar piemēriem, izvērtē 

mērījumu nepieciešamību un 

profilaktiskos pasākumus. 
Izskaidro bioloģiskos darba vides 

riska faktorus ar piemēriem, izvērtē 

mērījumu nepieciešamību un 

profilaktiskos pasākumus. 

Izskaidro psihoemocionālos darba 
vides riska faktorus ar piemēriem, 

izvērtē profilaktisko pasākumu 

nepieciešamību. Raksturo koleģiālas 

attiecības un kolektīva mikroklimata 
ietekmi uz katru indivīdu. Pamato 

savu viedokli. 

Izskaidro traumatisma riska faktorus 

ar piemēriem, izvērtē profilaktiskos 
pasākumus. Raksturo darba devēja 

un katra darbinieka personīgo 

atbildību traumatisma riska faktoru 

novēršanai vai mazināšanai. 

6. Spēj: atpazīt ugunsnedrošas situācijas, 

preventīvi novērst ugunsgrēka izcelšanos, 

atbildīgi un droši rīkoties ugunsgrēka 
gadījumā, saskaņā ar ugunsdrošības 

noteikumiem un evakuācijas plānu.  

 

Zina: ugunsgrēka izcelšanās iemeslus, 
degšanas veidus, ugunsgrēka novēršanas 

iespējas, preventīvi veicamos pasākumus.  

 

Izprot: ugunsgrēka bīstamību un preventīvi 

10% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Sniedz piemērus, kāpēc izceļas 

ugunsgrēks. 

Nosauc ugunsgrēku klases. 
Nosauc degšanas veidus.  

Nosauc svarīgākos preventīvos 

pasākumus, lai novērstu ugunsgrēka 

izcelšanos. 
Nosauc ugunsdzēsības aparātu 

iedalījumu. 

Nosauc Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta tālruņa numuru 

Izskaidro cilvēku rīcības ietekmi uz 

ugunsgrēka izcelšanos. 

Nosauc un izskaidro ugunsgrēku 
klases.  

Nosauc un izskaidro degšanas veidus. 

 Izskaidro svarīgākos preventīvos 

pasākumus, lai novērstu ugunsgrēka 
izcelšanos un tālāku izplatību. 

 Izskaidro, kādā gadījumā lieto 

attiecīgos ugunsdzēsības aparātus, 

izvēlas piemērotus ugunsdzēsības 
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veicamo pasākumu nozīmi. un saviem vārdiem apraksta situāciju 

dispečeram. Nosauc konkrētus rīcības 

soļus, atskanot trauksmes signālam. 

Orientējas evakuācijas plānā, pareizi 
norāda evakuācijas virzienus un 

ceļus. 

līdzekļus. 

 Izskaidro, kā izsaukt Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 

un kādā secībā jāsniedz informācija 
dispečeram. Detalizēti izskaidro, kā 

jārīkojas, atskanot trauksmes 

signālam, pamato savu viedokli. 

 Identificē nepilnības evakuācijas 
plānos, veic labojumus tā, lai 

atbilstoši norādēm būtu iespējams 

droši izkļūt no telpām. 

7. Spēj: ievērot elektrodrošības noteikumus, 

lietojot elektroierīces un elektroiekārtas.  

 
Zina: būtiskākos darba drošības noteikumus 

darbā ar elektroierīcēm un elektroiekārtām, 

elektriskās strāvas iedarbību uz cilvēka 

organismu, veicamos pasākumus 

elektrotraumu nepieļaušanai vai 
mazināšanai; palīdzības sniegšanu 

elektrotraumu gadījumā.  

 

Izprot: elektroierīču un elektroiekārtu drošas 
lietošanas nozīmi veselības saglabāšanā. 

10% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Nosauc elektrisko strāvu 

raksturojošos lielumus (spriegums, 

strāvas stiprums, pretestība, jauda) 
un to mērvienības. 

Nosauc strāvas iedarbības uz cilvēka 

organismu noteicošos faktorus. 

Skaidro jēdzienu "soļa spriegums" un 

raksturo, kā rīkoties soļa sprieguma 
gadījumā. 

Nosauc elektrotraumu mazināšanas 

pasākumus. 

Nosauc rīcības secību cietušā 
atbrīvošanai no elektriskās strāvas 

iedarbības. 

Nosauc būtiskākos darba drošības 

noteikumus darbā ar elektroierīcēm 
un elektroiekārtām. 

Nosauc elektrisko strāvu 

raksturojošos lielumus (spriegums, 

strāvas stiprums, pretestība, jauda) 
un to mērvienības. Veic vienkāršus 

aprēķinus. Skaidro, kas ir pazeminātie 

spriegumi, aizsargzemējums, 

drošinātāji, strāvas automāti 

Raksturo strāvas iedarbības uz cilvēka 
organismu noteicošos faktorus. 

Izskaidro, kā faktoru izmaiņas 

ietekmē iedarbību uz organismu. 

Pamato “soļa sprieguma” rašanos un 
savu rīcību soļa sprieguma gadījumā. 

Izskaidro nepareizas rīcības sekas. 

 Izskaidro elektrotraumu mazināšanas 

pasākumus, pamato to 
nepieciešamību. 

Izskaidro rīcības secību cietušā 

atbrīvošanai no strāvas iedarbības, 

paskaidro iespējamās sekas. 

 Izskaidro darba drošības noteikumus 
darbā ar elektroierīcēm un 

elektroiekārtām. 
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28. Spēj: analizēt pieejamo informāciju par 

vides kvalitāti Latvijā un pasaulē, rīkoties 

atbildīgi, saudzējot un racionāli izmantojot 

dabas resursus.  
 

Zina: vides aizsardzības pamatprincipus, 

iespējamos kaitējuma draudus videi un 

veicamos preventīvos pasākumus.  
 

Izprot: situāciju vides aizsardzībā Latvijā un 

pasaulē, dabas resursu saudzīgas 

izmantošanas būtību un ilgtspējīgas 
saimniekošanas nozīmi apgūstamajā 

tautsaimniecības nozarē. 

15% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc vides aizsardzības 

pamatprincipus Latvijā. 

Nosauc dabas resursus. Izskaidro 

dabas resursu saudzīgas 
izmantošanas veidus. 

Nosauc atkritumu saimniecības 

pamatprincipus. Izskaidro atkritumu 

savākšanas un utilizēšanas procesa 
nepieciešamību apgūstamajā 

tautsaimniecības nozarē. 

Sniedz piemērus par saudzīgu 

attieksmi pret dabu. 
Nosauc ekoloģiskos izstrādājumus un 

materiālus, nosauc ekoinovācijas 

pasaulē un Latvijā. 

Skaidro jēdzienus "atjaunojamā 

enerģija", "alternatīvā enerģija". 

Izskaidro vides aizsardzības 

pamatprincipus un vispārējos Latvijas 

vides ilgtspējīgas attīstības 

pasākumus. 
Klasificē dabas resursus pēc to 

daudzuma, pieejamības. Izvērtē to 

racionālu izmantošanu, neapdraudot 

nākamo paaudžu vajadzības. 
Izskaidro katra dabas resursa būtību, 

ieguves iespējas un saudzīgas 

izmantošanas veidus. 

 Izskaidro atkritumu saimniecības 
pamatprincipu būtību, šķirošanas 

procesa nepieciešamību, otrreizējo 

izejvielu pārstrādes nepieciešamību 

un inovācijas atkritumu pārstrādē 

apgūstamajā tautsaimniecības 
nozarē. 

1 Ieteicams apgūt profesionālās tālākizglītības programmā. 

2 Var atteikties, ja sasniedzamais rezultāts tiek apgūts vispārējās vidējās izglītības dabas zinību jomas mācību priekšmeta kursā profesionālās 
vidējās izglītības programmā vai mūžizglītības kompetenču modulī “Zaļās prasmes”. 
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Moduļa „Sabiedrības un cilvēka drošība” (2. līmenis) apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas un prasmes pieņemt fiziskajai, psihiskai un sociālajai drošībai un veselībai labvēlīgus 

lēmumus, preventīvi novērst nelaimes gadījumus sadzīvē un darbā, veidojot drošu un veselībai nekaitīgu apkārtējo 

vidi, lietot iegūtās zināšanas praksē. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Izvēlēties valsts vai pašvaldības institūcijas, kurās vērsties pēc palīdzības sabiedrības drošības jomā, sameklēt 
atbildīgās institūcijas/personas kontaktinformāciju un sazināties ar to. 

2. Raksturot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, analizēt nelaimes gadījumu darbā un arodslimību rašanās 

iemeslus. 

3. Pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai un garīgajai veselībai labvēlīgus lēmumus, īstenot tos. 
4. Novērtēt situāciju vides aizsardzības jomā, lai ievērotu un popularizētu zaļās domāšanas principus. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūta moduļa "Sabiedrības un cilvēka drošība (1. līmenis)" programma. 

Moduļa 
apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis)" apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu. 

Pārbaudījumā demonstrē visu modulī definēto sasniedzamo rezultātu apguvi. Pārbaudījumā tiek iekļauti: 

1) teorētisko zināšanu pārbaude (tests), ietverot jautājumus par visiem moduļa tematiem, 

2) pētnieciskais darbs par kādu modulī apskatītu tematu/problēmu. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Moduli „Sabiedrības un cilvēka drošība (2. līmeni)" īsteno kā mūžizglītības moduli profesionālās vidējās un 

profesionālās tālākizglītības programmās. Moduļa saturs, kas apgūstams obligātās veselības izglītības stundās, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, netiek integrēts citos moduļos vai mācību priekšmetos. 

 

Moduļa „Sabiedrības un cilvēka drošība” (2. līmenis) saturs 

Sasniedzamais 
rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 
apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 
apguves līmenis 

Optimāls 
apguves līmenis 

1. Spēj: izvēlēties valsts vai pašvaldību 
institūcijas, kurās vērsties pēc palīdzības 

sabiedrības drošības jomā, sameklēt 

atbildīgās institūcijas/ personas 

kontaktinformāciju un sazināties ar to.  
 

Zina: valsts un pašvaldību institūciju 

darbības virzienus un galvenās funkcijas 

sabiedrības drošības jautājumu risināšanā.  

10% no 
moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc valsts un pašvaldību 
institūcijas, kas veic uzraudzību 

sabiedrības drošības jomā. 

Identificē valsts un pašvaldību 
institūcijas, kas veic uzraudzību 

sabiedrības drošības jomā, izskaidro 

to darbības virzienus, minot 

piemērus. 

Nosauc Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta darbības 
pamatvirzienus un galvenās funkcijas. 

Raksturo ar piemēriem Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
darbības virzienus, galvenās funkcijas 

un tiesības. 
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Izprot: valsts un pašvaldību institūciju lomu 

sabiedrības drošības jautājumu risināšanā. 

Nosauc Valsts policijas un pašvaldības 

policijas darbības pamatvirzienus un 

galvenās funkcijas. 

Izskaidro ar piemēriem Valsts 

policijas un pašvaldības policijas 

darbības virzienus, galvenās funkcijas 

un tiesības. 

Nosauc Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienesta darbības 
pamatvirzienus un galvenās funkcijas. 

Apraksta situācijas, kurās 

nepieciešams vērsties pie ģimenes 

ārsta, paskaidro kā sazināties ar viņu 
un/vai pierakstīties vizītei. 

Raksturo ar piemēriem Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta 
darbības virzienus un galvenās 

funkcijas. Ar piemēriem skaidro 

situācijas, kurās jāvēršas pie ģimenes 

ārsta, nosauc veidus kā sazināties ar 
viņu un/vai pierakstīties vizītei, 

paskaidro ģimenes ārsta lomu 

saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā. 

Nosauc Zemessardzes darbības 

pamatvirzienus un galvenās funkcijas. 

Raksturo ar piemēriem Zemessardzes 

darbības virzienus un galvenās 

funkcijas. 

 2. Spēj: veidot drošu un veselībai nekaitīgu 

darba vidi, analizēt nelaimes gadījumu darbā 

un arodslimību rašanās iemeslus.  
 

Zina: darba aizsardzības organizēšanas un 

uzraudzīšanas pamatprincipus, nozarei 

specifiskos darba vides riskus, to novēršanas 
vai samazināšanas pasākumus.  

 

Izprot: darba aizsardzības sistēmas būtību. 

50% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Nosauc darba aizsardzības sistēmas 

uzraudzības posmus, veicamās 

darbības un galvenos darba 
aizsardzību reglamentējošos 

dokumentus. 

Izskaidro katrā darba aizsardzības 

sistēmas uzraudzības posmā 

veicamās darbības un analizē 
normatīvajos dokumentos atrodamo 

informāciju. 

Nosauc nozarei specifiskos 

iespējamos darba vides riskus, to 

ietekmi uz veselību un saistību ar 

obligātajām veselības pārbaudēm. 
Vispārīgi apraksta konkrētu situāciju 

darba vides risku noteikšanai un 

novēršanai. Raksturo darba 

aizsardzības līdzekļu lietošanas 
nepieciešamību darbinieku veselības 

saglabāšanai. 

Nosauc un skaidro nozarei specifiskos 

iespējamos darba vides riskus, to 

ietekmi uz veselību un saistību ar 

obligātajām veselības pārbaudēm. 
Analizē konkrētu situāciju darba vides 

risku noteikšanai un novēršanai. 

Raksturo darba aizsardzības līdzekļu 

lietošanas nepieciešamību darbinieka 
veselības saglabāšanai. 

Nosauc darba aizsardzības prasību 
neievērošanas sekas (nozarei 

specifiskos nelaimes gadījumus 

darbā, arodslimības). 

Izskaidro nelaimes gadījumu un 
arodslimību rašanās cēloņus. 

3. Spēj: pieņemt savai un līdzcilvēku 

fiziskajai un psihiskajai veselībai labvēlīgus 

lēmumus, īstenot tos.  
 

Zina: veselīga dzīvesveida principus, 

20% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Nosauc savas rīcības piemērus, kas 

var ietekmēt personīgo vai citu 

cilvēku veselību. Izstāsta, kur un pēc 
kādas palīdzības vērsties. Izskaidro, 

kas ir savai un līdzcilvēku veselībai 

Minot konkrētus piemērus, izskaidro 

saikni starp rīcību un tās radītajām 

sekām - slimību attīstību,. Skaidro 
veselībai labvēlīgu lēmumu 

pieņemšanas un to īstenošanas 
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iespējamos riska faktorus (t.sk. 

pašvērtējums, sociālā vide, izdegšanas 

sindroms), psihosomatiskos traucējumus, to 

cēloņus, izpausmes un profilakses 
pasākumus, zina, kur vērsties pēc palīdzības.  

 

Izprot: veselīga dzīvesveida principus (t.sk. 

fiziskās un psihiskās veselības savstarpējo 
vienotību) un profilakses pasākumu 

nozīmīgumu. 

labvēlīgs lēmums. nozīmību. 

Nosauc sociālos riska faktorus, kas 

spēj ietekmēt fizisko un psihisko 
veselību. 

Nosauc un izskaidro sociālos riska 

faktorus, kas spēj ietekmēt fizisko un 
psihisko veselību. Analizē situāciju 

cēloņus un sekas. 

Nosauc piemērus, kā pašvērtējums 

ietekmē veselību veicinošu 

dzīvesveidu. 

Nosauc piemērus un izskaidro, kā 

pašvērtējums ietekmē veselību 

veicinošu dzīvesveidu. 
1Skaidro, kas ir veselīgs dzīvesveids 

(t.sk. fiziskās un psihiskās veselības 

savstarpējo ietekmi). Nosauc 
psihosomatiskos traucējumus un to 

cēloņus. 

1 Pamato veselīga dzīvesveida (t.sk. 

fiziskās un psihiskās veselības) 

nozīmīgumu. Raksturo ar piemēriem 
psihiskās veselības ietekmējošos 

faktorus (piem., bioloģiskie faktori, 

ārējie faktori, pieredze). Izskaidro, 

kas ir psihosomatiskās slimības un 
kāda ir to profilakse. 

1Nosauc izdegšanas sindroma un 

garīgās pārslodzes izpausmes. 

1 Izskaidro izdegšanas sindroma un 

garīgās pārslodzes cēloņus, 
izpausmes un profilaksi. 

Nosauc jautājumus, kas jāuzdod 
ārstam vai farmaceitam par 

medikamentu drošu lietošanu. 

Skaidro, kas ir medikamentu (t.sk. 

pretsāpju zāļu, antibiotiku) atbildīga 
lietošana, ko nozīmē rezistences 

veidošanās. 

Nosauc jautājumus, kas jāuzdod 
ārstam vai farmaceitam par 

medikamentu drošu lietošanu, un 

pamato savu jautājumu izvēli. 

Skaidro medikamentu (t.sk. pretsāpju 
zāļu, antibiotiku) atbildīgas lietošanas 

nozīmi un rezistences veidošanos. 
24. Spēj: novērtēt situāciju vides 

aizsardzības jomā, lai ievērotu un 

popularizētu zaļās domāšanas principus.  

 
Zina: tautsaimniecības nozaru vides 

kvalitātes pamatprasības, kaitējuma draudus 

videi un veicamos preventīvos pasākumus.  

 

Izprot: vides aizsardzības problemātiku 
pasaulē un Latvijā, svarīgāko vides 

aizsardzības deklarāciju, konvenciju un 

20% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc vides aizsardzības problēmas 

pasaulē, ES un Latvijā. 

Raksturo svarīgākās vides 

aizsardzības deklarācijas, konvencijas 

un direktīvas. 

Nosauc tautsaimniecības nozares, 

kurās ir jāveic vides aizsardzības 
pasākumi, akcentējot vides 

aizsardzības pasākumus apgūstamajā 

(profesijā) nozarē. 

Raksturo tās tautsaimniecības 

nozares, kurām ir jāpievērš lielāka 
uzmanība vides uzraudzībā. Izskaidro 

vides aizsardzības pasākumu 

nepieciešamību apgūstamajā 

(profesijā) nozarē. 
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direktīvu nozīmi vides ilgtspējīgas attīstības 

veidošanā. 

35. Spēj: atbildīgi pieņemt lēmumus par 

darba tiesisko attiecību uzsākšanu, darba 
uzdevumu veikšanu un darba tiesisko 

attiecību izbeigšanu.  

 

Zina: darba tiesību pamatjautājumus.  
 

Izprot: darba tiesisko attiecību normatīvā 

regulējuma nozīmīgumu. 

 Formulē darba tiesību regulējuma 

pamatus, darbinieka tiesības un 
pienākumus, darba devēja tiesības un 

pienākumus. Apraksta kolektīvo darba 

tiesību būtību, to nozīmi; darbinieka 

un darba devēja attiecību regulējumu. 

Skaidro darba tiesību regulējumu, 

darba līguma būtību un nozīmi. 
Skaidro kolektīvo darba tiesību būtību 

un nozīmi; izstrādā priekšlikumus 

darbinieka un darba devēja attiecību 

regulējumam 

1 Ieteicams apgūt profesionālās tālākizglītības programmā. 

2 Var atteikties, ja sasniedzamais rezultāts tiek apgūts vispārējās vidējās izglītības dabas zinību jomas mācību priekšmeta kursā profesionālās 

vidējās izglītības programmā vai mūžizglītības kompetenču modulī “Zaļās prasmes”. 

3 Var atteikties, ja sasniedzamais rezultāts tiek apgūts mūžizglītības kompetenču modulī “Sociālās un pilsoniskās prasmes” vai vispārējās vidējās 

izglītības sociālās un pilsoniskās mācību jomas mācību priekšmeta kursā profesionālās vidējās izglītības programmā. 
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Moduļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” (1. līmenis) apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas:  

1) apgūt un lietot dažādas ikdienas lietotnes, lai paaugstinātu mācību un darba produktivitāti; 

2) iedziļināties informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādībā un lietošanas apguvē, lai nostiprinātu digitālās 
prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;  

3) ievērot intelektuālā īpašuma tiesības un rīkoties atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti. 

2. Lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei. 

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

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūta vispārējās pamatizglītības programma. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Izglītojamo sasniegumus vērtē 10 ballu vērtēšanas skalā, vērtējot iegūto zināšanu apjomu, kvalitāti, apgūtās 

pamatprasmes mācību jomā un caurviju prasmes, attīstītos ieradumus un attieksmes, kas apliecina vērtības un 

tikumus un mācību sasniegumu attīstības dinamiku. Noslēgumā izglītojamais izstrādā ar nozari vai ikdienas 
situācijām saistītu projektu, analizējot savus un citu paradumus un ikdienas izvēles. Projekta izstrādē ir ievērojami 

šādi nosacījumi: 

1. Konkrētā uzdevuma veikšanai ir jāizmanto dažādas drošas detalizētas informācijas meklēšanas stratēģijas, 

vienkāršas datu vākšanas metodes, saziņas tīkli, sadarbības rīki un tiešsaistes pakalpojumi, pamatojot savu izvēli. 

2. Iegūtie dati attēlojami prezentācijā, ievērojot informācijas atlases, attēlošanas un strukturēšanas pamatprincipus. 
3. Prezentācijā iekļautie digitālie attēli, audio un video datnes izmantojami un apstrādājami atbilstoši mērķim. 

4. Prezentācijā iekļaujami resursu (laika, finanšu, materiālu, tehnoloģiju un cilvēkresursu) pārvaldības risinājumu 

piemēri nozarē, to analīze, stiprās puses un iespējas. 

5. Projekta izstrādē un lietošanā ir ievērojami programmatūras licences nosacījumi, intelektuālā īpašuma un 
personas datu aizsardzība. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Īsteno kā mūžizglītības moduli, ja netiek īstenoti tehnoloģiju mācību jomas mācību priekšmeta kursi – datorika, 
dizains vai tehnoloģija un programmēšana.  
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Moduļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” (1. līmenis) saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 
rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 
Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: ievērot normatīvo aktu 

prasības, kas nodrošina drošu 

informācijas tehnoloģiju lietošanu un 
informācijas apriti.  

 

Zina: faktorus, kas var ietekmēt un 

apdraudēt cilvēka fizisko un garīgo 
veselību, drošības riskus, lietojot 

atvērtu datu apmaiņu, un vides 

ilgtspējības un ētiskos apsvērumus.  

 
Izprot: drošas informācijas aprites 

nepieciešamību un drošas darba vides 

nozīmi veselības saglabāšanai. 

10% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Raksturo nozīmīgākos noteikumus 

programmatūras un lietotāja licenču, 

intelektuālā īpašuma un personas datu 
aizsardzībai. 

Izskaidro un izmanto juridiskos aspektus 

un nozīmīgākos noteikumus 

programmatūras un lietotāja licenču, 
intelektuālā īpašuma un personas datu 

aizsardzībai. 

Uzskaita būtiskos faktorus, kas var 

ietekmēt un apdraudēt cilvēka fizisko un 

garīgo veselību, un piedāvā dažus 

pasākumus, kā izvairīties no 
apdraudējumiem un atkarībām. 

Novērtē un analizē faktorus, kas var 

ietekmēt un apdraudēt cilvēka fizisko un 

garīgo veselību, un veic pasākumus, lai 

izvairītos no apdraudējumiem un 
atkarībām. 

Piedāvā iespējamos variantus, kāda ir 
ergonomikas prasībām un darba 

uzdevumam atbilstoša darba vieta. 

Analizē savas darba vietas atbilstību 
ergonomikas prasībām un iekārto to 

atbilstoši šīm prasībām un veicamajam 

darba uzdevumam. 

Raksturo lielākos drošības riskus, veicot 

datu apmaiņu, un aizsardzības līdzekļu 

izvēles principus, skaidro dotā uzdevuma 

veikšanai nepieciešamo tehnoloģiju un 
veicamo darbību ietekmi uz lietotāju 

veselību un vidi. 

Izskaidro iespējamos drošības riskus 

atvērtas datu apmaiņas laikā un salīdzina 

atvērtas un šifrētas datu apmaiņas 

priekšrocības un trūkumus, un ievēro 
darba drošības prasības atbilstoši 

situācijai un apdraudējumam, kā arī 

skaidro uzdevuma veikšanai 

nepieciešamo tehnoloģiju un veicamo 
darbību ietekmi. 

2. Spēj: lietot datortīklus un 
izplatītākās lietotnes datu ieguvei un 

apstrādei.  

 

Zina: biežāk lietotos datortīkla veidus 
un risinājumus, programmatūras dzīves 

cikla galvenos posmus. 

 

Izprot: datortīklu un izplatītāko lietotņu 

lietošanas nozīmi drošā datu ieguvē un 
apstrādē. 

65% no 
moduļa 

kopējā 

apjoma 

Raksturo ar piemēriem biežāk lietotos 
datortīkla veidus un drošības risinājumus, 

dažādas programmvadāmas ierīces un to 

izmantojumu sadzīvē un ražošanā. 

Analizē dažādus datortīkla uzbūves 
principus, drošības risinājumus un 

piedāvā lietošanas iespējas atbilstoši 

lietotāja vajadzībām un drošības 

apsvērumiem, tai skaitā to sadzīvē un 
ražošanā. 

Raksturo biežāk izplatītās 
operētājsistēmas, to priekšrocības, 

trūkumus un iespējas darbam ar dažādām 

programmvadāmajām ierīcēm. 

Izstrādā programmvadāmo ierīču 
komplektāciju un dokumentāciju atbilstoši 

lietotāja vajadzībām, piemērojot 

atbilstošus tehniskos parametrus 

nepieciešamajai funkcionalitātei, tai skaitā 
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datorvadāmās iekārtas datorizētu telpisku 

modeļu, digitālu rasējumu un attēlu 

izveidē. 

Piedāvā dažādas dokumentu 

koplietošanas iespējas. Izmantojot datu 

analīzes lietotnes, sagatavo un organizē 

mērķauditorijas aptaujas un anketēšanas 
formas. 

Izvērtē un izmanto dažādas dokumentu 

koplietošanas iespējas, nosakot 

atšķirīgiem lietotājiem atšķirīgas tiesības 

un iespējas. Veic savas aptaujas iegūto 
datu manuālu un automatizētu apstrādi. 

Veido un demonstrē prezentācijas, 
ievērojot informācijas attēlošanas 

pamatprincipus, atbilstoši mērķauditorijai 

un pieejamajam tehniskajam 

aprīkojumam. 

Izveido un demonstrē prezentācijas, 
ievērojot informācijas atlases un 

strukturēšanas pamatprincipus, izvērtējot 

mērķauditorijas specifiku, pieejamo 

tehnisko aprīkojumu. Ievēro IT drošības, 
autortiesību un personas datu 

aizsardzības prasības. 

3. Spēj: pamatoti izvēlēties, pielāgot 

un lietot piemērotākos saziņas, 

informācijas ieguves un apmaiņas rīkus 

darba uzdevumu izpildei un 

profesionālai pilnveidei.  
 

Zina: dažādus saziņas, informācijas 

ieguves un apmaiņas rīkus, pētniecības 

metodes.  
 

Izprot: atbilstošu rīku izvēles nozīmi 

informācijas ieguvei, apstrādei un 

saziņai un efektīvu rezultātu ieguvei. 

25% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Izvēlas piemērotākos saziņas, 

informācijas ieguves un apmaiņas rīkus 

un interneta pakalpojumus, kas paredzēti 

produktivitātes pilnveidošanai un mācību 

uzdevumu veikšanai. 

Izvēlas, pielāgo un lieto piemērotākos 

saziņas, informācijas ieguves un 

apmaiņas rīkus un citus interneta 

pakalpojumus, pilnveidojot produktivitāti 

mācību uzdevumu veikšanai. 

Noskaidro lietotāju paradumus, intereses 

un to, kādus risinājumus un kā ikdienā 
izmanto, lietojot dažādas pētniecības 

metodes. 

Pēta un analizē savus un citu ikdienas 

paradumus, intereses un ikdienas izvēles, 
izmantojot dažādas pētniecības metodes, 

reflektē par iespējām nākotnē savā 

nozarē. 

Raksturo mākoņprogrammas, konta 

izmantošanas iespējas, izmanto 

vienkāršas lietotnes un tiešsaistes 
komunikācijas platformas, un vismaz 

divus informācijas tehnoloģijas 

nodrošinātus epakalpojumus, pieprasot 

vai saņemot tos attālinātā veidā. 

Izveido un uzglabā savus datus 

mākoņprogrammā, plaši lieto sava e-

pasta konta izmantošanas iespējas, brīvi 
lieto informācijas tehnoloģijas 

nodrošinātus epakalpojumus, izvēlas 

situācijai piemērotāko un pamato savu 

izvēli. 
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Moduļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” (2. līmenis) apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas  

1) apgūt un lietot dažādas ikdienas lietotnes, lai paaugstinātu sava mācību un personiskā darba produktivitāti;  

2) iedziļināties informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādībā un lietošanas apguvē, lai nostiprinātu digitālās 
prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;  

3) ievērot intelektuālā īpašuma tiesības un rīkoties atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā. 

Moduļa 
uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Veidot digitālo saturu atbilstoši profesionālās darbības specifikai, ņemot vērā iespējamos drošības riskus. 

2. Atpazīt un analizēt informācijas dizaina risinājumus, to izstrādes tehnoloģiskos procesus un ietekmi uz lietotāju. 

3. Lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas profesionālajā darbā, ievērojot programmatūras licences 
nosacījumus, intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzību. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūts modulis "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. līmenis)". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Izglītojamo sasniegumus vērtē 10 ballu vērtēšanas skalā, vērtējot iegūto zināšanu apjomu, kvalitāti, apgūtās 

pamatprasmes mācību jomā un caurviju prasmes, attīstītos ieradumus un attieksmi, kas apliecina vērtības un 

tikumus un mācību sasniegumu attīstības dinamiku. Noslēgumā izglītojamais izstrādā ar nozari saistītu projektu, kurā 

nepieciešams lietot dažādas lietotnes, kas paaugstina darba produktivitāti un nostiprina digitālās prasmes. Projekta 
izstrādē ir ievērojami šādi nosacījumi: 

1. Jāanalizē nozares dizaina risinājumi, to izstrādes tehnoloģiskie procesi, jāizvērtē izmantotie materiāli, tehnoloģiskie 

procesi, to priekšrocības un trūkumi, jāsalīdzina to ietekme uz lietotāju veselību un vidi. 

2. Jālieto droši un piemēroti saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīki un citi interneta pakalpojumi, pamatojot 
savu izvēli. 

3. Veidojot digitālo saturu, jāievēro informācijas atlases, attēlošanas un strukturēšanas pamatprincipi, 

programmatūras licences nosacījumi, intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzība. 

4. Digitālie attēli, audio un video datnes izmantojami un apstrādājami atbilstoši mērķim. 
5. Jāpiedāvā atbilstošākais risinājums, apskatot piedāvāto digitālo risinājumu problēmsituācijai darba dzīvē. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Īsteno kā mūžizglītības moduli, ja netiek īstenoti tehnoloģiju mācību jomas mācību priekšmeta kursi – datorika, 
dizains vai tehnoloģija un programmēšana.  
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Moduļa „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” (2. līmenis) saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 
rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 
Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: veidot digitālo saturu atbilstoši 

profesionālās darbības specifikai, ievērojot 

iespējamos drošības riskus.  
 

Zina: strukturētu dokumentu un izklājlapu 

veidošanas principus, digitālo attēlu, audio 

un video datņu apstrādes principus, datu 
analīzes metodes, datubāzes atbilstoši to 

mērķiem, tēmai, saturam, auditorijai un 

tehnoloģijām.  

 
Izprot: digitālā satura radīšanas nozīmi 

profesionālās darbības nodrošināšanai, 

ievērojot informācijas tehnoloģiju drošības 

un personas datu aizsardzības prasības 

50% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Nosauc un raksturo ar piemēriem 

programmatūras dzīves cikla posmus, 

ikdienas darba procesus, atpazīst 
automatizācijai piemērotas daļas 

ikdienas darba procesos un plāno to 

automatizāciju. 

Analizē programmatūras dzīves cikla 

galvenos posmus, t.sk. specificēšanu, 

projektēšanu, izstrādi, testēšanu, 
uzturēšanu, un piedāvā 

automatizācijai piemērotas daļas 

ikdienas darba procesos un analizē to 

automatizācijas iespējas. 

Sagatavo un rediģē ar palīdzību 

strukturētus dokumentus, iekļaujot 
dažādus objektus un izmantojot darba 

efektivitātes un automatizācijas rīkus 

un izklājlapas, veic nepieciešamos 

aprēķinus. 

Patstāvīgi sagatavo, rediģē un 

formatē lielus, strukturētus 
dokumentus, iekļaujot dažādus 

objektus un izklājlapas, izmanto 

lietotņu darba efektivitātes un 

automatizācijas rīkus, veic datu atlasi 
un aprēķinus atbilstoši kritērijiem, kā 

arī ievades un formulu validāciju 

atbilstoši lietotāja datu apstrādes 

vajadzībām un savam izvēlētajam 

risinājumam. 

Izmanto datu analīzes lietotnes 

mācību procesā iegūto datu 
strukturēšanai. 

Patstāvīgi veido savu risinājumu 

mācību procesā iegūto datu 
strukturēšanai un attēlošanai 

atbilstoši grafikas dizaina 

noformējuma pamatprincipiem, 

izmantojot datu analīzes 
automatizācijas un vizualizācijas 

lietotnes. 

Veido un apstrādā digitālus attēlus, 

audio un video datnes un raksturo 

praktiskus tehnoloģiskos risinājumus 

datorizētu telpisku modeļu, digitālu 
rasējumu un attēlu izveidei. 

Veido un apstrādā digitālus attēlus, 

audio un video datnes, izvēloties 

lietotnes atbilstoši dotajam 

uzdevumam, un salīdzina dažādus 
praktiskus tehnoloģiskos risinājumus 

datorizētu telpisku modeļu, digitālu 

rasējumu un attēlu izveidei, ievērojot 

informāciju par darba apstākļu 
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ietekmi uz lietotāju veselību un vidi. 

Skaidro pamatjēdzienus un veic datu 

izguvi un apstrādi no publiski 

pieejamām datubāzēm, nosauc 

nozares specializētās datubāzes. 

Patstāvīgi veido datubāzes, novēršot 

datu dublēšanos, un veic datu izguvi 

un pēcapstrādi no publiski pieejamām 

un specializētajām datubāzēm 

atbilstoši nozares specifikai. 

2. Spēj: atpazīt un analizēt informācijas 

dizaina risinājumus, to izstrādes 

tehnoloģiskos procesus, to ietekmi uz 
lietotāju.  

 

Zina: mediju veidus, medijpratības principus, 

informācijas ticamības kritērijus, informācijas 
dizaina procesu, iesaistītos darbiniekus, to 

lomas, uzdevumus.  

 

Izprot: informācijas dizaina risinājumu 
sniegtās iespējas mūsdienīgas saziņas 

veidošanā. 

25% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Atrod informāciju medijos atbilstoši 

dotajam uzdevumam. Raksturo 

vismaz divos medijos izmantotus 
informācijas dizaina risinājumus, 

analizē konkrēto piemēru 

priekšrocības un trūkumus, nosaka, 

dizaina risinājuma iesaistīto 
darbinieku lomu risinājumu izstrādes 

procesā. 

Atrod informāciju dažādos medijos 

atbilstoši izvirzītajam mērķim. 

Salīdzina un analizē medijos 
izmantotos informācijas dizaina 

risinājumus, to priekšrocības un 

trūkumus un iesaistīto darbinieku 

lomu dizaina risinājumu izstrādes 
procesā, reflektē par savām prasmēm 

un profesionālajām interesēm. 

Plāno informācijas dizaina 

risinājumus, veido dažādus modeļus 

un variantus, testē tos un piedāvā 

ierosinājumus izstrādes darba plāna 
pilnveidei. 

Plānojot informācijas dizaina 

risinājumu, veido dažādus modeļus 

un variantus, testē un lieto radīto 

risinājumu iterācijas, analizē iegūtos 
datus un formulē pamatotus 

ierosinājumus izstrādes darba plāna 

pilnveidei. 

3. Spēj: lietot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas profesionālajā darbā, ievērojot 

programmatūras licences nosacījumus, 

intelektuālā īpašuma un personas datu 
aizsardzību.  

 

Zina: nozares specializētās 

datorprogrammas, to izmantošanas iespējas 
un nosacījumus.  

 

Izprot: nozares specializēto datorprogrammu 

un saziņas, informācijas ieguves un 
apmaiņas rīku un citu interneta pakalpojumu 

lietošanas nepieciešamību un piemērotību 

profesionālajā darbībā. 

25% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Klasificē nozares specializētās 

datorprogrammas, raksturo to 

darbības pamatprincipus un apraksta 

to izmantošanas iespējas. 
Profesionālajā darbībā lieto 

specializētās datorprogrammas un 

piemērotus saziņas, informācijas 

ieguves un apmaiņas rīkus un citus 
interneta pakalpojumus, ievērojot 

īpašuma tiesību un personu datu 

aizsardzības nosacījumus. 

Analizē nozares specializētās 

datorprogrammas, izvērtē to darbības 

pamatprincipus un izmantošanas 

iespējas. Izvēlas, pielāgo atbilstoši 
situācijai un profesionālajā darbībā 

lieto specializētās datorprogrammas 

un piemērotus saziņas, informācijas 

ieguves un apmaiņas rīkus un citus 
interneta pakalpojumus, ievērojot 

īpašuma tiesību un personu datu 

aizsardzības nosacījumus. 
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Moduļa „Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” (1. līmenis) apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas, izraisot interesi un zinātkāri par valodām un starpkultūru saziņu, pilnveidojot izglītojamo 

zināšanas un izpratni par vietējo, valsts un Eiropas kultūras mantojumu un tā vietu pasaulē, veicinot izpratni par 

valodas un kultūras daudzveidību, nodrošinot profesionālās terminoloģijas apguvi svešvalodā(-s) izvēlētajā 
nozarē/sektorā un izglītojamo iespējas realizēt starptautiskās mobilitātes aktivitātes profesionālajā jomā. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 
1. Novērtēt kultūru kā vērtību. 

2. Lietot atbilstošo nozares/sektora profesionālās leksikas krājumu. 

3. Pilnveidot valodas prasmes, noteikt tālākos mācību mērķus. 

4. Raksturot nacionālās kultūras vērtības kā sistēmu un identifikācijas pamatu. 
5. Toleranti veidot attiecības ar dažādu kultūru un subkultūru, reliģiju un dzimumu pārstāvjiem, saglabājot savu 

nacionālo identitāti. 

6. Skaidrot kultūras un mākslas izpausmes veidus. 

Moduļa 
ieejas nosacījumi 

Apgūta pamatizglītība 

Moduļa 

apguves 
novērtēšana 

Moduļa "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis)" apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu 

– prezentē portfolio. 
Portfolio sadaļas: 

Plakāts/infografika u.c. par kultūras komponentiem. 

Argumentētā eseja, piemēram, "Kultūra – personības attīstības instruments un resurss". 

Profesionālo terminu vārdnīca ar skaidrojumiem un lietojuma piemēriem. 
Diskusijas "Valodu prasmes loma profesionālajā un personības pilnveidē" apkopojums. 

Europass CV. 

Motivācijas vēstule. 

Eiropas Valodu portfeļa daļas (Valodu pase, Valodu biogrāfija, valodu dosjē). 
Ieskats kādā subkultūrā. 

Ideju karte par kultūras formu daudzveidību, to vietu un nozīmi sabiedrības veidošanā, attīstībā, sadzīves un 

kultūras organizācijā. 

Gan pedagogs novērtē paveikto 10 ballu skalā, gan izglītojamie savstarpēji novērtē darbus, gan pats izglītojamais 

savu sniegumu izvērtē pašnovērtējumā pēc pedagoga sagatavotas pašnovērtējuma veidlapas ar vērtēšanas 
kritērijiem. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis iekļaujams profesionālās izglītības programmās 3. un 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu 
profesionālās kvalifikācijas apguvei. 
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Moduļa „Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” (1. līmenis) saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 
rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 
Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: novērtēt kultūru kā vērtību.  

 

Zina: kultūras komponentus.  
 

Izprot: kultūru kā procesu, kurā iekļauta visa 

sabiedrība, un kultūras nozīmi personības 

attīstībā. 

5% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Identificē kultūras komponentus. 

Definē kultūru kā procesu, kurā 

iesaistīta visa sabiedrība. 
Nosauc un vispārīgi raksturo kultūras 

nozīmi personības attīstībā. 

Raksturo un salīdzina kultūras 

komponentus. 

Ilustrē ar piemēriem kultūru kā 
procesu, kurā iesaistīta visa 

sabiedrība. 

Izskaidro ar vairākiem piemēriem 

kultūras nozīmi personības attīstībā. 

2. Spēj: lietot atbilstošo nozares/sektora 

profesionālās leksikas krājumu.  
 

Zina: nozarē/sektorā lietoto terminoloģiju 

svešvalodā. 

 
Izprot: valodu prasmes nozīmīgumu 

profesionālajā un personības pilnveidē. 

50% no 

moduļa 
kopējā 

apjoma 

Ar vienkāršiem teikumiem apraksta 

svešvalodā profesijas mērķus un 
uzdevumus. 

Ar īsiem teikumiem veido vienkāršu 

aprakstu par darba procesā 

izmantojamajiem 
materiāliem/produktiem, iekārtām, 

darba instrumentiem, 

tehnoloģiskajiem procesiem. 

Apraksta valodu prasmes nozīmi 

karjeras veidošanā. 
Lieto svešvalodā terminoloģiju, kas 

saistīta ar profesiju. Uzdod 

jautājumus, uztver teksta galveno 

domu. 
Ar pedagoga palīdzību izveido 

Europass CV un motivācijas vēstuli. 

Svešvalodā skaidri un detalizēti 

raksturo profesijas mērķus, 
uzdevumus un profesijas vietu 

nozarē. 

Veido detalizētus, sistēmiskus 

aprakstus un izklāstus par darba 
procesā izmantojamajiem 

materiāliem/produktiem iekārtām, 

darba instrumentiem, 

tehnoloģiskajiem procesiem. 

Novērtē valodu prasmes nozīmi 
karjeras veidošanā. 

Sazinās profesionālajā svešvalodā. 

Diskutē. Piedāvā problēmu 

risinājumu. 
Patstāvīgi izveido Europass CV un 

motivācijas vēstuli. 

3. Spēj: pilnveidot valodas prasmes, noteikt 

tālākos mācību mērķus.  

 

Zina: jēdzienus Eiropas Valodu portfelis, 
Valodu pase, Valodu biogrāfija, dosjē, 

sociālie tīkli.  

 

Izprot: komunikācijas un kultūras 

savstarpējo saistību un komunikāciju kā 
kultūras aktivitāti. 

10% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Definē jēdzienus Eiropas Valodu 

portfelis, Valodu pase, Valodu 

biogrāfija, dosjē, sociālie tīkli. 

Nosauc valodas apguves iespējas, 
izmantojot sociālos tīklus. 

Nosauc valodas prasmes līmeņu 

kritērijus. 

Izveido Valodu pasi, Valodu biogrāfiju 

un dosjē. 

Izvērtē valodas apguves iespējas, 

izmantojot sociālos tīklus. 
Veic pašvērtējumu, lai noteiktu savu 

valodas prasmes līmeni. 
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4. Spēj: raksturot nacionālās kultūras 

vērtības kā sistēmu un identifikācijas 

pamatu.  

 
Zina: jēdzienus vērtība, garīgās un 

materiālās vērtības, nacionālās un 

internacionālās vērtības, indivīda un 

sabiedrības vērtības, reliģija, tradīcijas, 
kultūras kanons.  

 

Izprot: kultūras kanona lomu un vērtību 

pasaules un Latvijas kultūrā 

10% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Izvērtē vērtību nozīmi savā dzīvē. 

Nosauc kopīgo un atšķirīgo rietumu 

un austrumu kultūrā. 

Identificē kultūras tradīciju 
veidošanās, saglabāšanas un 

pārmantojamības raksturu. 

Skaidro kultūru savstarpējo saistību, 

formu un elementu pārmantojamību, 
ietekmi pasaules un Latvijas kultūrā. 

Pamato nepieciešamību iesaistīties 

sabiedrības un kultūrvides veidošanas 

procesos. 
Nosauc izcilākos sasniegumus savā 

kultūrā. 

Izvirza hipotēzi par vērtību nozīmi un 

lomu savā un sabiedrības dzīvē un 

pierāda to. Stiprina Latvijas 

kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu 
pamatu un veicina tās popularizēšanu 

Eiropas un pasaules līmenī. 

Salīdzina un diskutē par tradīciju 

noturīgumu un mainību austrumu un 
rietumu kultūrā. 

Skaidro un raksturo tradīciju 

pārmantošanas iespējas un veidus 

tradicionālajā un mūsdienu kultūrā. 
Salīdzina pasaules un Latvijas 

kultūras informatīvos avotus un 

liecības. Sasaista vienotu vēsturisko 

vērtību apzināšanos ar savu piederību 

Latvijai. 
Ar vairākiem argumentiem izskaidro 

nepieciešamību iesaistīties 

sabiedrības un kultūrvides veidošanas 

procesos. Analizē iesaistīšanās 
virzienus. 

Novērtē un analizē izcilākos 

sasniegumus savā kultūrā. 
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5. Spēj: toleranti veidot attiecības ar dažādu 

kultūru un subkultūru, reliģiju un dzimumu 

pārstāvjiem, saglabājot savu nacionālo 

identitāti.  
 

Zina: jēdzienus popkultūra, subkultūra, 

kontrkultūra, hipiji, panki, goti, tolerance, 

globalizācija, kultūrdialogs, stereotipi, 
kultūras šoks.  

 

Izprot: sabiedrības lomu dažādu sabiedrības 

grupu kultūras veidošanā un pastāvēšanā. 

15% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Identificē sabiedrības, dažādu sociālo 

grupu mijiedarbību un izpausmes 

kultūrtelpā. 

Paskaidro jēdzienu kontrkultūra. 
Identificē subkultūras pēc to 

pazīmēm. 

Raksturo savu nacionālo 

kultūridentitāti. 
Definē jēdzienu globalizācija. 

Definē jēdzienus stereotips un 

stereotipiskās domāšanas izpausmes. 

Raksturo kultūras šoka būtību, 
izpausmes radītājus un stadijas. 

Izskaidro tolerances jēdziena būtību 

un pamato nepieciešamību veidot 

pozitīvas attiecības ar dažādu kultūru 

un reliģiju pārstāvjiem. 
Nosauc idejas starpkultūru attiecību 

problēmu risināšanai. 

Novērtē sabiedrības, dažādu sociālo 

grupu mijiedarbību un izpausmes 

kultūrtelpā. 

Novērtē kontrkultūras parādības 
sabiedrībā. 

Raksturo un analizē dažādas 

subkultūras, to izpausmes un liecības. 

Izvērtē un pamato savu vietu 
kultūrprocesu veidošanā. 

Salīdzina un raksturo globalizācijas 

izpausmes. 

Identificē stereotipiskās domāšanas 
veidu, analizē tā rašanās cēloņus. 

Analizē kultūras šoka rašanās 

cēloņus. 

Raksturo tolerances būtību, ilustrējot 

ar vairākiem piemēriem. Formulē 
secinājumus, kāpēc nepieciešams 

veidot pozitīvas attiecības ar dažādu 

kultūru, reliģiju un dzimumu 

pārstāvjiem. 
Analizē starpkultūru problēmu 

cēloņus, formulē ieteikumus 

starpkultūru komunikācijas 

veicināšanai. 

6. Spēj: skaidrot kultūras un mākslas 

izpausmes veidus.  
 

Zina: mākslas veidus un moderno 

tehnoloģiju nozīmi kultūrā.  

 

Izprot: kultūras un mākslas formu 
daudzveidību, to vietu un nozīmi sabiedrības 

veidošanā, attīstībā, sadzīves un kultūras 

organizācijā. 

10% no 

moduļa 
kopējā 

apjoma 

Nosauc dažādas mākslas izpausmes 

formas. 
Nosauc nozīmīgākos mākslas stilus un 

virzienus. 

Nosauc ievērojamākās kultūras 

vērtības pasaules muzejos. 

Demonstrē faktu un ideju izpratni par 
kultūras formu lomu sabiedrības 

attīstībā, sadzīves un kultūras 

organizācijā. 

Raksturo un salīdzina dažādās 

mākslas izpausmes formas. 
Raksturo nozīmīgākos mākslas stilus 

un virzienus. 

Raksturo un novērtē izcilākās kultūras 

vērtības pasaules muzejos. 

Novērtē un raksturo mākslas darbus 
un kultūras objektus to 

kultūrvēsturiskā kontekstā. 
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Moduļa „Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” (2. līmenis) apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas apgūt starpkultūru zināšanas un prasmes, veicinot izglītojamo interesi un zinātkāri par 

valodām un starpkultūru saziņu, pilnveidojot izglītojamo profesionālās saziņas prasmes svešvalodās, kultūras 

pastāvēšanas un darbības indikatoriem, spēju novērtēt kultūras sasniegumus, vēlmi iesaistīties kultūrprocesu 
veidošanā, izmantot iegūtās starpkultūru zināšanas profesionālo pienākumu veikšanā un starptautiskās mobilitātes 

aktivitātēs. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Formulēt savu pasaules izpratni, veidojot pozitīvas attiecības ar dažādu tautību un nacionalitāšu pārstāvjiem. 

2. Novērtēt vērtību un ideālu mainības cēloņus dažādās kultūrās. 

3. Apzināties savu nacionālo kultūridentitāti, saskatīt savu vietu kultūrprocesu veidošanā. 
4. Salīdzināt, analizēt un vērtēt kultūras sasniegumus, liecības un informatīvos avotus. 

5. Lietot profesionālajā saziņā vienu svešvalodu un izmantot profesionālo terminoloģiju vismaz divās valodās 

rakstiski un mutiski. 

Moduļa 
ieejas nosacījumi 

Apgūts modulis "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis)". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2. līmenis)" apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu 

– prezentē portfolio. 
Portfolio sadaļas: 

Intervijas, piemēram, par starpkultūru attiecībām Latvijā. 

Patstāvīgi izvēlēts teksts par nozares/sektora aktualitātēm (apjoms 5000 rakstu zīmes) un sagatavota prezentācija 

par izvēlēto tekstu, izmantojot profesionālo terminoloģiju. 
Argumentētā eseja par kādu no kultūrām, piemēram, "Tradīcijas rietumu un austrumu kultūrā, noturīgais un 

mainīgais kultūrā". 

Kāda UNESCO reģistrā iekļauta Latvijas kultūrvēsturiskā objekta prezentācija. 

Projekta darba rezultātu apkopojums, piemēram, par tādiem kultūras indikatoriem kā nauda vai svētki. 
EUROPASS CV, motivācijas vēstule (pilnveidoti pēc moduļa "Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1. līmenis)" 

apguves), aizpildīta anketa, izvērtētas soft skills ("mīkstās prasmes") vienā no svešvalodām. 

Uzskates līdzekļi – domu kartes, shēmas, tabulas, plāni, kartes, zīmējumi par svešvalodu lietošanu profesionālajā 

jomā. 

Gan pedagogs novērtē paveikto 10 ballu skalā, gan izglītojamie savstarpēji novērtē darbus, gan pats izglītojamais 
savu sasniegumu izvērtē pašnovērtējumā pēc pedagoga sagatavotas pašnovērtējuma veidlapas ar vērtēšanas 

kritērijiem. 

Moduļa nozīme un 
vieta kartē 

Modulis iekļaujams profesionālās izglītības programmās 3. un 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu 

profesionālās kvalifikācijas apguvei. 
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Moduļa „Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” (2. līmenis) saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 
rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 
Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: formulēt savu pasaules 

izpratni, veidojot pozitīvas attiecības ar 

dažādu tautību un nacionalitāšu 
pārstāvjiem.  

 

Zina: jēdzienus integrācija, lojalitāte, 

starpkultūru attiecības, pozitīva 
domāšana, uzvedības standarts.  

 

Izprot: starpkultūru izglītības lomu 

integrācijas procesos un līdzdalību 
sabiedrības dzīvē. 

6% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Izskaidro valodu apguves nozīmību 

integrācijas procesā. 

Izskaidro valodas nozīmi pozitīva 
starpkultūru dialoga veidošanā. 

Definē jēdzienus integrācija, 

lojalitāte, starpkultūru attiecības, 

pozitīva domāšana, uzvedības 
standarts. 

Novērtē valodu apguves nozīmību 

integrācijas procesā. 

Pilnveido valodu pozitīva starpkultūru 
dialoga veidošanai. 

Minot piemērus, izskaidro jēdzienus 

integrācija, lojalitāte, starpkultūru 

attiecības, pozitīva domāšana, uzvedības 
standarts. 

2. Spēj: novērtēt vērtību un ideālu 
mainības cēloņus dažādās kultūrās.  

 

Zina: saistību starp vērtībām, ideāliem 

un tradīcijām savā un sabiedrības 

dzīvē.  
 

Izprot: kultūras vērtību daudzveidību, 

raksturojot un novērtējot sabiedrību, 

pieņemto ideālu, kultūrlaikmeta vērtību 
sistēmu un normas pasaulē un Latvijā, 

apzinoties kultūras mantojuma, 

tradīciju lomu un vērtību pasaules un 

Latvijas kultūrā. 

12% no 
moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc vērtību un ideālu mainību 
cēloņus dažādās kultūrās. 

Definē jēdzienus kultūras normas, 

ideāli, nacionālās un internacionālās 

vērtības, kultūras mantojums, 

UNESCO, kultūrvaronis, līderis, elks, 
ģēnijs. 

Raksturo līdera, kultūrvaroņa, ģēnija, 

elka vietu un lomu sabiedrībā un 

kultūrā. 
Nosauc kultūru savstarpējo saistību 

pazīmes, iegaumē formu un elementu 

pārmantojamību pasaules un Latvijas 

kultūrā. 
Nosauc UNESCO darbības principus. 

Nosauc UNESCO reģistrā iekļautos 

Latvijas kultūrvēsturiskos objektus. 

Raksturo un uzskatāmi pierāda vērtību un 
ideālu mainības cēloņus dažādās kultūrās. 

Minot piemērus, izskaidro jēdzienus kultūras 

normas, ideāli, nacionālās un 

internacionālās vērtības, kultūras 

mantojums, UNESCO, kultūrvaronis, līderis, 
elks, ģēnijs. 

Raksturo un novērtē sabiedrībā pieņemtos 

ideālus, kultūrlaikmeta vērtību sistēmu un 

normas pasaulē un Latvijā. 
Salīdzina un analizē pasaules un Latvijas 

kultūras informatīvos avotus un liecības. 

Skaidro UNESCO darbības principus. 

Nosauc un novērtē savas kultūras izcilākos 
kultūrobjektus, kas iekļauti UNESCO 

reģistros. 

3. Spēj: apzināties savu nacionālo 

kultūridentitāti, saskatīt savu vietu 

kultūrprocesu veidošanā.  

 
Zina: eirocentrisma iezīmes rietumu 

12% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Apraksta masu kultūras un elitārās 

kultūras pazīmes. 

Paskaidro atšķirības starp etnisko, 

nacionālo un multikulturālo identitāti. 
Sistematizē zināšanas un prasmes par 

Skaidro un raksturo masu un elitārās 

kultūras izpausmes formas un liecības. 

Salīdzina etnisko, nacionālo un 

multikulturālo identitāti. Klasificē nacionālās 
un multikulturālās kultūras īpatnības. Pēta 
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kultūrā un multikulturālisma pazīmes.  

 

Izprot: indivīda un sabiedrības lomu 

dažādu sabiedrības grupu kultūras 
veidošanā un pastāvēšanā, saskatot 

starpkultūru problēmu cēloņus, izvirzot 

un formulējot starpkultūru 

komunikācijas iespējas. 

kultūras izpausmju daudzveidību un 

mijiedarbību mūsdienās. 

Definē jēdzienu eirocentrisms. 

Apraksta kādu no pasākumiem un 
identificē to kā nozīmīgu kultūras 

pasākumu. 

un analizē kultūras piederības, konkrētu 

kultūru pazīmes, kultūras mantojuma, 

kultūru mijiedarbības un kultūras 

komercializācijas izpausmes. 
Raksturo eirocentrisma ideju kā kultūras 

dialoga konceptu. Argumentēti pamato savu 

attieksmi eirocentrisma jautājumā. 

Raksturo un novērtē savu nacionālo 
kultūridentitāti, saskata savu vietu 

kultūrprocesu veidošanā. 

4. Spēj: salīdzināt, analizēt un vērtēt 

kultūras sasniegumus, liecības un 

informatīvos avotus.  

 
Zina: indikatoru mijiedarbību dažādās 

kultūrās.  

 

Izprot: kultūras pastāvēšanas un 

darbības indikatorus un to īpatsvaru 
kultūras veidošanā. 

20% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Definē jēdzienu kultūras indikatori un 

nosauc galvenos kultūras indikatorus. 

Analizē kultūras norišu 

interpretēšanas robežas. 
Novērtē savas radošās prasmes. 

Atklāj būtiskākos dažādu kultūru indikatorus 

katrā no kultūrām un min kultūras 

indikatoru piemērus. 

Interpretē dažādu indikatoru mijiedarbību 
dažādās kultūrās, pamato mainīguma 

iemeslus. 

Iesaistoties vietēja vai valsts mēroga 

kultūras notikumos, kā arī radot konkrētai 

mērķauditorijai paredzētu kultūras 
produktu, reflektē savas radošās prasmes. 

5. Spēj: lietot profesionālajā saziņā 
vienu svešvalodu un izmantot 

profesionālo terminoloģiju vismaz divās 

valodās rakstiski un mutiski.  

 
Zina: profesionālo terminoloģiju un 

valodas apguves iespējas profesionālo 

zināšanu pilnveidei.  

 
Izprot: informācijas tehnoloģiju 

izmantošanas nozīmīgumu valodu 

apguvē un darba tirgus izpētē. 

50% no 
moduļa 

kopējā 

apjoma 

Raksturo starpkultūru nozīmi valodas 
apguvē. 

Definē valodu prasmes nozīmi 

karjeras veidošanā, veido Europass 

CV, motivācijas vēstuli vienā no 
svešvalodām. 

Nosauc un analizē informācijas 

tehnoloģiju izmantošanas iespējas 

valodu apguvē un darba tirgus izpētē. 
Lieto profesionālo terminoloģiju. 

Veido vienkāršus tekstus. Aizpilda vai 

pēc norādījumiem veido ar profesiju 

saistītu dokumentāciju. 

Nosauc valodas apguves iespējas 
profesionālo zināšanu pilnveidei 

(piemēram, video, lasāmviela, 

telefonsaruna, dialogs). 

Ilustrē ar piemēriem un izskaidro 
starpkultūru nozīmi valodas apguvē. 

Novērtē valodu prasmes nozīmi karjeras 

veidošanā. Patstāvīgi veido Europass CV, 

motivācijas vēstuli, aizpilda anketu. 
Patstāvīgi izmanto informācijas tehnoloģiju 

iespējas valodu apguvē un darba tirgus 

izpētē. 

Lieto plašu profesionālās leksikas krājumu 
profesionālajā saziņā. 

Veido labi strukturētus, detalizētus tekstus. 

Aizpilda vai patstāvīgi veido ar profesiju 

saistītu dokumentāciju. 

Definē priekšrocības un ierobežojumus 
valodas profesionālās pilnveides avotos. 

Novērtē savas klausīšanās un runāšanas 

prasmes līmeņus. 
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Moduļa „Iniciatīva un uzņēmējdarbība” (1. līmenis) apraksts  

Moduļa 

mērķis 

Attīstīt izglītojamo spējas patstāvīgi izstrādāt biznesa ideju, izvērtēt uzņēmējdarbības priekšnosacījumus un biznesa 

plāna izstrādei nepieciešamo informāciju, veicinot izglītojamo interesi par komercdarbības  uzsākšanu, iniciatīvu, 

radošumu, kritisku domāšanu. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Izskaidrot uzņēmējdarbības pamatjēdzienus. 
2. Izstrādāt biznesa ideju. 

3. Izvēlēties produktu konkrētai klientu grupai. 

4. Noteikt produkta unikālās īpašības. 

5. Izmantot svarīgākos produktu izplatīšanas kanālus. 
6. Izvēlēties efektīvāko attiecību formātu ar klientu. 

7. Prognozēt ienākumu plūsmu. 

8. Noteikt nepieciešamos resursus produkta ražošanai. 

9. Aprēķināt nodokļus pašnodarbinātām personām. 

10. Izvēlēties efektīvākās aktivitātes produkta radīšanai un mārketingam. 
11. Izvēlēties atbilstošākos sadarbības partnerus. 

12. Aprēķināt izmaksas. 

13. Aizpildīt dokumentus, lai reģistrētos par pašnodarbinātu personu. 

14. Veikt vienkāršotu grāmatvedības uzskaiti. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūta pamatizglītība 

Moduļa 

apguves 
novērtēšana 

Moduļa "Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis)" apguves gaitā izglītojamie veido portfolio par biznesa ideju, 

izvēlēto produktu, produkta izplatīšanas kanāliem, naudas plūsmu, nepieciešamajiem resursiem, sadarbības 

partneriem, piemērojamajiem nodokļiem, dokumentiem, kas nepieciešami, lai reģistrētos par pašnodarbinātu 

personu, vienkāršotas grāmatvedības uzskaiti un noslēgumā prezentē to. 

Moduļa nozīme un 
vieta kartē 

Moduli "Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis)" īsteno kā mūžizglītības moduli profesionālās pamatizglītības, 

arodizglītības, profesionālās vidējās un profesionālās tālākizglītības programmās vai neformālās izglītības 
programmās.  

Pēc tā apguves var sekot moduļa " Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2. līmenis)" apguve. 
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Moduļa „Iniciatīva un uzņēmējdarbība” (1. līmenis) saturs 

Sasniedzamais 
rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 
apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 
apguves līmenis 

Optimāls 
apguves līmenis 

1. Spēj: izskaidrot uzņēmējdarbības 
pamatjēdzienus.  

Zina: uzņēmējam nepieciešamās rakstura 

īpašības un kompetences.  

Izprot: uzņēmēja rakstura īpašību un 
kompetenču nozīmi uzņēmējdarbībā. 

5% no 
moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc uzņēmējdarbības jēdzienus un 
raksturo to būtību. 

Nosauc uzņēmējam nepieciešamās 

rakstura īpašības un kompetences. 

Izskaidro uzņēmējdarbības 
pamatjēdzienus, raksturo to būtību 

un nozīmi. 

Raksturo uzņēmējam nepieciešamās 

rakstura īpašības un kompetences, 
ilustrējot to ar vairākiem piemēriem. 

2. Spēj: izstrādāt biznesa ideju.  

Zina: dažādas ideju ģenerēšanas "tehnikas".  

Izprot: biznesa idejas nozīmi 

uzņēmējdarbības attīstīšanai. 

7% no 
moduļa 

kopējā 

apjoma 

Piedalās fragmentāri diskusijā par 
uzņēmējdarbības sākšanu bez 

pamatojuma. 

Piedalās biznesa idejas izstrādē un 

skaidro to. 

Uzņēmumam izvēlas nosaukumu. 

Pamato savu motivāciju sākt 
uzņēmējdarbību. 

Pārliecinoši pamato savu biznesa 

ideju. 

Uzņēmumam izvēlas nosaukumu un 

to pamato. 

3. Spēj: izvēlēties produktu konkrētai klientu 

grupai.  

Zina: klientu segmentācijas (vispārīgie) 

pamatprincipi, klientu grupas.  

Izprot: klienta vajadzības un vēlmes atkarībā 

no klientu mērķa grupas. 

5% no 

moduļa 
kopējā 

apjoma 

Nosauc produkta mērķa grupas. 

Nosauc klientu grupas. 
Nosauc klientu vajadzības. 

Vispārīgi raksturo potenciālo klientu. 

Nosauc labuma saņēmējus no 

produkta. 

Raksturo produkta mērķa grupas. 

Raksturo klientu grupas. 
Analizē klientu vajadzības. 

Detalizēti raksturo potenciālo klientu. 

Pamato viedokli par labuma 

saņēmējiem no produkta. 

4. Spēj: noteikt produkta unikālās īpašības.  

Zina: piedāvātā produkta īpašības.  

Izprot: produkta unikālās vērtības nozīmi 

klientu izvēlē. 

10% no 

moduļa 
kopējā 

apjoma 

Nosauc produktu, kuri tiks piedāvāti 

klientam. 
Nosauc taustāmās un netaustāmās 

produkta īpašības, kuru dēļ klienti 

pirks produktu. 

Nosauc klienta ieguvumus, 

iegādājoties piedāvāto produktu. 

Pamato produkta izvēli, kuri tiks 

piedāvāti klientam. 
Raksturo taustāmās un netaustāmās 

produkta īpašības, kuru dēļ klienti 

pirks produktu. 

Analizē klienta ieguvumus, 

iegādājoties piedāvāto produktu. 

5. Spēj: izmantot efektīvus produkta 

izplatīšanas kanālus.  

Zina: produktu izplatīšanas kanālus.  

Izprot: efektīvu produkta izplatīšanas kanālu 

izmantošanu klientu piesaistē. 

10% no 

moduļa 
kopējā 

apjoma 

Nosauc galvenos produkta 

izplatīšanas kanālus. 
Izvēlas konkrētus produkta 

izplatīšanas kanālus. 

Raksturo galvenos produkta 

izplatīšanas kanālus. 
Pamato izplatīšanas kanālu izvēli. 
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6. Spēj: izvēlēties efektīvāko attiecību 

formātu ar klientu.  

Zina: pirkšanas lēmumu ietekmējošos 

faktorus.  

Izprot: klientu rīcību tirgū. 

10% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc nozīmīgākos saskarsmes 

pamatprincipus ar klientu. 

Sasaista pirkšanas lēmumu ar 

attiecībām ar klientu 
Nosauc izmaksu pozīcijas attiecību 

uzturēšanai ar klientiem. 

Raksturo nozīmīgākos saskarsmes 

pamatprincipus ar klientu. 

Sasaista un izvērtē pirkšanas lēmumu 

ar attiecībām ar klientu. 
Analizē izmaksu pozīcijas attiecību 

uzturēšanai ar klientiem. 

7. Spēj: prognozēt ienākumu plūsmu.  

Zina: ienākumu veidošanās principus.  

Izprot: regulāru ienākumu nodrošināšanas 

būtību. 

10% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc kritērijus, par ko klients 

gatavs maksāt. 

Nosauc cenu politikas veidošanas 

principus. 
Nosauc maksāšanas veidus. 

Nosauc ienākumu avotus. 

Analizē kritērijus, par ko klients 

gatavs maksāt. 

Raksturo cenu politikas veidošanas 

principus. 
Analizē maksāšanas veidu 

priekšrocības un trūkumus. 

Raksturo ienākumu avotus; analizē 

ienākumu plūsmu un ienākumu 
struktūru. 

8. Spēj: noteikt nepieciešamos resursus 

produkta ražošanai.  

Zina: resursu iedalījumu.  

Izprot: resursu nozīmi uzņēmējdarbībā. 

3% no 

moduļa 
kopējā 

apjoma 

Nosauc galvenos resursus un 

līdzekļus. 

Analizē un izvērtē galvenos resursus 

un līdzekļus. 

9. Spēj: aprēķināt nodokļus 

pašnodarbinātām personām.  

Zina: nodokļu veidus.  

Izprot: nodokļu maksāšanas nozīmi. 

7% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc normatīvos dokumentus 

nodokļu piemērošanai. 

Nosauc nodokļu veidus 

pašnodarbinātām personām. 
Aprēķina nodokļus pašnodarbinātām 

personām. 

Nosauc normatīvos dokumentus 

nodokļu piemērošanai. 

Raksturo nodokļu veidus un nosauc 

likmes pašnodarbinātām personām. 
Aprēķina nodokļus pašnodarbinātām 

personām un analīzē rezultātus. 

10. Spēj: izvēlēties efektīvākās aktivitātes 

produktu radīšanai un mārketingam.  

Zina: dažādu aktivitāšu ietekmi 

uzņēmējdarbībā.  

Izprot: aktivitāšu nozīmi. 

10% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc galvenās aktivitātes, kas 

saistītas ar produkta radīšanu, 

izplatīšanu, klientu piesaisti, 

ieņēmumiem. 

Pamato galvenās aktivitātes, kas 

saistītas ar produkta radīšanu, 

izplatīšanu, klientu piesaisti, 

ieņēmumiem. 

11. Spēj: izvēlēties atbilstošākos sadarbības 

partnerus.  

Zina: sadarbības partneru darbības specifiku.  

Izprot: sadarbības partneru izvēles nozīmi. 

5% no 

moduļa 
kopējā 

apjoma 

Nosauc galvenos sadarbības 

partnerus. 
Nosauc galvenos piegādātājus. 

Nosauc un raksturo iespējamās 

piegādātāju alternatīvas. 

Izskaidro un pamato galveno 

sadarbības partneru izvēli. 
Pamato galveno piegādātāju izvēli. 

Pamato piegādātāju alternatīvu izvēli. 

12. Spēj: aprēķināt izmaksas.  

Zina: izmaksu pozīcijas.  

10% no 

moduļa 

kopējā 

Nosauc izmaksu veidus un iedalījumu. 

Nosauc un raksturo būtiskākās 

izmaksu pozīcijas. 

Raksturo izmaksu veidus un 

iedalījumu. 

Analizē izmaksu pozīcijas. 
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Izprot: izmaksu nozīmi uzņēmējdarbībā. apjoma 

13. Spēj: aizpildīt dokumentus, lai 
reģistrētos par pašnodarbinātu personu.  

Zina: pašnodarbinātas personas 

reģistrēšanās procesu.  

Izprot: dokumentu aizpildīšanas nozīmi. 

3% no 
moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc reģistrēšanās par 
pašnodarbinātu personu procesa 

soļus. 

Aizpilda uzņēmējdarbības 

reģistrēšanai nepieciešamos 
dokumentus. 

Apraksta reģistrēšanās par 
pašnodarbinātu personu procesa 

secīgos soļus. 

Aizpilda uzņēmējdarbības 

reģistrēšanai vajadzīgos dokumentus, 
pamato to nepieciešamību. 

14. Spēj: veikt vienkāršā ieraksta 
grāmatvedības uzskaiti.  

Zina: ieņēmumu un izdevumu pozīcijas.  

Izprot: grāmatvedības nozīmi 

uzņēmējdarbībā. 

5% no 
moduļa 

kopējā 

apjoma 

Skaidro grāmatvedības jēdzienus. 
Nosauc grāmatvedības mērķus. 

Nosauc grāmatvedības uzdevumus. 

Nosauc galvenos grāmatvedības datu 

izmantotājus. 
Veic vienkāršotu grāmatvedības 

uzskaiti. 

Izskaidro grāmatvedības un uzskaites 
jēdzienu atšķirības. Klasificē 

grāmatvedības īpatnības, uzskaites 

pamatprincipus. 

Raksturo grāmatvedības uzdevumus 
un prasības. 

Raksturo galvenos grāmatvedības 

datu izmantotājus un viņu mērķus. 

Veic vienkāršotu grāmatvedības 

uzskaiti un analizē rezultātus. 
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Moduļa „Iniciatīva un uzņēmējdarbība” (2. līmenis) apraksts  

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas patstāvīgi izstrādāt biznesa plānu, izvēloties atbilstošo komercdarbības tiesisko formu un 

optimālākos finansēšanas avotus, veicinot iniciatīvu, kritisku domāšanu un problēmu risināšanu. 

Moduļa 
uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 
1. Izvēlēties biznesa idejai piemērotāko komercdarbības formu, finanšu līdzekļu avotus, ievākt nepieciešamo 

informāciju. 

2. Sagatavot naudas plūsmas grafiku, plānot peļņas vai zaudējumu aprēķinu. 

3. Veikt tirgus izpēti un datu analīzi, izstrādāt idejas tirgzinības pasākuma plāna īstenošanai. 
4. Pieņemt lēmumus par problēmu risinājumu konkrētās situācijās savas profesionālās darbības jomā. 

5. Sagatavot prezentāciju un prezentēt biznesa plānu, argumentēt savu viedokli par iegūtajiem rezultātiem. 

6. Izveidot un darboties izglītojamo mācību uzņēmumā.1 

 
1pēc izglītojamo izvēles 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūts modulis "Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis)". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2. līmenis)" noslēgumā izglītojamais iesniedz un prezentē (individuāli vai 

grupā) izstrādāto biznesa plānu, ievērojot biznesa plāna struktūru. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Moduli "Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2. līmenis)" īsteno kā mūžizglītības moduli profesionālās vidējās un 

profesionālās tālākizglītības programmās vai neformālās izglītības programmās.  

 

Moduļa „Iniciatīva un uzņēmējdarbība” (2. līmenis) saturs  

Sasniedzamais 
rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 
apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 
Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: izvēlēties biznesa idejai piemērotāko 

komercdarbības formu, finanšu līdzekļu 

avotus, ievākt nepieciešamo informāciju.  

 

Zina: komercdarbības tiesiskās formas 
izvēles kritērijus, uzņēmuma dibināšanas un 

reģistrēšanas kārtību, finansēšanas formas 

un avotus, biznesa plāna struktūru.  

 
Izprot: biznesa plāna mērķi un 

20% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Atrod normatīvos aktus, kas regulē 

uzņēmējdarbību. Nosauc 

uzņēmējdarbības ierobežojumus. 

Nosauc uzņēmējdarbības veidus, 

kuriem nepieciešamas speciālās 
atļaujas. 

Nosauc iespējamos saimnieciskās 

darbības un uzņēmējdarbības veidus. 

Nosauc uzņēmējdarbības mikrovides 
un makrovides faktorus. 

Izskaidro normatīvos aktus, kas 

regulē uzņēmējdarbību un tās 

ierobežojumus. Izskaidro galvenās 

darba devēja un darba ņēmēja 

tiesības un pienākumus. Izskaidro 
patērētāju tiesības. Pamato speciālo 

atļauju (licenču) nepieciešamību. 

Analizē uzņēmējdarbības ietekmi uz 

apkārtējo vidi. 
Raksturo saimnieciskās darbības un 
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nepieciešamību, iekšējās finansēšanas būtību 

un ārējās finansēšanas piesaistes iespējas un 

noteikumus. 

Nosauc konkrētus aktuālās inovācijas 

piemērus uzņēmējdarbībā Latvijā. 

Nosauc banku un nebanku 

finansēšanas veidus un izvēlas savam 
uzņēmējdarbības veidam atbilstošāko. 

Sniedz piemērus, raksturojot biznesa 

plāna izstrādāšanas secību. 

Nosauc biznesa plāna struktūru un 
apraksta katrā no biznesa plāna 

daļām iekļaujamo informāciju. 

Nosauc uzņēmuma dibināšanai un 

reģistrēšanai nepieciešamos 
dokumentus, daļēji tos noformē. 

Nosauc aktuālās uzņēmējdarbības 

atbalsta iespējas. 

uzņēmējdarbības veidus. 

Raksturo uzņēmējdarbības mikrovides 

un makrovides faktorus. Izskaidro 

makrovides faktoru ietekmi konkrētās 
nozares uzņēmējdarbībā. 

Raksturo aktuālās inovācijas 

uzņēmējdarbībā Latvijā un pasaulē un 

to lietošanas iespējas 
uzņēmējdarbībā. Min piemērus. 

Raksturo uzņēmuma finansēšanas 

veidus. Izvērtē pieejamos banku un 

nebanku finanšu avotus. Izvēlas un 
pamato atbilstošāko finansēšanas 

veidu savas biznesa idejas 

īstenošanai. 

Izskaidro biznesa plāna struktūru, 

identificē ietveramo informāciju. 
Skaidro katras biznesa plāna daļā 

iekļaujamās informācijas saturu. 

Apraksta uzņēmuma dibināšanas un 

reģistrēšanas procesa soļus. Noformē 
nepieciešamos uzņēmuma 

dibināšanas un reģistrēšanas 

dokumentus. 

Novērtē aktuālos uzņēmējdarbības 
finansiālā atbalsta fondus un atbalsta 

izmantošanas iespējas. 

2. Spēj: sagatavot naudas plūsmas grafiku, 

plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu 

bilances izveidei.  

 

Zina: finanšu plānošanas procesu un 
metodes, naudas plūsmas un 

peļņas/zaudējumu veidošanās 

pamatprincipus. 

 

35% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc grāmatvedības mērķus, 

uzdevumus, raksturo tās nozīmi 

uzņēmējdarbībā. 

Nosauc galvenos grāmatvedības datu 

izmantotājus. 
Nosauc uzņēmuma rīcībā esošos 

saimnieciskos līdzekļus un to 

veidošanās avotus. 

Definē saimnieciskās darbības 

Definē grāmatvedības mērķus un 

uzdevumus. Izskaidro grāmatvedības 

nozīmi uzņēmējdarbībā. Pamato 

grāmatvedības uzskaitei izvirzītās 

prasības. 
Raksturo galvenos grāmatvedības 

datu izmantotājus un viņu mērķus. 

Raksturo uzņēmuma saimniecisko 

līdzekļu un to veidošanās avotu 
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Izprot: grāmatvedības nozīmi un tai izvirzītās 

prasības. 

 dokumentu Nosauc katra dokumenta 

galvenos rekvizītus jēdzienus, 

raksturo tiem izvirzītās prasības.  

Izskaidro gada pārskata 
sagatavošanas nepieciešamību. 

Nosauc gada pārskata sastāvdaļas. 

Nosauc bilances sastāvu. Sastāda 

bilanci. 
Sagatavo plānotās naudas plūsmas 

pārskatu. 

Sastāda pelņas vai zaudējumu 

aprēķinu 

klasifikāciju. Raksturo saimniecisko 

līdzekļu grupas. 

Raksturo grāmatvedības dokumentu 

klasifikāciju. Noformē vienkāršākos 
grāmatvedības dokumentus. 

Izskaidro gada pārskata sastāvdaļu 

nozīmi un sagatavošanas kārtību. 

Izskaidro bilances būtību. Sastāda 
bilanci. Raksturo uzņēmuma 

finansiālo stāvokli. 

Sagatavo un izvērtē plānotās naudas 

plūsmas pārskatu. 
Sastāda un izvērtē pelņas vai 

zaudējumu aprēķinu. 

3. Spēj: izstrādāt idejas tirgzinības 

pasākuma plāna īstenošanai., balstoties uz 
tirgus izpēti un datu analīzi.  

 

Zina: tirgus izpētes metodes, tirgzinības 

pasākuma kompleksa elementus.  
 

Izprot: tirgus izpētes nozīmi un tirgzinības 

pasākumu ietekmi uz biznesa idejas 

īstenošanu. 

20% no 

moduļa 
kopējā 

apjoma 

Nosauc tirgzinības iekšējās un ārējās 

vides faktorus. 
Nosauc tirgus izpētes metodes, 

izvēlas atbilstošāko. Veic patērētāju 

un/vai konkurējošo uzņēmumu izpēti. 

Apkopo iegūtos tirgus izpētes datus. 
Nosauc tirgzinības pasākuma 

kompleksa elementus. 

Izstrādā tirgzinības pasākumu plānu 

konkrētam uzņēmumam. Nosauc 
piemērotākos produkta virzīšanas 

pasākumu veidus. 

Raksturo tirgzinības iekšējās un 

ārējās vides faktorus. 
Raksturo tirgus izpētes metodes, 

novērtē to priekšrocības. Veic 

patērētāju un/ vai konkurējošo 

uzņēmumu izpēti. 
Apkopo un analizē iegūtos tirgus 

izpētes datus, izskaidro to lietošanas 

iespējas. 

Izsaka un pamato savu viedokli par 
konkrēta uzņēmuma tirgzinības 

pasākuma kompleksa elementiem. 

Izstrādā un pamato tirgzinības 

pasākumu plānu konkrētam 
uzņēmumam. Izstrādā un analizē 

piemērotākos produkta virzīšanas 

pasākumu veidus. 

4. Spēj: pieņemt lēmumus par problēmu 

risinājumu konkrētās situācijās savas 

profesionālās darbības jomā.  

 
Zina: uzņēmuma vadīšanas funkcijas.  

 

Izprot: vadīšanas lomu uzņēmējdarbībā. 

15% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc vadīšanas funkcijas un plānu 

veidus. 

Apraksta konkrēta uzņēmuma vadības 

veidu un organizatorisko struktūru. 
Nosauc darbinieku motivēšanas 

veidus. 

Raksturo kontroles nepieciešamību un 

būtību. 

Izskaidro vadīšanas funkcijas būtību 

un sniedz konkrētus piemērus. 

Raksturo plāna veidus, pamato to 

izstrādes nepieciešamību. 
Izstrādā konkrēta uzņēmuma 

organizatoriskās un pārvaldes 

struktūras shēmas, pamato tās. 

Sasaista uzņēmuma organizatoriskās 
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  Nosauc lēmumu pieņemšanas procesa 

posmus.  

Balstoties uz konkrēto situāciju, 

identificē atsevišķus lēmuma 
pieņemšanas posmus. 

Paskaidro informācijas un 

komunikācijas nozīmi lēmumu 

pieņemšanā. 

un pārvaldes struktūru ar darba 

tiesiskajām normām. 

Izstrādā darbinieku motivēšanas 

plānu. 
Raksturo un izskaidro kontroles 

nepieciešamību un būtību. 

Raksturo lēmuma pieņemšanas 

procesu. Balstoties uz konkrēto 
situāciju, pieņem lēmumu un to 

izvērtē. Izskaidro lēmumu 

pieņemšanas veidus ar piemēriem. 

Paskaidro un pamato informācijas un 
komunikācijas nozīmi lēmumu 

pieņemšanā. 

5. Spēj: sagatavot biznesa plānu un 

argumentēti prezentēt to.  
 

Zina: biznesa plāna struktūru, 

pamatprincipus un kopsakarības.  

 
Izprot: biznesa plāna lietojumu praktiskajā 

darbībā. 

10% no 

moduļa 
kopējā 

apjoma 

Noformē biznesa plānu, kas iekļauj 

biznesa plāna pamatelementus. 
Sagatavo kopsavilkumu, kas vispārīgi 

dod priekšstatu par izstrādāto biznesa 

plānu. 

Vispārīgi izdara secinājumus par 
iegūtajiem rezultātiem un apraksta 

priekšlikumus trūkumu novēršanai. 

Sagatavo vispārīgu prezentāciju, kas 

kopumā atbilst prasībām. 
Prezentē savu (savas grupas) biznesa 

plānu. Nosauc un vispārīgi apraksta 

iegūtos rezultātus. Kopumā novērtē 

biznesa idejas dzīvotspēju. 

Noformē biznesa plānu, kas pilnībā 

atbilst biznesa plāna struktūras 
prasībām. 

Sagatavo kvalitatīvu biznesa plāna 

kopsavilkumu, kas dod pilnu un 

pārliecinošu priekšstatu par izstrādāto 
biznesa plānu. 

Apkopo un izdara secinājumus par 

iegūtajiem aprēķiniem, novērtē tos. 

Izstrādā kvalitatīvus priekšlikumus 
uzņēmuma darbības pilnveidošanai, 

trūkumu novēršanai un efektivitātes 

paaugstināšanai. 

Sagatavo prasībām atbilstošu 
detalizētu prezentāciju. 

Argumentēti prezentē savu (savas 

grupas) biznesa plānu, pamato un 

aizstāv iegūtos rezultātus un analītiski 

novērtē biznesa idejas dzīvotspēju 
tirgus apstākļos. 
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Moduļa „Sociālās un pilsoniskās prasmes” (2. līmenis) apraksts  

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas novērtēt demokrātijas pamatprincipus, pilsoņu tiesības un cilvēktiesības, veidojot aktīvu 

pozīciju – efektīvi darboties tirgus ekonomikā balstītā sabiedrībā, līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē, aizstāvēt savas 

un citu tiesības un analizēt pieejamos datus par sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem sabiedrībā. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Skaidrot sabiedrības struktūru un indivīdu savstarpējās attiecības. 
2. Patstāvīgi un mērķtiecīgi meklēt, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu 

izpildei un problēmu risinājumiem. 

3. Veidot un kritiski analizēt mijiedarbību ar citiem cilvēkiem, sadarboties, respektējot sabiedrības daudzveidību, un 

rīkoties saskaņā ar morāles principiem. 
4. Plānot pašpilnveidi un profesionālo karjeru. 

5. Uzņemties atbildību par sava dzīvesveida kvalitāti. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūta vidējā izglītība. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Sociālās un pilsoniskās prasmes (2. līmenis)" apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu –veido 

prezentācijas par sociālo attiecību daudzveidību un cilvēku mijiedarbību saskarsmes procesā un izvērtē pieejamos 

datus par sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem sabiedrībā. 

Moduļa nozīme un 
vieta kartē 

Modulis iekļaujams profesionālās izglītības programmās 3. un 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņu 

profesionālās kvalifikācijas apguvei. 

 

Moduļa „Sociālās un pilsoniskās prasmes” (2. līmenis) saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 
īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 
Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: skaidrot sabiedrības 

struktūru un indivīdu savstarpējās 

attiecības.  

 
Zina: sabiedrību un indivīdu 

vienojošās vērtības.  

 

Izprot: pilsoniskās un tiesiskās 
ietekmes veidus lokālā un globālā 

mērogā. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

konkrētus piemērus dažādās dzīves 

situācijās. 

Vispārīgi analizē dažādus tiesiskos strīdus 

un tiesiskās attiecības tajos, piemeklē tiem 
atbilstošas tiesību normas. 

Diskutē par cilvēku vajadzībām, vērtībām 

un analizē dažādas taisnīguma izpratnes. 

Ar piemēriem skaidro, kāpēc sociālā 
identitāte ir mainīga. 

Vispārīgi raksturo sabiedrības noslāņošanos 

Skaidro indivīda tiesību nozīmi 

indivīda tiesību aizsardzībā, 

sabiedrības attīstībā un efektīvā 

pārvaldībā. 
Prognozē tiesisko risinājumu 

situācijām, veido argumentētus 

secinājumus par tiesībaizsardzības 

mehānismiem. 
Piedalās sabiedrības labklājības 

veicināšanas un sabiedrības kopīgo 
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un sociālās mobilitātes iespējas dažādos 

laikos un vidēs, saistot to ar personisko 

pieredzi. 

interešu īstenošanas aktivitātēs. 

Piedāvā un īsteno konkrētas rīcības 

iniciatīvas, kas vērstas uz nacionālās, 

reģionālās vai vietējās identitātes 
apzināšanos. 

Modelē lokālo un globālo procesu 

ietekmi uz dažādiem sabiedrības 

slāņiem/grupām. 

2. Spēj: patstāvīgi un mērķtiecīgi 

meklēt, izvērtēt un radoši izmantot 
informāciju mācību vai profesionālo 

darba uzdevumu izpildei un problēmu 

risinājumiem.  

 
Zina: tiesisko interešu aizstāvības 

veidus un iespējas.  

 

Izprot: tiesībsargājošo, kontroles un 
uzraudzības institūciju funkcijas. 

15% no 

moduļa kopējā 
apjoma 

Definē tiesisko interešu aizstāvības veidus 

un institūcijas, šķīrējtiesu lomu un 
funkcijas. 

Izskaidro administratīvo lietu virzību 

iestādē.  

Nosauc Latvijas Republikas tiesu sistēmas 
darbības principus administratīvajā procesā. 

Definē Satversmes tiesas izveides mērķi un 

tās nozīmi. 

Nosauc Eiropas Savienības tiesas un citu 
starptautisko tiesu veidus. 

Uzskaita starptautiskās organizācijas, kas 

ietekmē starptautisko politiku. 

Nosauc mūsdienu pasaules galvenos 
starptautiskos konfliktu cēloņus. 

Definē Eiropas Savienības izveidošanas 

mērķus un darbības pamatprincipus. 

Skaidro ar piemēriem Latvijas dalības 

Eiropas Savienībā nozīmi un mērķus. 
Nosauc Eiropas Savienības galvenās 

institūcijas. 

Skaidro tiesībsargājošo, kontroles un 

uzraudzības institūciju funkcijas 
Latvijā.  

Analizē šķīrējtiesu un Latvijas 

Republikas vispārējās jurisdikcijas 

tiesu darbības atšķirības. 
Modelē administratīvo lietu virzību 

iestādē. Skaidro Latvijas Republikas 

tiesu sistēmas darbību 

administratīvajā procesā 
Izskaidro konstitucionālās sūdzības 

iesniegšanas gadījumus un kārtību. 

Izskaidro vēršanās Eiropas 

Savienības un starptautiskajās tiesās 
principus. 

Izskaidro starptautisko organizāciju 

ietekmi uz starptautiskās politikas 

veidošanu. 

Raksturo mūsdienu pasaules 
galvenos starptautiskos konfliktu 

cēloņus. 

Izskaidro Eiropas Savienības 

izveidošanas mērķus un darbības 
pamatprincipus. 

Novērtē Eiropas Savienības mērķus 

un Latvijas dalības ietekmi un nozīmi. 

Raksturo Eiropas Savienības galvenās 
institūcijas. 
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3. Spēj: veidot un kritiski analizēt 

mijiedarbību ar citiem cilvēkiem, 

sadarboties, respektējot sabiedrības 

daudzveidību, un rīkoties saskaņā ar 
morāles principiem.  

 

Zina: efektīvas saskarsmes 

priekšnosacījumus.  
 

Izprot: sociālo attiecību dažādību. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Skaidro jēdzienus stereotipi (piemēram, 

sociālie, vecuma, dzimuma u.c.), 

aizspriedumi (piemēram, par kādu cilvēku, 

cilvēku grupu vai sabiedrības parādību u.c.). 
Izmantojot piemērus, analizē komunikācijas 

veidus. 

Nosauc efektīvas saskarsmes 

priekšnosacījumus un konfliktu cēloņus, 
attīstību un risināšanas stratēģijas. 

Atpazīst situāciju, kad notiek manipulācija. 

Vispārēji skaidro ar piemēriem jēdzienus 

manipulācija, pārliecināšana, viedokļu 
apmaiņa. 

Skaidro jēdzienu grupa. Nosauc grupu 

veidus un procesus grupā, lēmuma 

pieņemšanas posmus grupā. 

Atšķir sociālās lomas un statusa nozīmi 
grupā. 

Argumentē indivīda uzvedību pūlī un masu 

ietekmēšanas veidus. 

Analizē līdera lomu grupā, zina līdera 
pozīciju un līderības stilus. 

Analizē un vērtē mūsdienu sabiedrības un 

dabas vides ētiskās problēmas. 

Diskutē un vada diskusiju par mūsdienu 
ētiskajām problēmām, piedāvā to 

risinājumus. 

Argumentē ar personības īpašībām 

saistītos stereotipus. 

Novērtē verbālās un neverbālās 

saskarsmes aktualitāti. 
Izmanto dažādus efektīvas 

saskarsmes paņēmienus modelētā 

vienkāršā konfliktsituācijā. 

Salīdzina un analizē pretējus 
argumentus. 

Vispārēji analizē agresijas pazīmes 

un to ietekmi uz attiecībām. 

Raksturo dažādu grupu veidus un 
atpazīst dažādus procesus grupā, 

raksturo tos, piedalās grupas lēmuma 

pieņemšanas procesā modelētā 

situācijā. 

Skaidro atšķirības starp sociālajām 
lomām un statusiem. 

Saskata indivīdu vai dažādu grupu 

vērtību sistēmu atšķirības, salīdzina 

un analizē tās. 
Novēro un analizē grupas dalībnieku 

un līdera uzvedību grupā. 

Argumentē ekoloģiski pieļaujamu 

attieksmi pret dabu un pamato savu 
viedokli par dzīvnieku tiesībām, 

veģetārismu. 

Izmantojot vairākus piemērus, 

kritiski izvērtē dažādas ētikas 
teorijas, saistot tās ar savu pieredzi, 

skaidro to lietojuma problēmas un 

iespējas. 
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4. Spēj: plānot pašpilnveidi un 

profesionālo karjeru.  

 

Zina: plānošanas un lēmumu 
pieņemšanas principus.  

 

Izprot: darbinieka motivēšanas un 

talantu attīstīšanas nozīmi darba 
kvalitātes paaugstināšanā. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Raksturo mācīšanās un pašmācību prasmes 

kā veidu, lai uzlabotu karjeras iespējas 

saskaņā ar jau izdarītajām izvēlēm. 

Uzskaita pārmaiņu pieņemšanas posmus 
darba zaudējuma/ maiņas gadījumā. 

Novērtē efektīvu uzvedības modeli, kas 

sekmētu karjeras attīstību nākotnē, iegūstot 

jaunas zināšanas un prasmes par 
sociālajām attiecībām. 

Vispārīgi formulē nacionālo un Eiropas 

institūciju aktivitātes un īstenotās 

programmas darba, izglītības un apmācību 
jomās. 

Novērtē mācīšanās un pašmācību 

prasmes kā veidu, lai uzlabotu 

karjeras iespējas saskaņā ar jau 

izdarītajām izvēlēm 
Izprot pārmaiņu pieņemšanas 

posmus darba zaudējuma/ maiņas 

gadījumā. 

Iegūstot jaunas zināšanas un 
prasmes par sociālajām attiecībām, 

veido efektīvu uzvedības modeli, kas 

sekmē profesionālo izaugsmi. 

Salīdzina un analizē darba procesus 
integrētajā perspektīvā, lai izvēlētos 

sev piemērotu karjeru saskaņā ar 

personības stiprajām pusēm. 

5. Spēj: uzņemties atbildību par sava 

dzīvesveida kvalitāti.  

 

Zina: saslimstības struktūras izmaiņas 
pēdējās desmitgadēs.  

 

Izprot: saistību starp cilvēka 

dzīvesveidu un veselību. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Skaidro jēdzienus dzīvesveids, veselīgs 

dzīvesveids, dzīves stils, dzīves kvalitāte 

u.c. un pamato ar piemēriem no savas 

pieredzes. 
Vispārēji izvērtē saistību starp cilvēka 

dzīvesveidu un veselību. 

Vispārēji raksturo, kas ir tā saucamās 

"civilizācijas" slimības. 
Diskutē par iedzīvotāju veselīgu uzturu un 

fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumiem. 

Kritiski izvērtē savu dzīvesveidu un 

dzīves kvalitāti. 

Analizē sava un/vai citu cilvēku 

dzīvesveida (paradumu) iespējamo 
ietekmi uz veselību. 

Raksturo "civilizācijas" slimību 

pazīmes/ simptomus, mijiedarbību ar 

veselīgu dzīvesveidu, fiziskām 
aktivitātēm un veselīgu uzturu. 

Argumentē savu uztura izvēli un 

izvērtē piemērotākās/atbilstošākās 

fiziskās aktivitātes. 
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Moduļa „Zaļās prasmes” apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamā spējas veikt savu profesionālo darbību atbilstoši vides ilgtspējīgai attīstībai, resursus taupošai un 

energoefektīvai saimniekošanai, kā arī ikdienā pieņemt videi labvēlīgus un zaļajai domāšanai atbilstošus lēmumus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Izskaidrot konkrētai situācijai svarīgākos ilgtspējīgas attīstības kritērijus. 

2. Sasaistīt ilgtspējīgas attīstības ideju ar dabas resursu racionālu izmantošanu. 

3. Novērtēt cilvēku saimnieciskās darbības ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. 

4. Analizēt informāciju par efektīvu energoresursu izmantošanu. 
5. Šķirot atkritumus, ievērojot videi draudzīgas apsaimniekošanas pamatprincipus. 

6. Ievērot veselīga uztura pamatprincipus dzīvildzes nodrošināšanai. 

Moduļa 
ieejas nosacījumi 

Apgūta pamatizglītība. 

Moduļa 

apguves 
novērtēšana 

Moduļa "Zaļās prasmes" apguves noslēgumā izglītojamais kārto pārbaudījumu – veido prezentāciju, kurā iekļauj 

priekšlikumus un secinājumus par ilgtspējīgu resursu izmantošanu savā ikdienā. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Zaļās prasmes" ir mūžizglītības modulis. Profesionālās vidējās izglītības programmās ar īstenošanas ilgumu 

četri gadi moduļa saturs tiek apgūts vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursā „Dabaszinības”. 

 

Moduļa „Zaļās prasmes” saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 
īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 
Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: izskaidrot konkrētai situācijai 

svarīgākos ilgtspējīgas attīstības 

kritērijus.  
 

Zina: jēdziena "ilgtspējīga attīstība" 

skaidrojumu.  

 
Izprot: ilgtspējīgas attīstības un zaļās 

domāšanas nozīmīgumu vides un 

dabas daudzveidības saglabāšanā. 

20% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Nosauc ilgtspējības pamatideju. 

Raksturo trīs būtiskākās stratēģijas 

prioritātes (Latvijas kultūrtelpas attīstība, 
dabas resursu vērtība, cilvēkkapitāls). 

Apraksta cilvēka un dabas mijiedarbību, 

kultūras, zinātnes, izglītības un pieredzes 

nozīmi cilvēka dzīvesveida veidošanā. 
Definē jēdzienu "ilgtspējīga nākotne". 

Izskaidro un pamato ilgtspējības 

pamatideju. 

Pamato ar piemēru katru no 
būtiskākajām stratēģijas prioritātēm 

(Latvijas kultūrtelpas attīstība, dabas 

resursu vērtība, cilvēkkapitāls). 

Izvērtē cilvēka un dabas mijiedarbību, 
kultūras, zinātnes, izglītības un pieredzes 

nozīmi cilvēka pasaules uzskata 

veidošanā. Izskaidro jēdzienu "zaļā 

domāšana", izvērtējot konkrētas 

situācijas. 
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2. Spēj: sasaistīt ilgtspējīgas 

attīstības ideju ar dabas resursu 

racionālu izmantošanu.  

 
Zina: dabas resursu racionālas un 

ilgtspējīgas izmantošanas 

pamatprincipus.  

 
Izprot: dabas kapitāla resursu 

ilgtspējīgas izmantošanas nozīmīgumu 

apkārtējās vides saglabāšanā. 

20% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Skaidro atjaunojamo dabas resursu (vēja, 

saules, ūdens, augu, dzīvnieku, gaisa) 

nozīmi ilgtspējīga dzīvesveida 

veicināšanā. 
Skaidro neatjaunojamo resursu (naftas, 

dabasgāzes, minerālu) limitu 

nepārsniegšanas un racionālas 

izmantošanas nozīmi/būtību. 
Skaidro ekosistēmu un vides kvalitātes 

saglabāšanas nozīmi. 

Analizē atjaunojamo dabas resursu (vēja, 

saules, ūdens, augu, dzīvnieku, gaisa) 

nozīmi ilgtspējīga dzīvesveida 

veicināšanā. 
Analizē neatjaunojamo resursu (naftas, 

dabasgāzes, minerālu) limitu 

nepārsniegšanas un racionālas 

izmantošanas iespējas. 
Izvērtē ekosistēmu un vides kvalitātes 

saglabāšanas iespējas. 

3. Spēj: novērtēt cilvēka 

saimnieciskās darbības ietekmi uz 

bioloģisko daudzveidību.  
 

Zina: bioloģiskās daudzveidības 

līmeņus; floras un faunas 

aizsargājamās sugas; invazīvo augu 

un dzīvnieku sugas; bioloģiskās 
daudzveidības fragmentāciju; 

saimnieciskās darbības priekšrocības 

un trūkumus īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās; bioloģiskās 
daudzveidības monitoringu; 

ekoloģiskās pēdas nospiedumu.  

 

Izprot: īpaši aizsargājamo teritoriju 
un bioloģiskās daudzveidības saistību, 

saimnieciskās darbības ietekmi uz 

dabas un klimata pārmaiņām 

20% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Atpazīst cilvēka saimnieciskās darbības 

veidus, kas ietekmē bioloģiskās 

daudzveidības pamatnosacījumus. 
Nosauc bioloģiskās daudzveidības četrus 

līmeņus, minot divus raksturojošus 

piemērus. 

Vispārīgi raksturo Latvijas floru un faunu, 

to aizsargājamās sugas. 
Nosauc desmit Latvijas invazīvo augu un 

dzīvnieku sugas. 

Raksturo ar trīs piemēriem saimnieciskās 

darbības priekšrocības un trūkumus īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās. 

Nosauc trīs bioloģiskās daudzveidības 

monitoringa piemērus. 

Nosauc piecus saimnieciskās darbības 
veidus, kas ietekmē dabas un klimata 

pārmaiņas. 

Aprēķina ekoloģiskās pēdas nospiedumu. 

Izskaidro cilvēka saimnieciskās darbības 

veidus, kas ietekmē bioloģiskās 

daudzveidības pamatnosacījumus. 
Izskaidro dzīvības procesu daudzveidību, 

saskatot to vienojošās likumsakarības. 

Skaidro Latvijas floras un faunas 

aizsargājamo sugu nozīmi ekosistēmā. 

Raksturo Latvijas invazīvo augu un 
dzīvnieku sugu ietekmi uz vietējo 

ekosistēmu. 

Pamato ar pieciem piemēriem 

saimnieciskās darbības priekšrocības un 
trūkumus īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijās 

Analizē piecus bioloģiskās daudzveidības 

monitoringa piemērus. 
Novērtē saimnieciskās darbības veidu 

(vismaz piecu) ietekmi uz dabas un 

klimata pārmaiņām – kā saimnieciskā 

darbība var ietekmēt apkārtējo vidi. 

Izskaidro ekoloģiskās pēdas nospieduma 
rezultātus. 
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4. Spēj: analizēt informāciju par 

efektīvu energoresursu izmantošanu.  

 

Zina: atjaunojamo energoresursu 
veidus.  

 

Izprot: atjaunojamo energoresursu 

izmantošanas iespējas saimniekošanā 
un sadzīvē, fosilās enerģijas 

izmantošanas ietekmi uz vidi, 

energoefektivitātes nozīmi mūsdienās. 

15% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Vispārēji skaidro kaitējumus, ko videi 

rada fosilās enerģijas izmantošana. 

Izvērtē fosilās enerģijas izmantošanas 

ietekmi uz vidi. 
Vispārīgi raksturo videi draudzīgu 

enerģiju. Nosauc piecus piemērus, kā 

saimniekošanā un sadzīvē izmanto 

atjaunojamos energoresursus. Identificē 
iekārtas, uz kurām attiecas 

energoefektivitātes marķējums. 

Analizē kaitējumus, ko videi rada fosilās 

enerģijas izmantošana. 

Analizē fosilās enerģijas izmantošanas 

ietekmi uz vidi. 
Raksturo videi draudzīgas enerģijas 

veidus, to izmantošanas iespējas 

saimniekošanā un sadzīvē. Izskaidro, kā 

pēc energoefektivitātes marķējuma 
izvēlēties iekārtas un instrumentus 

darbam un sadzīvei ar iespējami mazāku 

enerģijas patēriņu. 

5. Spēj: šķirot atkritumus, ievērojot 

videi draudzīgas apsaimniekošanas 

pamatprincipus.  
 

Zina: atkritumu veidus un videi 

draudzīgu to apsaimniekošanu; videi 

draudzīgus sadzīves atkritumu 

likvidēšanas pasākumus un 
ieguvumus.  

 

Izprot: atkritumu šķirošanas 

nepieciešamību, atkritumu rašanos 
sadzīvē un ražošanā. 

10% no 

moduļa 

kopējā 
apjoma 

Nosauc galvenos atkritumu veidus 

(mājsaimniecības, rūpnieciskie, speciālie, 

bīstamie, inertie u.c.), minot trīs 
piemērus no katra veida, t.sk. otrreizējās 

pārstrādes atkritumus. Risina atkritumu 

šķirošanas uzdevumus. 

Nosauc galvenos atkritumu radītos 

kaitējumus videi savā pilsētā vai pagastā. 
Uzskaita piecus videi draudzīgus 

atkritumu likvidēšanas un utilizēšanas 

piemērus. Atpazīst sadzīves atkritumu 

veidus, bīstamos un ražošanas 
atkritumus. Izskaidro jēdziena 

"ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošana" 

būtību. 

Raksturo galvenos atkritumu veidus 

(mājsaimniecības, rūpnieciskie, speciālie, 

bīstamie, inertie u.c.) un otrreizējās 
pārstrādes atkritumus. Risina atkritumu 

šķirošanas uzdevumus. 

Izskaidro un ar piemēriem pamato 

atkritumu radītos kaitējumus videi savā 

pilsētā vai pagastā. 
Izvērtē iedzīvotāju atkritumu likvidēšanas 

un utilizēšanas iespējas videi draudzīgā 

veidā. Novērtē sadzīves atkritumu veidus, 

pamatojoties uz to lietderīgu 
izmantošanu, identificē bīstamos un 

ražošanas atkritumus. Pamato 

ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas 

nepieciešamību. 

6. Spēj: ievērot veselīga uztura 

pamatprincipus dzīvildzes 
nodrošināšanai.  

 

Zina: jēdzienu "cilvēkam veselīga 

pārtika", "bioloģiskā pārtika", 

"ģenētiski modificēta pārtika", "E 
vielas" u.c. skaidrojumu, to būtiskās 

pazīmes un/vai atšķirības.  

 

Izprot: veselīga uztura nozīmi 
dzīvildzes nodrošināšanā. 

15% no 

moduļa 
kopējā 

apjoma 

Atšķir organismam nepieciešamās 

uzturvielas un pārtikas piedevas. 
Identificē bioloģiski un industriāli ražotās 

pārtikas atšķirības. 

Nosauc E vielu iedalījumu un vismaz 

piecas E vielas, vispārīgi raksturo to 

ietekmi uz cilvēka veselību. 
Raksturo praktiski izmantojamos 

ekomarķējumus. 

Izskaidro organismam nepieciešamo 

uzturvielu un pārtikas piedevu atšķirības. 
Novērtē atšķirības starp bioloģisko un 

industriāli ražoto pārtiku. 

Analizē E vielu iedalījumu, detalizēti 

raksturo vismaz trīs E vielas no katras 

grupas, izvērtē zināmākās E vielas 
uzturā. 

Analizē un raksturo ekomarķējumus un 

prot izvēlēties atbilstošākos konkrētai 

situācijai. 
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Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursa “Dabaszinības” apraksts 

Kursa 

mērķis 

Attīstīt izglītojamā zināšanas un prasmes atpazīt noteiktas dabas parādības un procesus, kā ari ̄ dabaszinātniskus 

jēdzienus, piedāvā un izvērtē to skaidrojumus, izmanto pētnieciskās prasmes dabaszinātnisku un starpdisciplināru 

problēmu risināšanai, izvērtē riska faktorus savai un citu veselībai un drošībai, rīkojas atbildīgi, izvēlās videi 
draudzīgu rīcību, saprātīgi lieto dabas resursus, sekmējot sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. 

Kursa 

uzdevumi 

Dot iespēju audzēknim: 

1. apkopot un vispārināt izpratni par dabas daudzveidību un vienotību;  
2. izzināt dabas parādības un procesus, to ce ̄loņus un likumsakari ̄bas;  

3. pilnveidot pētnieciskās prasmes un prasmes ri ̄koties jaunās situācijās;  

 veicināt un pamatot savu līdzdali ̄bu sabiedri ̄bas ilgtspēji ̄gā atti ̄sti ̄ba ̄. 

Kursa apguves 

novērtēšana 

Sasniegti normati ̄vajos aktos par valsts pamatizgli ̄ti ̄bas standartu un pamatizgli ̄ti ̄bas programmu paraugiem 

noteiktie pamatizgli ̄ti ̄bā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti dabaszinātn ̧u ma ̄ci ̄bu joma ̄.  

 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta kursa “Dabaszinības” saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 
Tēma Temats 

Ieteicamais 

stundu 

skaits 

Spēj  Lietot fizikālo lielumu apzi ̄me ̄jumus un SI mērvieni ̄bas 

Izve ̄lēties atbilstošas un savstarpe ̄ji saskaņotas mērvieni ̄bas. 

Izve ̄lēties un lietot mērāmajam lielumam atbilstošas me ̄rieri ̄ces. 
Apkopot un izvērte ̄t informa ̄ciju par mikroskopu lietojumu iespe ̄ja ̄m, 

atkari ̄ba ̄ no pētāmā objekta i ̄paši ̄bām un mikroskopa izšk ̧irtspējas 

Sali ̄dzināt mēri ̄jumu veikšanas iespējas ar digitālajām un analogajām 

mēri ̄šanas ieri ̄ce ̄m  

Sali ̄dzināt megapasaules pētīšanas iespe ̄jas ar dažādām metodēm un 

instrumentiem – teleskopiem, zondēm u. c.  

Zina Pasauli nosaci ̄ti var iedali ̄t trija ̄s dal ̧ās – mikropasaule, 
makropasaule un megapasaule. Par dali ̄juma principu izvēlēts 

objektu izmērs. Pasauli veido gan l ̧oti si ̄ki objekti, gan ļoti lieli 

objekti.  
Katras nosaci ̄tās pasaules izpētei lieto atbilstošas metodes un 

apri ̄kojumu. Mūsdienu apri ̄kojums paver jaunas iespe ̄jas 

dabaszinātņu atklājumiem un pētījumiem.  

Veido izpratni par nosaci ̄tu pasaules iedali ̄jumu mikropasaules, 
makropasaules un megapasaules li ̄meņos un šo li ̄meņu izzināšanas 

iespēja ̄m – sali ̄dzinot un sasaistot, padzil ̧inot pamatskolā apgu ̄to.  

1. Pasaule ap mums un 
tās pētīšana  

6 % no plānotā mācību 

stundu skaita 

.Mikro, makro un mega 

pasaule 

4 

1.2. Pētnieciskā darbība 6 

Zina Visu dzi ̄vo organismu uzbūves pamatvieni ̄bas ir šu ̄nas, kuras ir 2. Neredzama ̄ dzi ̄vā  Vienas šūnas organismu 4 
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līdzi ̄gas pēc ķīmiskā sastāva, bet atšķiras pēc uzbūves, veicamaja ̄m 

funkcijām. Dažādiem organismiem var bu ̄t atšķiri ̄gs šu ̄nu skaits.  

Augu un dzi ̄vnieku šu ̄na ̄m kopi ̄gs ir kodols, mitohondriji, membra ̄na, 

endoplazmatiskais tīkls, Goldži komplekss, ribosomas, lizosomas, 
vakuolas. Tikai augu šu ̄nās ir hloroplasti, šūnapvalks. Tikai dzi ̄vnieku 
šu ̄nās ir centriolas.  

Spēj 
Analizēt šu ̄nu dzi ̄vi ̄bas procesus, izmantojot shēmas.  

 Modelēt šūnas uzbūvi.  

 Pamatot šūnas sasta ̄vdal ̧u (kodola, membrānas, šūnapvalka, 

ribosomu, hloroplastu, mitohondriju, vakuolu, lizosomu) funkcijas 
šu ̄nas un organisma dzi ̄vi ̄bas procesos.  

Skaidrot šūnas dzi ̄vi ̄bas procesus – energ ̧ijas ieguvi un patēriņu, 

vielu uzņemšanu  

un izvadi ̄šanu, kairināmi ̄bu, augšanu un vairošanos.  

Pamatot dažādu audu šu ̄nu āre ̄jās uzbūves saistību ar to funkcijām. 

Sali ̄dzināt vienas šu ̄nas organisma darbi ̄bu ar daudzšu ̄nu organisma 

darbi ̄bu.  

 
Vielu transportu šūna ̄ veic plazmatiskā membrāna. Vielu izkļu ̄šana 

caur plazmatisko membra ̄nu ir atkari ̄ga no molekulu izmēriem un 

fizikālajām īpašība ̄m. Nemaini ̄gu šūnas iekše ̄jo vidi nodrošina 

osmoze.  
Attīsta ieradumu būt mērk ̧tieci ̄gam un uzn ̧emties iniciatīvu, izvēloties 

pe ̄tījumam piemērota ̄kos darba piederumus, ievērot darba gaitu un 
darba droši ̄bas noteikumus darbā ar mikroskopu un mikroprepara ̄tu 

izveidē. (Tikums – atbildība, 

vērtība – darba tikums)  

Attīsta ieradumu radi ̄t jaunas zināšanas un risinājumus, reģistrējot 

un analizējot datus, veicot pētījumu. (Tikums – centība, vērtība – 

darba tikums)  

pasaule  

9% no plānotā mācību 

stundu skaita 

daudzveidība 

2.2.Šūnas uzbūve 4 

2.3.Šūnu dzīvības procesi 8 

2.4.Vīrusi 2 

Zina Izotopi ir noteikta ķi ̄miskā elementa atomi ar vienādu kodola 

lādiņu (protonu skaitu), bet atšk ̧iri ̄gu neitronu skaitu.   

Kodolreakcijās (kodolsintēzes un kodolu dali ̄šana ̄s reakcijās) notiek 

atoma kodola sastāva izmaiņas, kuru rezultātā rodas jauna ķi ̄miskā 

elementa (izotopa) atoms un radioaktīvais starojums 
elementārdal ̧iņu plūsmas vai elektromagne ̄tisko vil ̧ņu veidā. 

Kodolreakcijas var notikt patval ̧i ̄gi (dabiskā radioaktivitāte), un tās 

var izraisīt mākslīgi (mākslīgā radioaktivitāte).  

Katram atoma elektronam ir noteikta energ ̧ija, kas nosaka elektrona 

3. Atoma uzbūve, vielas 

uzbūve, vielas 

stāvokļi  

9 % no plānotā mācību 
stundu skaita 

3.1 Atoma uzbūve 4 

3.2. Radioaktivitāte 4 

3.4. Bināro savienojumu 

veidošanās, ķīmiskā saite 

4 

3.4. Vielu struktūra 2 
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stāvokli atoma elektronapvalkā, tas ir, atrašanos noteiktā enerģijas 

līmeni ̄.  

Atomu spēju piesaistīt elektronus (stabilizējot a ̄re ̄jo enerģijas li ̄meni 

līdz 2 vai 8 elektroniem) raksturo relatīvā elektronegativitāte (REN). 

K ̧īmisko elementu periodiskās tabulas (ĶEPT) periodos virziena ̄ 

pa labi elementu REN palielinās, bet grupa ̄s virzienā uz leju REN 
samazinās.  

Atomi var saistīties ar k ̧i ̄miskajām saitēm, kuru veidu nosaka 

savstarpe ̄ji saistīto ķi ̄misko elementu REN. K ̧i ̄miskās saites attēlo ar 

molekulu elektronformulām vai struktūrformulām.   

Jonu saite vielā saista pozitīvus un negatīvus jonus; kovalentās 

(polāras, nepolāras) saites veido kopi ̄gi elektronu pāri starp atomiem 

vielu molekulās (polāras, nepolāras molekulas); metālisko saiti 
metālos nodrošina bri ̄vie elektroni.  

Vielas fizikālās i ̄paši ̄bas ir atkari ̄gas no vielas uzbūves. Cietās 

kristāliskās vielās dal ̧iņas ir izvietotas krista ̄lrežģī, kura veidu nosaka 

vielu veidojošās dal ̧iņas (atomu, molekulu, jonu vai meta ̄lu 

kristālrežģis). Cietās amorfa ̄s vielās dal ̧in ̧as izvietotas haotiski – tajās 

nav kristālrežg ̧a struktūras.  

Spēj  
Sali ̄dzināt ķi ̄misko elementu izotopu atomu kodola sastāvu.  

Apre ̄k ̧ināt ķi ̄misko elementu izotopu relatīvo atommasu.  

 Pamatot ar piemēriem radioaktīvo izotopu un kodolreakciju 

izmantošanas daudzveidi ̄bu.  

Pamatot ķi ̄miskās saites veidu vielā, izmantojot ķi ̄misko elementu 

REN.  
Noteikt uzbu ̄ves atšk ̧iri ̄bas kristāliskām un amorfām vielām.  
Noteikt kristālrežģa veidu vielā, izmantojot informāciju par vielas 

fizikālajām i ̄paši ̄ba ̄m.  

Prognoze ̄t vielas fizikālās i ̄pašības pēc kristālrežg ̧a veida 

Pamatot vielas molekulu polaritāti, izmantojot vielas 

struktūrformulas  

un vielu veidojošo atomu REN ve ̄rtības  

Attīsta ieradumu radi ̄t jaunas zināšanas un risinājumus, reģistrējot 
un analizējot datus, veicot pētījumu. (Tikums – centība,vērtība – 

darba tikums)  

Zina 
Ogl ̧u ̄deņraži ir vienkāršākās organiskās vielas, tie ir visu pāre ̄jo 

organisko savienojumu uzbūves pamatā, ta ̄pēc organisko ķi ̄miju sauc 

par ogl ̧u ̄den ̧ražu un to atvasinājumu ķi ̄miju. Ogl ̧u ̄deņražus atbilstoši 

4. Organiskās vielas un 
to īpašības 

13% no plānotā mācību 

stundu skaita 

4.1. Organiskās vielas 2 

4.2. Ogļūdeņraži 4 

4.3.Spirti Karbonskābes 4 

4.4. Olbaltumvielas 4 
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to uzbūvei klasificē piesātinātos (alkānos), nepiesātinātos (alkēnos, 

alki ̄nos). Ogl ̧u ̄den ̧ražu un citu organisko vielu preci ̄zai nosaukšanai 

izmanto IUPAC nomenklatūru.  

Spirti ir ogl ̧ūden ̧ražu hidroksilatvasinājumi, kuru molekulās 

ogl ̧u ̄deņraža atlikums ir saistīts ar vienu vai vaira ̄kām 

hidroksilgrupa ̄m (–OH ir spirtu funkciona ̄lā grupa).  
Karbonska ̄bes ir ogl ̧ūden ̧ražu karboksilatvasinājumi, kuru molekulās 

ogl ̧u ̄deņraža atlikums ir saistīts ar vienu vai vaira ̄kām 

karboksilgrupām 

(–COOH ir karbonska ̄bju funkcionālā grupa). Karbonska ̄be ̄m reaģējot 

ar spirtiem, veidojas esteri. Aminoskābes ir organiskas skābes, kuras 

satur aminogrupu (–NH2).   

Dabasvielas ir dzi ̄vajos organismos esošās organiskās vielas – 
olbaltumvielas, ogl ̧hidra ̄ti, tauki –, kuru oksidēšana ̄s un hidroli ̄ze 

organismā dod energ ̧iju un kuru šk ̧elšana ̄s produkti iesaistās 

vielmaiņā.   

Tauki ir gliceri ̄na (daudzvērtīgā spirta) un taukskābju (augstāko 

karbonska ̄bju) esteri. Taukskābju uzbu ̄ve nosaka tauku i ̄pašības – 

agregātsta ̄vokli, šķi ̄di ̄bu.  

Ogl ̧hidrātus pēc uzbu ̄ves iedala vienka ̄ršajos (monosahari ̄di) un 
saliktajos (disahari ̄di un polisahari ̄di). Monosahari ̄di veidojas augos 

fotosintēzes procesa ̄, no monosahari ̄diem veidojas disahari ̄di 

(saharoze) un polisahari ̄di (ciete, celuloze).   

Olbaltumvielas veidojas, ar peptīdsaite ̄m saistoties daža ̄da skaita 

aminoskābju atlikumiem dažādās seci ̄bu kombinācija ̄s. 

Olbaltumvielām, mainoties to struktu ̄rai, notiek denaturācija. 

Spēj 
Raksturot organisko un neorganisko vielu fizika ̄lo īpašību atšķiri ̄bas.  

Grupe ̄t ogl ̧u ̄deņražus pēc to uzbūves.  

Attēlot ogl ̧u ̄deņražu sastāvu un uzbu ̄vi ar molekulformulām, 

struktūrformulām,  

sai ̄sinātajām struktūrformulām un atomu model ̧iem.  

Nosaukt ogl ̧u ̄deņražus atbilstoši IUPAC nomenklatūrai (pamatvirknē 

līdz 10 oglekl ̧a  
atomiem) un lietot ogl ̧ūden ̧ražu triviālos nosaukumus (etile ̄ns, 

propilēns,  

acetilēns).  

Analizēt grafisku informāciju par ogl ̧ūden ̧ražu sasta ̄va un uzbūves 

saistību ar to fizikālajām i ̄paši ̄bām.  

Sali ̄dzināt vienvērtīgo un daudzvērtīgo spirtu sastāvu un īpašības.  

4.5. Tauki 4 

4.6. Ogļhidrāti 4 
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Aprakstīt karbonskābju izmantošanas iespējas noteiktam mērk ̧im 

saistībā ar to  

i ̄paši ̄bām.  

Rakstīt karbonskābju un to atvasina ̄jumu molekulformulas un 

struktūrformulas.  

• Nosaukt karbonskābes un to atvasina ̄jumus, izmantojot IUPAC 
nomenklatūru.  

Modelēt olbaltumvielu veidošanos no aminoskābēm.  

Pamatot apgalvojumu “olbaltumvielas ir polipeptīdi”.  
Modelēt tauku veidošanos. 

Pamatot taukskābju uzbu ̄ves saistību ar tauku fizikālajām i ̄paši ̄ba ̄m. 

Attēlot tauku hidroli ̄zi gremošanas procesa ̄, izmantojot ķi ̄misko 

reakciju vienādojumus.  
Rakstīt reakcijas vienādojumu glikozes alkoholiskajai ru ̄gšanai.  

Grupe ̄t ogl ̧hidra ̄tus (glikoze, fruktoze, saharoze, ciete, celuloze) 

atbilstoši ogl ̧hidrātu iedali ̄jumam.  

Veikt stehiometriskos aprēk ̧inus.  

Pamatot organisko vielu izmantošanas iespējas (ogl ̧u ̄den ̧raži, 

karbonska ̄bes, spirti, tauki, ogl ̧hidra ̄ti).  

Secināt par dabasvielu nozi ̄mi, sali ̄dzinot dabasvielu pa ̄rvērtības 
organismā.  

Attīsta ieradumu radi ̄t jaunas zināšanas un risinājumus, skaidrojot 

dabasvielu veidošanos un ķi ̄misko procesu norisi organismā. (Tikums 

– centība, vērtība – darba tikums)  

2.kurss –56 stundas 

Zina 
Materiālus iespējams iegūt no iežiem, minerāliem, sintētiski, kā ari ̄ 

no organismiem, izveidojot dažādus materiālu veidus: keramiku, 

metālu, polimērus u. c.  

Materiālu īpašības ietekmē dažādi vides faktori – temperatūra, 

gaisma, ķi ̄miskie savienojumi.  

Materiālus veido un izmanto, n ̧emot vēra ̄ to i ̄pašības – cietību, 

siltumvadi ̄tspe ̄ju, elektrovadi ̄tspēju, nodilumizturi ̄bu, noturi ̄bu pret 

vides ietekmi u. c.  
Meta ̄li un to sakausējumi ir viens no materiālu veidiem. Metāliem ir 

atšķiri ̄gas siltumvadi ̄tspējas, elektrovadi ̄tspējas un spējas oksidēties 

– atdot elektronus, iegūstot pozitīvu oksidēšanas pakāpi.  

Korozija (ķi ̄miskā vai elektroķi ̄miskā) ir metālu oksidēšana ̄s, ko 

izraisa dažādi vides faktori. Koroziju var nove ̄rst, izmantojot 

noteiktus paņēmienus.  

5. Materia ̄lu veidi un 

īpašības 

11% no plānotā mācību 

stundu skaita 

5.1.Materiālu iedalījums 4 

5.2. Metāli, korozija 4 

5.3. Polimēri 

5.4.Viedie materiāli, 

kompozītmateriāli 

5.5. Materiālu otreizējā 

pārstrāde 

2 
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Polimeriza ̄cijas reakcijās iegūst polime ̄rmateriālus – plastmasas, 

gumiju. Polimērmateriāli atšķiras pēc i ̄paši ̄bām un izmantošanas 

iespēja ̄m.  

Mu ̄sdienās rada arvien jaunus materiālus.  

Vielas šķi ̄di ̄bu dažādos šk ̧īdinātājos nosaka vielu molekulu uzbu ̄ve – 

savā starpā  
sajaucas (šķīst) vielas ar līdzi ̄gu molekulu uzbūvi (polāras vai 

nepolāras).  

Alotropija ir para ̄di ̄ba, kurā viens un tas pats ķi ̄miskais elements var 

veidot vaira ̄kas  

vienkāršas vielas. Mūsdienās rada jaunus elementu alotropiskos 

veidus  

Spēj 
Grupe ̄t materiālus pēc to iegūšanas veida. 

Modelēt polimerizācijas procesa norisi. 

Veidot jēdziena “alotropija” definīciju. 

Noteikt un sali ̄dzināt ķi ̄misko elementu oksidēšanas pakāpes 

izejvielās un produktos  

oksidēšanās–reduce ̄šanās procesa ̄. 
Sali ̄dzināt dažādu krāsu, laku vai šk ̧īdinātāju izmantošanas iespējas, 

priekšroci ̄bas  

un riskus. 
Pamatot vielu savstarpe ̄jo šk ̧īdi ̄bu, salīdzinot vielu molekulu 

polaritāti.  

Pamatot moderno materiālu izmantošanas nepieciešami ̄bu. 

Noteikt oksidētāju un reducētāju ķi ̄misko reakciju vienādojumos.  
Apkopot informāciju par dažādu materiālu pārstra ̄des iespējām  

Attīsta ieradumu eksperimente ̄t, tiekties pēc jaunas pieredzes, veicot 

pe ̄tījumu par korozijas novēršanas paņe ̄mienu salīdzināšanu. 

(Tikums – gudri ̄ba, 

vērtība – darba tikums)  

Zina 
K ̧īmiskās pārve ̄rtības var iedalīt pe ̄c reag ̧e ̄jošo vielu sastāva 

izmaiņām (savienošanas, sadali ̄šanas, apmaiņas, aizvietošanas 

reakcijas), pēc oksidēšanas paka ̄pju maiņas (oksidēšana ̄s–

reduce ̄šanās reakcijas), pēc reakcijas siltumefekta (eksotermiskas, 

endotermiskas reakcijas).  
Vielu iekšēja ̄s energ ̧ijas izmaiņas ķi ̄miska ̄s reakcijas gaitā raksturo 

reakcijas siltumefekts. Pēc siltumefekta ķi ̄miskās reakcijas iedala 

eksotermiskās (tādās, kura ̄s siltums izdalās) un endotermiskās 

6. Ķīmisko procesu 

norise 

7% no plānotā mācību 

stundu skaita 

6.1. Ķīmisko reakciju veidi 4 

6.2. Reakcijas siltumefekts 4 

6.3. Reakcijas ātrums, to 

ietekmējošie faktori . 
4 
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(tāda ̄s, kurās siltums tiek patēre ̄ts). Eksotermiskās reakcijās 

izejvielu iekše ̄jā energ ̧ija ir lielāka neka ̄ produktu iekše ̄jā energ ̧ija, 

bet endotermiskās produktu iekše ̄jā enerģija ir lielāka nekā izejvielu 

iekšējā enerģija.   

Vienādojumus, kuros nora ̄da reakciju siltumefektus, sauc par 

termoķi ̄miskajiem reakciju vienādojumiem.  
K ̧īmiskās reakcijas ātrums ir reaģe ̄jošo vielu koncentrācijas izmaiņa 

laika vieni ̄bā. Ķi ̄miskās reakcijas ātrums ir atkari ̄gs no reaģe ̄jošo 

vielu dabas, koncentrācijas, temperatūras, saskarsmes virsmas 

laukuma un katalizatora klātbu ̄tnes. Vielas molārā koncentrācija 

rāda, ka ̄ds vielas daudzums ir vienā litra ̄ šķi ̄duma, un tās mērvieni ̄ba  

ir mol/l (M).   
Par katalizatoriem sauc vielas, kuras palielina k ̧īmiskās reakcijas 
ātrumu. Inhibitori  

samazina ķīmisko reakciju norises ātrumu.  

Spēj 
Pamatot atšķiri ̄bas starp eksotermiskām un endotermiskām 

reakcijām.  

Noteikt ķīmiskās reakcijas veidu, izmantojot k ̧i ̄misko reakciju 
vienādojumus.  

K ̧īmisko reakciju vienādojumos nora ̄dīt energ ̧ijas uzņemšanu vai 

izdali ̄šanos.  

Pamatot koncentrācijas, temperatūras, reag ̧e ̄jošo vielu virsmas 

laukuma, vielu dabas, katalizatora ietekmi uz reakciju ātrumu.  

Attīsta ieradumu būt zinātkāram, intelektuāli atvērtam, raksturojot 

reakciju norises apstākl ̧us. (Tikums – gudri ̄ba, vērtība – darba 

tikums) 

Zina 
Dispersās sistēmas ir vielu maisi ̄jumi, kas sasta ̄v no dispersijas vides 
un dispersās fāzes, dispersās sistēmas klasificē atkari ̄bā no 

dispersijas vides un dispersa ̄s fāzes agrega ̄tstāvokl ̧a vai atkari ̄bā no 

dispersās fa ̄zes dal ̧iņu izmēriem. Šķi ̄dumi ir dispersa ̄s sistēmas.  

Šk ̧īdi ̄ba ir vielas masa gramos, kura spe ̄j izšk ̧i ̄st 100 gramos ūdens 

vai cita šk ̧īdinātāja noteiktā temperatūra ̄, veidojot piesa ̄tinātu 

šk ̧īdumu. Vielu šķi ̄šanu daža ̄dos šķi ̄dinātājos nosaka vielu molekulu 

uzbu ̄ve – savā starpa ̄ sajaucas (šk ̧i ̄st) vielas ar li ̄dzi ̄gu (polāru vai 
nepolāru) molekulu uzbūvi.  

Kvalitatīvās analīzes uzdevums ir noteikt, kas ietilpst parauga ̄, 

kvantitatīvās anali ̄zes uzdevums ir iegu ̄t skaitlisku informāciju par 

parauga sasta ̄vu.   

7. Šķīdumi dabā un 

tehnikā 
7% no plānotā mācību 

stundu skaita 

7.1.Dispersa ̄s sistēmas, to 

iedalījums  
4 

7.2. Reakcijas ūdens 

šk ̧īdumos  
4 

7.3. Ūdens nozi ̄me  4 
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Šk ̧īduma kvantitatīvo sastāvu var izteikt kā izšk ̧īdušās vielas masas 

dal ̧u (%) šķi ̄dumā, izšķi ̄dušās vielas tilpuma daļu (%), šk ̧i ̄duma 

masas koncentrāciju, šk ̧īduma molāro koncentra ̄ciju.  

Pe ̄c spe ̄jas vadi ̄t elektrisko stāvu vielas iedala elektroli ̄tos un 

neelektroli ̄tos. Elektroli ̄tiskā disocia ̄cija ir elektroli ̄tu sadalīšana ̄s 

jonos, ja tos izšk ̧īdina vai izkausē. Šo procesu attēlo ar elektrolītiskās 
disociācijas vienādojumiem.  

Dabā esošais un sadzi ̄ve ̄ izmantojamais u ̄dens ir dispersa ̄ sistēma, 

kura kvalitāti iespējams noteikt, veicot kvalitatīvas un kvantitatīvas 

anali ̄zes un salīdzinot tās ar u ̄dens kvalita ̄tes standartiem.  

U ̄dens izmantošanu ietekmē ūdens cietība, kuru var samazināt, 

izmantojot dažādus ūdens mīkstināšanas paņe ̄mienus.  

Spēj 
Definēt je ̄dzienu “dispersa ̄s sistēmas”.  

Klasificēt dispersās sistēmas pe ̄c dispersijas vides un dispersās fa ̄zes 

agregātsta ̄vokl ̧a. Skaidrot vielu šķi ̄šanas procesa norisi, izmantojot 

model ̧us.  

Atšk ̧irt dažādus šķi ̄duma sastāva izteiksmes veidus.  

Klasificēt vielas pēc to spējas disociēt. 

Modelēt vielu sadali ̄šanos jonos. 
Rakstīt jonu apmaiņas reakciju vienādojumus, lietojot noteiktu  

strate ̄ģiju.  

Prognoze ̄t reakciju iespējami ̄bu, izmantojot vielu šk ̧i ̄di ̄bas tabulu.  

Modelēt neitralizācijas procesa norisi. 

Pamatot cieta ūdens mīkstināšanas iespe ̄jas.  

Attīsta ieradumu darboties ilgtspe ̄ji ̄gi un videi draudzi ̄gi, lemt 

godpra ̄tīgi un uzņemties atbildi ̄bu, veicot projekta darbu par 
ekosistēmas bioloģisko stabilitāti. (Tikumi – atbildi ̄ba, gudri ̄ba, 

vērtība – daba)  

Attīsta ieradumu izprast, respektēt un risināt kompleksas problēmas, 

lai radi ̄tu un attīstītu jaunas zināšanas. (Tikums – gudri ̄ba, 

vērtība – daba  

3.kurss –58 stundas 

Zina 
Cilvēka veseli ̄bu ietekmē uzturs, dzi ̄vesveids un vide.  

Organismiem ir ja ̄uzņem organiskās vielas: ogl ̧hidra ̄ti (kas ir 

energ ̧ijas avots), tauki  

(kas ir enerģijas rezerve), olbaltumvielas (kas veic uzbūves un 

vielmaiņas funkcijas).  

Organismā, šķel ̧oties taukiem, veidojas gliceri ̄ns un taukskābes, no 

8. Vides faktoru ietekme 
uz cilvēka organismu 

10% no plānotā mācību 

stundu skaita 

8.1. Ķi ̄miskās pārve ̄rti ̄bas 
organismā  

4 

 8.2. Organisma darbi ̄bas 

regulācija  

 

4 
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olbaltumvielām  

veidojas aminoskābes, bet no ogl ̧hidra ̄tiem veidojas glikoze. 

Šk ̧elšanās produktus organisms izmanto sev nepieciešamo vielu 

(olbaltumvielu, rezerves ogl ̧hidrātu, organismam specifisko tauku) 

veidošanai. Vielu šķelšanās nodrošina organismu ar enerģiju.   

Organisma darbi ̄bu regulē hormoni, kā ari ̄ enzi ̄mi jeb fermenti. 
Imunitāte ir organisma neuzn ̧ēmi ̄ba pret noteiktu slimi ̄bas 

ierosinātāju  

(mikroorganismu, toksi ̄nu, antigēnu). Imunitāte var būt iedzimta vai 

iegūta (dabiska vai māksli ̄ga).  

Antibiotikas palīdz ci ̄ni ̄ties pret baktēriju izraisi ̄tām saslimšanām, tās 

nevar  
izmantot vīrusu infekciju ārste ̄šanai. Nepareiza antibiotiku lietošana 
var izraisīt  

rezistentu mikroorganismu veidošanos.  
Ikdienā lietotie mazga ̄šanas un kosmētikas li ̄dzekl ̧i var būt veselībai 

kaitīgi, ja neievēro  

to pareizas lietošanas nosaci ̄jumus.  

Spēj 
Analizēt informāciju par pārtikas produktu kvalitatīvo un kvantitatīvo 

sastāvu.  

Skaidrot atšķiri ̄bas dabasvielu hidroli ̄ze ̄ un oksidēšanās procesos.   

Apre ̄k ̧ināt pārtikas produktu energ ̧e ̄tisko vērtību.  

Pamatot hormonu izmantošanas iespējas dažādās nozare ̄s.  

Secināt par hormonu nozi ̄mi organisma darbi ̄bas regulācijā.  

Analizēt informāciju par atkari ̄bu izraisošo vielu ietekmi uz cilve ̄ka 
veseli ̄bu.  

Skaidrot mazga ̄šanas procesa norisi, izmantojot informācijas avotus.  

Eksperimentāli sali ̄dzināt ziepju un sintētisko mazga ̄šanas li ̄dzekl ̧u 

sastāvu un darbi ̄bas  

efektivitāti.  

Noteikt atšķiri ̄bas starp dažādiem imunita ̄tes veidiem.  

Izve ̄rte ̄t informāciju par antibiotiku lietošanas efektivitāti.  
Attīsta ieradumu rūpe ̄ties par veselību un droši ̄bu, analizējot savus 

e ̄šanas paradumus. (Tikums – mēreni ̄ba, vērtība – dzi ̄vi ̄ba)  

 8.3. Bioloģisko faktoru 

ietekme uz organismu  

 

4 

 8.4. Veseli ̄ga dzi ̄vesveida 

priekšnoteikumi  

 

4 

Zina 
Organismus iedala noteiktos taksonos (augiem – suga, ģints, dzimta, 

rinda, klase, nodali ̄jums, valsts; dzi ̄vniekiem – suga, ģints, dzimta, 

kārta, klase, tips, valsts) pēc to pazi ̄mēm.  

Populācija ir mazākā vienas sugas organismu grupa, kas ilgstoši 

9. Organismi un vide  
6% no plānotā mācību 

stundu skaita 

9.1. Organismu uzbūve un 

iedalījums  
2 

9.2. Ekosistēmu struktūra  4 

9.3. Organismu attieci ̄bas 

ekosistēma ̄s  
4 
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apdzi ̄vo kopi ̄gu teritoriju. Populāciju raksturo tās lielums, struktu ̄ra 

un vides ekoloģiskā ietilpi ̄ba — maksima ̄lais sugas i ̄patn ̧u skaits, kas 

var izdzi ̄vot konkrētaja ̄ vidē.   

Ekosistēma ir dabas sistēma, kurā ietilpst noteiktā teritorija ̄ 

sastopama ̄s populācijas un to dzi ̄vesvide. Ekosistēmas pastāvēšana 

ir atkari ̄ga no nedzi ̄vās dabas (abiotiskie faktori), dzi ̄vajiem 
organismiem (biotiskie faktori) un cilve ̄ka darbi ̄bas (antropoge ̄nie 

faktori). Visas ekosistēmas uz Zemes veido biosfēru.  

Ekoloģija ir zinātne, kas pēta organismu un vides (dzi ̄vās un 

nedzi ̄vās dabas kopums) mijiedarbi ̄bu.  

Ekosistēmās fotosintezējošo organismu (producenti) uzkrātā enerģija 

un saražotās bari ̄bas vielas pa barošanās ķe ̄de ̄m un tīkliem 

pārvietojas uz citiem organismiem – pate ̄re ̄tājiem un sadali ̄tājiem 
(mineralizētāji). Barošana ̄s li ̄meņus, vielu un enerģijas uzkra ̄šanos 

organismos attēlo ekolog ̧iskā piramīda.  

Spēj 
Noteikt dzi ̄vos organismus, izmantojot sistemātikas shēmas, 

noteicējus.  

Iegu ̄t informāciju, lai skaidrotu ekosistēmu izmaiņas.  

Klasificēt ekolog ̧iskos faktorus pēc to izcelsmes.  
Sali ̄dzināt dabiskās un māksli ̄gās ekosiste ̄mas.  

Modelēt barošana ̄s tīklus dažādās ekosistēma ̄s.  

Attīsta ieradumu lietpratīgi un atbildi ̄gi izmantot informāciju, 

izvērte ̄jot informa ̄cijas avotu ticamību. (Tikums – gudri ̄ba, vērtība – 

darba tikums)  

Zina 
Katram organismam ir noteiktas pazi ̄mes. Pazi ̄mju pa ̄rmantojami ̄bu 

nosaka ģenētikas likumi – pirmās paaudzes vienveidības likums, 

otrās paaudzes pazi ̄mju skaldi ̄šanās likums, pazi ̄mju neatkari ̄ga ̄s 

iedzimšanas likums. Pazi ̄mju iedzimšanas pētījumiem izmanto 
monohibri ̄do (pēta vienu pazi ̄mju pāri), dihibri ̄do (pe ̄ta divus pazi ̄mju 

pārus), analizējošo (i ̄patņa ar dominanto pazi ̄mi genotipa 

noskaidrošanai) krustošanu. Cilvēku iedzimtības pētīšanai izmanto 

ciltskoku metodi.  
Muta ̄cijas ir gēnu vai hromosomu pa ̄rmaiņas, kuras var tikt nodotas 

pe ̄cnācējiem, 
ja ta ̄s ir notikušas dzimumšu ̄nās. Mutācijas palielina pēcnāce ̄ju 

ģenētisko daudzveidi ̄bu, var uzlabot organisma pielāgošanās spe ̄jas; 

to cēloņi ir mutagēnie faktori (fizikālie, bioloģiskie, ķīmiskie).  

Dvi ̄ņi veidojas, ja vienlaikus nobriest 2 olšu ̄nas un katru no tām 

10. Iedzimtība un 

ģenētika 

10% no plānotā mācību 
stundu skaita 

10.1. Ģenētika 4 

10.2. Cilvēka ģene ̄tika  4 

10.3. Organismu iedzimti ̄ba 

un maini ̄ba  

 

4 

10.4. Ģenētiski modificēti 

organismi  

4 
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apaugl ̧o cits spermatozoi ̄ds vai ari ̄ ja apaugl ̧ota olšūna sa ̄k dali ̄ties un 

divu šūnu stadijā šu ̄nas atdalās viena no otras un sāk attīstīties 

neatkari ̄gi (veidojas vienas olšūnas 

jeb identiskie dvi ̄ņi).  

G ̧enētiski modificētos organismus (G ̧MO) izmanto pa ̄rtikas un 

medikamentu ražošanā, lauksaimnieci ̄ba ̄, vides aizsardzi ̄ba ̄, 
k ̧īmiskaja ̄ rūpnieci ̄bā. ĢMO izmantošanai var būt ari ̄ negatīvas sekas 

uz organismu veselību un vidi.  

Spēj 
Lietot ģenētikas terminus (ģenētika, iedzimtība, maini ̄ba, fenotips, 

genotips, dominantā pazi ̄me, recesīvā pazi ̄me, gametas, homozigots 

organisms, heterozigots organisms) 
un apzi ̄mējumus (P – vecāki, X – krustošana, G – gametas, F – 

pe ̄cnācēji, A (vai cits lielais burts) – dominantā pazi ̄me (spēj nomākt 

otru pazi ̄mi), a (vai cits atbilstošs mazais burts) – recesi ̄vā pazi ̄me  

Prognoze ̄t pazi ̄mju iedzimšanu, veicot virtua ̄lo krustošanu.  

Ar piemēriem raksturot mutagēno faktoru (biolog ̧iskie, ķi ̄miskie, 

fizikālie) darbi ̄bu.  

Analizēt informāciju ciltskokos.  
Diskutēt par ĢMO izmantošanas ieguvumiem un riskiem.  

Attīsta ieradumu izvērsti vērtēt zinātnes sasniegumus, veidojot savu 

viedokli par bioētikā svari ̄giem aspektiem savas veseli ̄bas 

saglabāšanā. (Tikums – atbildi ̄ba, vērtība – dzi ̄vi ̄ba)  

Zina 
Tehnoloģijas izmanto gan dažādu vielu, materiālu un iekārtu 

iegūšanai, gan dažādu ikdienas vajadzi ̄bu nodrošināšanai. 

Tehnoloģijas paaugstina dzi ̄ves kvalita ̄ti, vienlaikus radot vides 

izmaiņas, kuras var negatīvi ietekmēt vides un cilvēces eksistenci.   

Rūpniecība ̄ un sadzi ̄ve ̄ izmanto vielas un vielu maisi ̄jumus, kurus 

iegūst no neatjaunojamiem dabas resursiem, pieme ̄ram, 
minerālmēsli, mazga ̄šanas li ̄dzekl ̧i. Ilgtspēji ̄gas attīstības 

nodrošināšanai ir svari ̄gi no atkritumiem, noteku ̄den ̧iem un 

ražošanas blakusproduktiem atgūt praktiski izmantojamus k ̧i ̄miskos 

savienojumus.  
Sabiedri ̄bas ilgtspēji ̄gu attīstību nodrošina jaunu bezatlikumu 

tehnoloģiju ieviešana ru ̄pnieci ̄bā, piemēram, biorafinēšanas 
tehnoloģijas kokrūpniecība ̄.  

Tā sauktā zal ̧ā ķi ̄mija ir noteiktu principu kopums, kuri ja ̄ievēro, 

veicot produktu ražošanas procesus, lai nodrošinātu sabiedri ̄bas 

ilgtspēji ̄gu attīstību  

11. Vides tehnoloģijas un 

sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība 

5% no plānotā mācību 
stundu skaita 

11.1.Tehnoloģijas, to 

iedalījums  
4 

11.2.Vides tehnolog ̧ijas  4 
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Spēj 
Analizēt piesārn ̧ojuma riskus savā dzi ̄vesvietā.  

Sali ̄dzināt dažādus viena produkta ražošanas procesus pēc zal ̧ās 

k ̧īmijas principiem.  

Veikt aprēķinus ražošanas eksperimenta vajadzi ̄bām.   
Nove ̄rte ̄ biorafinēšanas tehnolog ̧ijas nozi ̄mi un perspektīvu 

sabiedri ̄bas ilgtspēji ̄ga ̄ attīstībā  

Attīstīta ieradumu radi ̄t jaunas zināšanas, veicot pētījumu par jaunu 

vides tehnoloģiju ieviešanas nepieciešami ̄bu augstas pievienotās 

vērtības produktu radi ̄šanai no atkritumvielām atbilstoši 

bioekonomikas principiem. (Tikums – gudri ̄ba, 

vērtība – darba tikums)  

 

Zina 
Pastāv vairākas dzi ̄vi ̄bas izcelšanās teorijas (bioķi ̄miskā, 
panspermijas, kreacionisma u. c.), par kura ̄m joproja ̄m notiek 

diskusijas.  
Dzi ̄vās dabas pakāpenisku attīstību laikā sauc par evolūciju. Lai 

organisms spētu izdzi ̄vot, notiek piela ̄gošanās vides apstākl ̧iem. 

Cilvēks dzi ̄ves laikā var novērot mikropasaules evolūciju, kuras 

izpratne ir nozi ̄mi ̄ga, piemēram, slimi ̄bu ierosinātāju pe ̄tījumos.  

Bioloģijas zinātne ir attīstījusies no dzi ̄vo objektu uzbūves pētīšanas 
un dzi ̄vi ̄bas procesu izpratnes līdz biotehnolog ̧iju un inženierijas 

izmantošanai, veidojot starpdisciplināro zinātni.  

Spēj 
Argumentēti diskutēt par dzi ̄vi ̄bas izcelšana ̄s teorijām.  

Sali ̄dzināt dzi ̄vo organismu dzi ̄vi ̄bas procesu evolūciju.  

Nosaukt rūpnieci ̄bas uzņe ̄mumus un zina ̄tniski pētnieciskās iestādes, 

to galvenos  
darbi ̄bas virzienus Latvijā.  

Argumentēti diskutēt par dabaszinātn ̧u jomas zināšanu un prasmju 

nozi ̄mi ikdienā  

un profesionālajā darbi ̄bā.  

Attīsta ieradumu plānot un vadi ̄t savu izziņas procesu, reflektēt par 

to, skaidrojot zinātnes attīstību un pamatojot to ar faktiem. (Tikums 
– gudri ̄ba, ve ̄rtība – darba tikums)  

12. Pasaules attīstības 

likumsakarības 
6% no plānotā mācību 

stundu skaita 

12.1 Pasaules attīsti ̄bas 

pe ̄ti ̄jumi  
4 

12.2.Pasaules atti ̄sti ̄bas 

pe ̄ti ̄jumi  
4 
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Programmas īstenošanai obligāti nepieciešamie materiālie 

līdzekļi 

Nr.p.k.  Materiālie līdzekļi Daudzums 

1. Tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti 

1.1. Darba galds un krēsls 1 katram izglītojamajam 

1.2. Baltā tāfele (vēlams interaktīvā) 1 uz grupu 

1.4. Stacionārais vai portatīvais dators, aprīkots ar 
lietojumprogrammām un pieeju internetam 

1 katram izglītojamajam 

1.5. Multifunkcionālais printeris (A4 un A3 formātam) 1 uz grupu 

1.6. Multimediju projektors un ekrāns 1 uz grupu 

1.7. Bezvadu prezentācijas tālvadības pults ar iebūvētu 

lāzera iekārtu 

1 uz grupu 

1.8. Datorprogramma "Mežvērte" Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.9. Datorprogramma "Meža eksperts" Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.10. Datorprogramma GEODS Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.11. Datorprogramma GEO Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.12. Aplikācija LVM GEO Mobile Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.13.  Ģeogrāfiskās informācijas programmatūra meža 
datu ievākšanai un apstrādei ar mobilajām GPS 

ierīcēm 

Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.14.  Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas lietošanas 

licences meža datu apstrādei un karšu veidošanai  

Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.15. Dokumentu kamera 1 uz grupu 

1.16. Dastmēri metāla un elektroniskie Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.17. Šķērslaukuma mēri (Biterliha) Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.18. Mērlentes 5m, 10m, 30m, 50m 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.19. Busole 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.20. Augstuma mēri 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.21. Augsnes zondes 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.22. Lāpstas 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.23. Cirvji (mačetes) 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.24. Attāluma mēri (diega) 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.25. Pieauguma svārpsts 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.26. Diametra mērlentes 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.27. Drošības zīmes (komplekti) 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.28. GPS uztvērējs 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.29. Magellan GPS uztvērējs 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.30. Koļesova šķēpi 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.31. Mačetes  Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.32. Stādāmie stobri D55 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.33. Stādāmie stobri D63 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.34. Stādu kasešu turētāji Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.35. Stādu somas Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.36. Rokas zāģis – vienrocis 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.37. Teleskopiskais kāts 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.38. Knaibles 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.39. Kāpnes – izbīdāmās alumīnija kāpnes līdz 5m 1 uz 5 izglītojamajiem  

1.40. Virve (30 – 40 m) 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.41. Koku spriegošanas lenta 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.42. Ķīlis Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.43. Ķīļu sitamā lāpsta 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.44. Mazā gāšanas lāpstiņa 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.45. Koku gāšanas lāpstiņa  1 uz 2 izglītojamajiem 

1.46. Mežstrādnieka instrumentu josta ar aprīkojumu Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.47. Rokas motorinstrumentu remontaprīkojums – 

atslēgu komplekti 

Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 
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1.48. Rokas motorinstrumentu remontaprīkojums – 

atslēgu komplekti 

Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.49. Remontu darbgaldi, materiāli, skrūvspīles 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.50. Kloķvārpstas taisnošanas un centrēšanas stends 1 uz grupu 

1.51. Ķēžu kniedēšanas darbgalds 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.52. Ķēžu asināšanas darbgalds 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.53. Zāģu tīrīšanas stends 1 uz 5 izglītojamajiem 

1.54. Motorzāģu sliedes Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

1.55. Dārza instrumenti 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.56. Rokas miglotājs 1 uz grupu 

1.57. Augsnes pehametrs 1 uz 2 izglītojamajiem 

1.58. Šuvēja mērlente trofeju vērtēšanai 1 uz grupu 

1.59. Licencēta šautuve 1 uz grupu 

1.60. Gludstobra ierocis 1 uz grupu 

1.61. Stāvoša un kustīga mežacūkas silueta makets 1 uz grupu 

1.62. Medījamo dzīvnieku rāmju lamatas 1 uz grupu 

1.63. Medījamo dzīvnieku ķeramkaste 1 uz grupu 

1.64. Augsnes apstrādes frēze 1 uz grupu 

1.65. Traktortehnika 1 uz grupu 

1.66. Arkls 1 uz grupu 

2. Materiāli, palīgmateriāli u.tml. 

2.1. Karšu materiāli Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.2. Kokaugu kolekcijas Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.3. Kokaugu bojājumu kolekcijas Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.4. Eko krāsa kokiem Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.5. Daļplāni Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.6. Taksācijas apraksti 1 uz 2 izglītojamajiem 

2.7. Kūdras substrāts kokiem Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.8. Augu aizsardzības līdzekļi Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.9. Mēslojums kokaugiem Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.10. Dēstu kastes PL5332/50 Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.11. Dēstu kastes 7x7x8/40 Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.12. Drošības zīmes (komplekti)  Atbilstoši moduļa īstenošanai  

2.13. Degviela (litros) 50l uz grupu  

2.14. Divtaktu eļļa motorzāģim (litros) 1 uz grupu 

2.15. Bioloģiskā ķēžu eļļa BIO (litros) 25 l uz grupu 

2.16. Mežstrādnieka aizsargapģērbs Atbilstoši izglītojamo skaitam grupā 

2.17. Darba apģērba un apavu komplekts 1 katram izglītojamajam 

2.18. Individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts 

(aizsargķivere, aizsargbrilles, respirators, darba 
cimdi) 

1 katram izglītojamajam 

2.19. Medījam dzīvnieku galvaskausi 5 uz grupu  

2.20. Medījamo dzīvnieku galvaskausi ar ragiem 3 uz grupu  

2.21. Medījamo dzīvnieku ādas 8 uz grupu  

2.22. Putnu izbāzeņi Atbilstoši izglītojamo skaitam 

2.23. Marķieri (medību atļaujas) 4  uz grupu 

2.24. Medību pārskata veidlapa Atbilstoši izglītojamo skaitam 

2.25. Vilka vai lūša nomedīšanas akts (veidlapa) Atbilstoši izglītojamo skaitam 

2.26. Informācija par izlietotajām medību atļaujām 
(veidlapa) 

Atbilstoši izglītojamo skaitam 
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