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Profesionālās izglītības programmas mērķi 

Transportlīdzekļu krāsotājs 

Izglītības procesā sagatavot transportlīdzekļu krāsotāju, kurš sagatavo 

transportlīdzekli un tā sastāvdaļas krāsošanai, krāso un lako to virsmas 
izvēloties atbilstošu tehnoloģiju, apkopj krāsošanas instrumentus un iekārtas, 

veic krāsoto virsmu pēcapstrādi un aplīmēšanu ar dekoratīvajiem 

pārklājumiem. 

 

Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt profesionālās, vispārējās 

un mūžizglītības kompetences: 

1. Ievērot darba drošības un vides aizsardzības noteikumus 

transportlīdzekļu krāsošanas darbos. 

2. Novērtēt aprīkojuma un instrumentu atbilstību darba uzdevumam un 

darba drošības prasībām. 

3. Komunicēt ar pasūtītāju, ievērojot pozitīvas saskarsmes un ētikas 

principus. 

4. Strādāt ar transportlīdzekļa, krāsu ražotāja un servisa dokumentāciju. 

5. Pasūtīt virsmas sagatavošanai un krāsošanai nepieciešamos materiālus, 

un izstrādāt krāsošanas tehnoloģisko karti. 

6. Organizēt krāsošanas materiālu uzglabāšanu, uzskaiti un sagatavot 

veiktā darba un izmantoto materiālu atskaiti. 

7. Sagatavot darbavietu veicamajam darbam, sagatavojot transportlīdzekli, 

nepieciešamos instrumentus, iekārtas un palīgierīces. 

8. Šķirot un atdalīt izmantotos ķīmiskos materiālus, kas atbilstoši 

normatīvajai dokumentācijai nododami speciālai utilizācijai. 

9. Sakārtot darbavietu pēc darba pabeigšanas, apkopt instrumentus, 

palīgierīces un aizpildīt iekārtu ekspluatācijas žurnālu. 

10. Demontēt un montēt nepieciešamos mezglus un detaļas. 

11. Mazgāt un attaukot krāsojamās virsmas. 

12. Atjaunot virsmas špaktelējot un slīpējot. 

13. Maskēt nekrāsojamās virsmas. 

14. Veikt pretkorozijas apstrādi un gruntēšanu, izvēloties tehnoloģijai 

atbilstošus materiālus. 

15. Identificēt krāsojamās virsmas materiālus. 

16. Remontēt plastmasas detaļas, lietojot dažādas remonta tehnoloģijas. 

17. Sagatavot krāsošanas materiālu komplektu, veikt krāsu testu un niansēt 

krāsu toni. 

18. Krāsot, lakot un žāvēt virsmas lietojot atbilstošu tehnoloģiju. 

19. Pulēt un apstrādāt ar kosmētiskiem līdzekļiem krāsotās virsmas. 
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20. Veikt virsbūves dekoratīvo krāsošanu un virsmu dekoratīvo aplīmēšanu. 

21. Novērtēt virsmas kvalitāti un remontēto detaļu salāgošanas atbilstību, 

pieņemot transportlīdzekli vai tā detaļas krāsošanai. 

22. Pārbaudīt krāsas toņa atbilstību prasībām un nomērīt uzklāto krāsošanas 

materiālu biezumu. 

23. Konstatēt krāsošanas procesā pieļautās kļūdas un izvēlēties defektu 

novēršanas paņēmienus. 
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Autovirsbūvju remontatslēdznieks 

Izglītības procesā sagatavot autovirsbūvju remontatslēdznieku, kurš 

veic transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, 
kabīņu, furgonu, vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu, restaurāciju 

un virsmas sagatavošanu krāsošanai. 

 

Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt profesionālās, vispārējās 

un mūžizglītības kompetences: 

1. Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, ievērojot darba 

aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības. 

2. Nodrošināt sev un citiem darbiniekiem drošus darba apstākļus, izvēloties 

atbilstošas darba metodes un palīglīdzekļus. 

3. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un elektroniskās datu 

bāzes svešvalodā. 

4. Lasīt rasējumus, elektriskās un kinemātiskās shēmas. 

5. Defektēt virsbūves un noteikt nepieciešamos remonta darbus atbilstoši 

ražotāja tehnoloģijai. 

6. Noteikt transportlīdzekļu virsbūvju remontdarbu izmaksas un novērtēt 

remonta ekonomisko pamatotību. 

7. Demontēt un montēt virsbūves aprīkojumu un apdares detaļas, veikt 

pretkorozijas apstrādi. 

8. Nomainīt virsbūves detaļas, lietojot metināšanas, kniedēšanas un 

līmēšanas paņēmienus, atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. 

9. Atjaunot virsbūves ģeometriskos izmērus, lietojot virsbūves remonta 

stendu un tehniskās datu bāzes. 

10. Atjaunot virsbūves detaļu virsmu formas, lietojot taisnošanas 

instrumentus, špaktelēšanas un alvošanas tehnoloģijas. 

11. Kontrolēt darba kvalitāti, veicot mērījumus un vizuāli novērtējot 

transportlīdzekļu virsbūves. 

12. Nodrošināt uzticēto instrumentu, iekārtu un inventāra atbilstošu lietošanu 

un uzturēšanu darba kārtībā. 

13. Risināt problēmsituācijas, sadarboties ar klientu un sniegt informāciju par 

pakalpojumiem 

14. Pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci atbilstoši 

lietojamās tehnoloģijas un tehnikas  attīstības  līmenim. 

15. Ievērot darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus. 
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Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās 

rezultāti 

Profesionālās 

kvalifikācijas 

nosaukums 

Transportlīdzekļu krāsotājs 
Autovirsbūvju 

remontatslēdznieks 

LKI līmenis LKI 4. līmenis LKI 4. līmenis 

Profesionālās 

kvalifikāciju 

sasniedzamie 

mācīšanās 

rezultāti 

▪ Pazīt transportlīdzekļu sastāvdaļas.  

▪ Paskaidrot transportlīdzekļu mezglu 

un agregātu uzdevumus. 

▪ Pazīt transportlīdzekļu pārvadu veidus 

un to sastāvdaļas. 

▪ Noteikt detaļu savienojuma veidu.  

▪ Izvēlēties savienojumam atbilstošas 

stiprinājuma detaļas. 

▪ Aprakstīt transportlīdzekļos 

izmantojamos materiālus un to 

lietojumu.  

▪ Noteikt detaļu slogojuma veidus.  

▪ Mērīt detaļas ar bīdmēru. 

▪ Uzzīmēt skici vienkāršām detaļām.  

▪ Iezīmēt skicē vītņu savienojumus 

vienkāršām detaļām.  

▪ Atjaunot detaļu salāgojumu.  

▪ Atjaunot un veidot vītņotos 

savienojumus. 

▪ Atjaunot un veidot kniedētus 

savienojumus. 

▪ Atjaunot un veidot līmētus 

savienojumus. 

▪ Atjaunot un veidot lodētus 

savienojumus.  

▪ Ievērot darba un vides aizsardzības 

noteikumus, saskarsmē ar 

paaugstinātas bīstamības iekārtām..  

▪ Sagatavot un uzturēt drošu 

darbavietu, izvēlēties atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces.  

▪ Strādāt ar celšanas un celšanas - 

transporta iekārtām, veicot 

demontāžas un montāžas darbus.  

▪ Sagatavot transportlīdzekļus un to 

agregātus remontam, tīrīt 

transportlīdzekļus un to salonu pēc 

remonta. 

▪ Apkopt atslēdznieka instrumentus, 

palīgierīces, rokas pneimatiskos un 

elektriskos instrumentus.  

▪ Remonta gaitā izvērtēt 

nepieciešamību veidot metinātus 

savienojumus. 

▪ Noņemt un uzstādīt transportlīdzekļu 

agregātus, mezglus un detaļas.  

▪ Nomainīt transportlīdzekļu 

elektroiekārtas agregātus, mezglus un 

detaļas. 

▪ Nomainīt virsbūves ārējās detaļas, 

lietojot atslēdznieka instrumentus. 

▪ Sagatavot detaļu virsmas 

▪ Pazīt automobiļa  sastāvdaļas. 

▪ Paskaidrot automobiļu  mezglu un 

agregātu uzdevumus. 

▪ Pazīt spēka pārvadu  veidus un to 

sastāvdaļas. 

▪ Noteikt detaļu  savienojuma veidu. 

▪ Izvēlēties savienojumam atbilstoša 

s stiprinājuma detaļas. 

▪ Aprakstīt autobūvē izmantojamos 

materiālus un  to lietojumu. 

▪ Noteikt detaļu  slogojuma veidus. 

▪ Mērīt detaļas ar bīdmēru. 

▪ Uzzīmēt skici vienkāršām detaļām. 

▪ Iezīmēt skicē vītņu savienojumus 

vienkāršām detaļām. 

▪ Ievērot darba un vides 

aizsardzības noteikumus saskarsmē 

ar paaugstinātas bīstamības 

iekārtām. 

▪ Sagatavot drošu darba vietu, 

izvēlēties atbilstošus instrumentus 

un palīgierīces un tos lietot. 

▪ Strādāt ar celšanas un celšanas – 

transporta iekārtām, veicot 

demontāžas un montāžas darbus. 

▪ Sagatavot automobili un tā 

agregātus remontam un tīrīt pēc 

remonta. 

▪ Noņemt un uzstādīt automobiļa 

agregātus, mezglus un detaļas. 

▪ Apkopt atslēdznieka instrumentus, 

palīgierīces, rokas pneimatiskos un 

elektriskos instrumentus. 

▪ Atjaunot detaļu     salāgojumu. 

▪ Remontēt vītnes, atjaunot to  

savienojumus. 

▪ Veidot līmētus    savienojumus. 

▪ Veidot lodētus  savienojumus. 

▪ Veidot kniedētus            

savienojumus. 

▪ Nomainīt virsbūves ārējās detaļas, 

lietojot atslēdznieka instrumentus. 

▪ Sagatavot detaļu virsmas 

turpmākajam remontam. 

▪ Špaktelēt un slīpēt virsbūves 

detaļu virsmas. 

▪ Kopt virsbūves krāsojumu. 

▪ Rasēt detaļu ģeometriskās 

pamatkonstrukcijas. 

▪ Rasēt detaļas. 

▪ Lasīt kopsalikuma  rasējumus.  

▪ Paskaidrot transportlīdzekļu 

virsbūvju elementu funkcijas un 
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Profesionālās 

kvalifikācijas 

nosaukums 

Transportlīdzekļu krāsotājs 
Autovirsbūvju 

remontatslēdznieks 

turpmākajam remontam. 

▪ Špaktelēt un slīpēt virsbūves detaļu 

virsmas.  

▪ Kopt virsbūves krāsojumu 

▪ Atšķirt plastmasu veidus pēc to 

marķējuma. 

▪ Līmēt virsbūves plastmasas detaļas. 

▪ Taisnot un metināt virsbūves 

plastmasas detaļas. 

▪ Novērtēt virsbūves un tās detaļu 

virsmu un atbilstību krāsošanas darbu 

veikšanai. 

▪ Izvēlēties un lietot atbilstošu virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju. 

▪ Aplīmēt un maskēt nekrāsojamās 

detaļas. 

▪ Ievērot darba drošības un vides 

aizsardzības noteikumus virsmu 

sagatavošanas darbos. 

▪ Ievērot darba drošības un vides 

aizsardzības noteikumus. 

▪ Sagatavot transportlīdzekli un tā 

agregātus remontam. 

▪ Noņemt un uzstādīt transportlīdzekļa 

agregātus, mezglus un detaļas. 

▪ Nomainīt transportlīdzekļa 

elektroiekārtas agregātus, mezglus un 

detaļas. 

▪ Nomainīt, regulēt, špaktelēt un slīpēt 

virsbūves ārējās detaļas. 

▪ Līmēt virsbūves plastmasas detaļas. 

▪ Taisnot un metināt virsbūves 

plastmasas detaļas. 

▪ Apstrādāt, aplīmēt un gruntēt virsmu 

turpmākai krāsošanai. 

▪ Tīrīt un kopt transportlīdzekli un tā 

salonu pēc remonta. 

▪ Izvēlēties krāsošanas materiālam 

atbilstošus instrumentus, apkopt 

krāsošanas instrumentus un iekārtas. 

▪ Veidot virsmas pārklājumu  atbilstoši 

izvēlētajai tehnoloģijai.. Veikt 

virsbūves vai detaļu vairāku toņu 

krāsošanu. 

▪ Daļēji piekrāsot virsmas. 

▪ Novērst krāsojuma defektus.  

▪ Izvēlēties krāsas toni pēc 

transportlīdzekļa krāsas koda un krāsu 

ražotāja paraugu kataloga. Sagatavot 

krāsu atbilstoši krāsas tonim.  

▪ Krāsot testa paraugus. 

▪ Sagatavot virsmu dekoratīvajai 

aplīmēšanai. 

▪ Uzklāt virsmai aplīmējamo materiālu. 

▪ Noņemt no virsmas aplīmēšanas 

materiālus. 

lietoto  materiālu īpašības. 

▪ Noteikt transportlīdzekļa virsbūves 

bojājumus  un deformācijas pakāpi. 

▪ Noņemt un uzstādīt iekšējās un  

ārējās apdares un aprīkojuma 

detaļas. 

▪ Noņemt un uzstādīt virsbūves  

durvju stiklojuma  detaļas. 

▪ Izņemt un uzstādīt ielīmētos  un 

iemontētos stiklus. 

▪ Noteikt pieļaujamos stiklu defektus 

un remontēt. 

▪ Izvēlēties atbilstošu virsbūves  

taisnošanas tehnoloģiju. 

▪ Sagatavot darba vietu un izvēlēties 

speciālos instrumentus. 

▪ Atjaunot transportlīdzekļa 

virsbūves ģeometriju,  atbilstoši 

tehniskajai dokumentācijai. 

▪ Sagatavot bojāto  virsmu un 

detaļas metināšanai. 

▪ Izgatavot  remonta detaļu  

iemetināšanai. 

▪ Izvēlēties drošus darba 

paņēmienus transportlīdzekļa 

virsbūves metināšanas darbos. 

▪ Metināt virsbūves detaļas. 

▪ Apstrādāt un hermetizēt metinātās 

detaļas. 

▪ Taisnot deformētās virsbūves 

detaļas. 

▪ Atjaunot bojāto detaļu virsmu 

špaktelējot un slīpējot. 

▪ Alvot atjaunojamo detaļu  virsmas. 

▪ Atšķirt plastmasu veidus pēc  to 

marķējuma. 

▪ Līmēt virsbūves plastmasas 

detaļas. 

▪ Metināt virsbūves plastmasas 

detaļas un veikt šuvju  apstrādi. 

▪ Iekārtot drošu darba vidi virsbūvju 

remontu uzņēmumos. 

▪ Organizēt servisa  darbus atbilstoši 

vides  aizsardzības prasībām. 

▪ Noformēt transportlīdzekļa  

pieņemšanas un izsniegšanas 

dokumentāciju. 

▪ Pārbaudīt virsbūves remonta  

kvalitāti. 

▪ Plānot remonta  laiku un izmaksas. 

▪ Ievērot darba drošības, vides 

aizsardzības, atkritumu un kaitīgo  

vielu uzglabāšanas, reģistrēšanas 

un utilizēšanas noteikumus. 

▪ Defektēt transportlīdzekļa  

virsbūvi. 

▪ Sagatavot transportlīdzekļa 

virsbūvi remontam, noņemt un 
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Profesionālās 

kvalifikācijas 

nosaukums 

Transportlīdzekļu krāsotājs 
Autovirsbūvju 

remontatslēdznieks 

▪ Veikt transportlīdzekļa virsbūves 

detaļu defektāciju. 

▪ Izstrādāt krāsošanas tehnoloģisko 

karti un pasūtīt virsmas sagatavošanai 

un krāsošanai nepieciešamos 

materiālus.  

▪ Organizēt krāsošanas materiālu 

uzglabāšanu un uzskaiti.  

▪ Plānot remonta darbu laiku. 

▪ Sagatavot remonta darbu izmaksu 

aprēķinu. 

▪ Ievērot  darba drošības un vides 

aizsardzības noteikumus. 

▪ Izvēlēties krāsas toni pēc 

transportlīdzekļa krāsas koda un krāsu 

ražotāja paraugu kataloga. 

▪ Sajaukt krāsu atbilstoši krāsas tonim 

un krāsot testa paraugus.  

▪ Krāsot virsmu atbilstoši izvēlētajai 

tehnoloģijai, novērst krāsošanas 

defektus un apkopt  krāsošanas 

instrumentus. 

▪ Veikt virsbūves vai detaļu vairāku 

toņu krāsošanu. 

▪ Daļēji piekrāsot transportlīdzekļa 

virsmas.  

▪ Veikt transportlīdzekļa virsmas 

dekoratīvo aplīmēšanu. 

▪ Veidot virsbūves dekoratīvo 

krāsojumu izmantojot šablonus. 

▪ Veidot virsbūves dekoratīvo 

krāsojumu izmantojot palīgmateriālus. 

▪ Veikt transportlīdzekļa virsbūves 

apgleznošanu. 

▪ Komunicēt ar klientu par auto 

remonta uzņēmumā piedāvātajiem 

pakalpojumiem. 

▪ Sniegt profesionālu informāciju par 

darba apjomu un izcenojumu. 

▪ Reklamēt uzņēmumu un iesaistīties tā 

vizuālā tēla veidošanā. 

▪ Lietot praksē zināšanas par 

transportlīdzekļu stiklu veidiem, to 

marķējumiem. 

▪ Izgriezt un ielīmēt stiklojuma detaļas, 

lietojot atbilstošus instrumentus un 

materiālus. 

▪ Izņemt un iemontēt stiklojuma 

detaļas, lietojot atbilstošus 

instrumentus un materiālus. 

▪ Defektēt un remontēt virsbūves 

stiklojuma detaļas. 

uzstādīt mezglus, agregātus un  

detaļas, iekšējās un ārējās apdares 

detaļas. 

▪ Sagatavot detaļu virsmas 

turpmākajam remontam un 

apstrādāt  transportlīdzekli ar 

pretkorozijas materiāliem. 

▪ Metināt virsbūves detaļas, 

atbilstoši izgatavotāja norādītajai 

remonta tehnoloģijai. 

▪ Atjaunot deformēto detaļu  virsmu 

formu. 

▪ Atjaunot transportlīdzekļa 

virsbūves ģeometriju,  atbilstoši 

tehniskajai dokumentācijai. 

▪ Remontēt un nomainīt 

transportlīdzekļa stiklojuma detaļas. 

▪ Remontēt virsbūves plastmasas  

detaļas. 

▪ Pārbaudīt remonta kvalitāti, 

noformēt transportlīdzekļa 

pieņemšanas un izsniegšanas 

dokumentāciju. 

▪ Novērtēt remonta  laiku un 

izmaksas. 

▪ Ieinteresēt un piesaistīt jaunus 

klientus auto remonta   

uzņēmumam. 

▪ Komunicēt ar  auto remonta 

uzņēmuma klientu. 

▪ Apzināt klienta  vēlmes un 

piedāvāt atbilstošus servisa 

pakalpojumus. 

▪ Iesaistīties auto remonta 

uzņēmuma vizuālā tēla veidošanā. 
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Profesionālās izglītības programmas īstenošanai obligātie 

vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu pamatkursi un 
padziļinātie kursi 

▪ Latviešu valoda I un Literatūra I (optimālais līmenis); 

▪ Matemātika I (optimālais līmenis); 

▪ Svešvaloda I (B2); 

▪ Sports (vispārīgais līmenis); 

▪ Svešvaloda (B1) (vispārīgais līmenis) 

▪ Sociālās zinības un vēsture (vispārīgais līmenis); 

▪ Dabaszinības (vispārīgais līmenis); 

▪ Fizika I (optimālais līmenis); 

▪ Valsts aizsardzības mācība (kurss obligāts no 2024.gada 1.septembra 

saskaņā ar “Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums” prasībām). 

 
 

Profesionālās izglītības apguves iespējas 

Profesionālās izglītības programmas 
veids  

(turpmāk – programma) 

Profesionālās vidējās 
izglītības programma 

Profesionālās 
tālākizglītības 
programma 

Transportlīdzekļu 
krāsotājs 

Prasības attiecībā 
uz iepriekš iegūto 

izglītību 

Pamatizglītība Vidējā izglītība Vidējā izglītība  

Programmas 
īstenošanas ilgums 

gados 

3,5 gadi 1,5 gadi - 

Programmas 
īstenošanas ilgums 

stundās 

4760 stundas 
2120 

stundas 
960 stundas 

LKI līmenis LKI 4. līmenis LKI 4. līmenis 

Izglītības 
klasifikācijas kods 

33 525 01 1 35b 525 01 1 30T 525 01 1 

Autovirsbūvju 

remontatslēdznieks 

Prasības attiecībā 
uz iepriekš iegūto 

izglītību 

Pamatizglītība Vidējā izglītība Vidējā izglītība  

Programmas 
īstenošanas ilgums 

gados 

3,5 gadi 1,5 gadi - 

Programmas 
īstenošanas ilgums 

stundās 

4760 stundas 
2120 

stundas 
960 stundas 

LKI līmenis LKI 4. līmenis LKI 4. līmenis 

Izglītības 
klasifikācijas kods 

33 525 01 1 35b 525 01 1 30T 525 01 1 
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Profesionālās izglītības programmas parauga īstenošanas plānojums 
profesionālai kvalifikācijai “Transportlīdzekļu krāsotājs” 
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Profesionālo kompetenču moduļi 

Mūžizglītības kompetenču moduļi 

(līmenis) 

Vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmetu pamatkursi 

un padziļinātie kursi (ja 

attiecināmi) 

Nosaukums (NP*, ja attiecināms) 
Nosaukums (apguves līmenis) 

(NP*-tā gads, ja attiecināms) 

L
K

I
 4

. 
lī
m

e
n

is
 /

 T
r
a
n

s
p

o
r
tl

īd
z
e
k
ļu

 k
r
ā
s
o

tā
js

 1
. 

k
u

r
s
s
 

Transportlīdzekļu uzbūves pamati 
Atslēdznieka darbi 
Demontāža un Montāža (NP) 

Virsbūves detaļu remonta pamati (NP) 

Sabiedrības un cilvēka drošība (1. līmenis) 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
(1. līmenis) 

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

Matemātika I (vispārīgais) (NP-3. 
kursā) 

Svešvaloda I (B2) (NP-3. kursā) 

Svešvaloda (B1) 

Sports (vispārīgais) 

Sociālās zinības un vēsture 
(vispārīgais) 

Dabaszinības (vispārīgais) 

Fizika I (optimālais) 

Valsts aizsardzības mācība 

2
. 

k
u

r
s
s
 

Virsbūves plastmasas detaļu remonts (NP) 
Virsmas sagatavošana krāsošanai (NP) 

Virsmas krāsošana 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

(2. līmenis) 

Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 

(1. līmenis) 

3
. 

k
u

r
s
s
 

Virsmas sagatavošana krāsošanai 

Virsmas krāsošana 
Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse 

Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 
(2. līmenis) 

Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis) 

Sabiedrības un cilvēka drošība (2. līmenis) 

4
. 

k
u

r
s
s
 (

I
)
 Virsmas krāsošana 

Krāsu toņu veidošana (NP) 

Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana 
Krāsošanas darbu organizēšana (NP) 
Transportlīdzekļu krāsotāja prakse 
Klientu menedžments 
Virsbūves dekoratīvā krāsošana 

Virsbūves stiklojuma remonts 

Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2. līmenis)  

4
. 

k
u

r
s
s
 (

I
I
)
 

 

 
Fizika II (augstākais) vai 

Matemātika II (augstākais) 

*Noslēguma pārbaudījums  
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Profesionālās izglītības programmas parauga īstenošanas plānojums 
profesionālai kvalifikācijai “Autovirsbūvju remontatslēdznieks” 
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Profesionālo kompetenču moduļi 

Mūžizglītības kompetenču moduļi 

(līmenis) 

Vispārējās vidējās izglītības 

mācību priekšmetu pamatkursi 

un padziļinātie kursi (ja 

attiecināmi) 

Nosaukums (NP*, ja attiecināms) 
Nosaukums (apguves līmenis) 

(NP*-tā gads, ja attiecināms) 

L
K

I
 4

. 
lī
m

e
n

is
 /

 A
u

to
v
ir

s
b

ū
v
ju

 r
e
m

o
n

ta
ts

lē
d

z
n

ie
k
s
 

1
. 

k
u

r
s
s
 

Automobiļu uzbūves pamati (NP) 
Rasēšanas pamati 

Demontāža un montāža 
Remonta pamati (NP) 
Virsbūves detaļu remonta pamati 
Rasēšana 
Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa 

Sabiedrības un cilvēka drošība (1. līmenis) 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
(1. līmenis) 

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

Matemātika I (vispārīgais) (NP-3. 
kursā) 

Svešvaloda I (B2) (NP-3. kursā) 

Svešvaloda (B1) 

Sports (vispārīgais) 

Sociālās zinības un vēsture 
(vispārīgais) 

Dabaszinības (vispārīgais) 

Fizika I (optimālais) 

Valsts aizsardzības mācība 

2
. 

k
u

r
s
s
 

Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa 
(NP) 
Virsbūves stiklojuma remonts 
Virsbūves taisnošana 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

(2. līmenis) 

Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 
(1. līmenis) 

3
. 

k
u

r
s
s
 Virsbūves taisnošana (NP) 

Virsbūves metināšana 
Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana (NP) 
Virsbūves plastmasas detaļu remonts 

Virsbūves remonta organizācija 

Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 
(1. līmenis) 

Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1. līmenis) 

Sabiedrības un cilvēka drošība (2. līmenis) 

4
. 

k
u

r
s
s
 (

I
)
 

Klientu menedžments 
Autovadītāju apmācības programma Virsbūves 
remontatslēdznieka prakse 

Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2. līmenis) 

Zaļās prasmes 
 

4
. 

k
u

r
s
s
 (

I
I
)
 

 

 
Fizika II (augstākais) vai 

Matemātika II (augstākais) 

*Noslēguma pārbaudījums  
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Modulārās profesionālās izglītības programmas parauga moduļu karte 

profesionālai kvalifikācijai “Transportlīdzekļu krāsotājs” 
 
 

 
 
 

1Profesionālās kompetences moduļa apjoms ir 40% apjomā no kvalifikācijas prakses stundu skaita. 

2Profesionālās kompetences moduļa apjoms ir 60% apjomā no kvalifikācijas prakses stundu skaita. 

  

C
Valodas, kultūras 

izpratne un 

izpausmes

(1. un 2. līmenis)

Sociālās un 

pilsoniskās 

prasmes

(1. un 2. līmenis)

Klientu menedžments 
Virsbūves dekoratīvā 

krāsošana

Virsbūves stiklojuma 

remonts 

Zaļās prasmes Krāsas toņu veidošana
Virsbūves dekoratīvā 

aplīmēšana 

Krāsošanas darbu 

organizēšana

Transportlīdzekļu 

krāsotāja prakse
2

Iniciatīva un 

uzņēmējdarbība

(1. un 2. līmenis)

Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas

(2. līmenis)

Virsbūves plastmasas 

detaļu remonts 

Virsmu sagatavošana 

krāsošanai

Transportlīdzekļu 

sagatavošanas darbu 

prakse
1

Virsmu krāsošana

Sabiedrības un 

cilvēka drošība

(1. un 2. līmenis)

Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas

(1. līmenis)

Transportlīdzekļu 

uzbūves pamati
Atslēdznieka darbi Demontāža un montāža

Virsbūves detaļu remonta 

pamati

Transportlīdzekļu krāsotājs

(LKI 4. līmenis)

A

B
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Modulārās profesionālās izglītības programmas parauga moduļu karte 

profesionālai kvalifikācijai “Autovirsbūvju remontatslēdznieks” 
 
 

 
 
 

1Autovadītāju apmācības programma atbilstoši 2010. gada 13. aprīļa MK noteikumiem Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un 

transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” 

2Mūžizglītības kompetences moduļa īstenošana neattiecas uz profesionālās tālākizglītības programmu.  

C Zaļās prasmes

Iniciatīva un 

uzņēmējdarbība

(2. līmenis)

Klientu menedžments 
Autovadītāju apmācības 

programma
1

Virsbūves remonta 

organizācija

Virsbūves 

remontatslēdznieka 

prakse

Sabiedrības un 

cilvēka drošība

(2. līmenis)

Valodas, kultūras 

izpratne un 

izpausmes

(1. un 2. līmenis)

Virsbūves taisnošana Virsbūves metināšana
Virsbūves detaļu virsmu 

atjaunošana

Virsbūves plastmasas 

detaļu remonts

Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas

(2. līmenis)

Iniciatīva un 

uzņēmējdarbība

(1. līmenis)

Virsbūves detaļu remonta 

pamati 
Rasēšana

Virsbūves defektācija un 

aprīkojuma detaļu 

nomaiņa

Virsbūves stiklojuma 

remonts

A
Sabiedrības un 

cilvēka drošība

(1. līmenis)
2

Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas

(1. līmenis)

Automobiļu uzbūves 

pamati
Rasēšanas pamati Demontāža un Montāža Remonta pamati

Autovirsbūvju remontatslēdznieks

(LKI 4. līmenis)

B
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Moduļa “Transportlīdzekļu uzbūves pamati" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas lietot praksē zināšanas par transportlīdzekļu uzbūvi, darbības principiem un mašīnbūvē 

lietotajiem materiāliem. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Pazīt transportlīdzekļu sastāvdaļas.  

2. Paskaidrot transportlīdzekļu mezglu un agregātu uzdevumus. 

3. Pazīt transportlīdzekļu pārvadu veidus un to sastāvdaļas. 

4. Noteikt detaļu savienojuma veidu.  

5. Izvēlēties savienojumam atbilstošas stiprinājuma detaļas. 

6. Aprakstīt transportlīdzekļos izmantojamos materiālus un to lietojumu.  

7. Noteikt detaļu slogojuma veidus. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 
Iegūta pamatizglītība. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Transportlīdzekļu uzbūves pamati" ir A daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto 

pārbaudījumu - atpazīst detaļas un agregātus uz transportlīdzekļa vai mācību stenda un izskaidro to darbības 

principus, izvēlas dotajam savienojumam atbilstošas stiprinājuma detaļas, apraksta mašīnbūvē lietojamos 

materiālus un to īpašības. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis " Transportlīdzekļu uzbūves pamati" ir A daļas modulis, kuru var apgūt paralēli ar moduli "Atslēdznieka 

darbi". 

Modulis " Transportlīdzekļu uzbūves pamati" ir pamats visu turpmāko moduļu apguvei, lai iegūtu autoatslēdznieka, 

spēkratu atslēdznieka, autovirsbūvju remontatslēdznieka vai transportlīdzekļu krāsotāja profesionālo kvalifikāciju. 

 

Moduļa “Transportlīdzekļu uzbūves pamati" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: pazīt transportlīdzekļu 

sastāvdaļas.  

Zina: transportlīdzekļu tehniskos 

terminus un sastāvdaļu nosaukumus.  

Izprot: transportlīdzekļu uzbūves 

pamatprincipus un sastāvdaļu 

izvietojumu. 

4% no moduļa 

kopējā apjoma 

Atpazīst transportlīdzekļu veidus. Apraksta transportlīdzekļu veidus, to 

konstrukciju attīstības tendences. 

Apraksta transportlīdzekļu  attīstības 

tendences. 

Apraksta transportlīdzekļu rašanās 

vēsturi un attīstības tendences. 

Apraksta transportlīdzekļu galvenās 

sastāvdaļas un to izvietojumu. 

Raksturo transportlīdzekļu galvenās 

sastāvdaļas un to izvietojumu. 

Nosauc galvenos transportlīdzekļus 

raksturojošos tehniskos terminus un 

parametrus. 

Lieto mašīnbūves un transportlīdzekļu 

tehniskos terminus latviešu un angļu 

valodā un analizē transportlīdzekļus 
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raksturojošos parametrus. 

2. Spēj: paskaidrot transportlīdzekļu 

mezglu un agregātu uzdevumus.  

Zina: transportlīdzekļu  mezglu un 

agregātu konstrukcijas principus. 

Izprot: transportlīdzekļu mezglu un 

agregātu darbību. 

48% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc motoru veidus, galvenos 

agregātus, mehānismus, sistēmas un 

apraksta to uzdevumu un darbības 

principus. 

Raksturo transportlīdzekļu motoru 

veidus, galvenos agregātus, 

mehānismus, sistēmas un izskaidro to 

uzdevumu un darbības principus. 

Nosauc transportlīdzekļu transmisiju 

veidus, galvenos agregātus un apraksta 

to uzdevumu un darbības principus. 

Raksturo transportlīdzekļu transmisiju 

veidus, galvenos agregātus un izskaidro 

to uzdevumu un darbības principus. 

Nosauc transportlīdzekļu gaitas iekārtu 

veidus, apraksta to uzdevumu un 

darbības principu. 

Raksturo transportlīdzekļu gaitas iekārtu 

veidus, izskaidro to uzdevumu un 

darbības principu. 

Nosauc transportlīdzekļu vadības ierīces, 

to veidus, galvenos agregātus un 

apraksta to uzdevumu un darbības 

principus. 

Raksturo transportlīdzekļu vadības 

ierīces, to veidus, galvenos agregātus un 

izskaidro to uzdevumu un darbības 

principus. 

Nosauc transportlīdzekļu elektroiekārtas 

galvenās sastāvdaļas un agregātus, 

apraksta to uzdevumu. 

Raksturo transportlīdzekļu elektroiekārtas 

galvenās sastāvdaļas un agregātus, 

izskaidro to uzdevumu. 

Atpazīst transportlīdzekļu virsbūvju un 

rāmju sastāvdaļas un aprīkojuma 

elementus, apraksta to uzdevumu. 

Apraksta transportlīdzekļu virsbūvju un  

rāmju sastāvdaļas un  aprīkojuma 

elementus, izskaidro  to uzdevumu un 

darbības principu. 

Nosauc transportlīdzekļu hidraulisko un 

pneimatisko sistēmu galvenās 

sastāvdaļas un agregātus, apraksta to 

uzdevumu un darbības principus. 

Raksturo transportlīdzekļu hidraulisko un 

pneimatisko sistēmu galvenās 

sastāvdaļas un agregātus, izskaidro to 

uzdevumu un darbības principus. 

Nosauc transportlīdzekļu darba iekārtu 

galvenās sastāvdaļas un agregātus, 

apraksta to uzdevumu un darbības 

principus. 

Raksturo transportlīdzekļu  darba iekārtu 

galvenās sastāvdaļas un agregātus, 

izskaidro to uzdevumu un darbības 

principus. 

3. Spēj: pazīt transportlīdzekļu 

pārvadu veidus un to sastāvdaļas. 

Zina: spēka pārvadu konstrukciju.  

Izprot: spēka pārvadu kinemātiskās 

shēmas un darbības principus. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atpazīst spēka pārvadu veidus (siksnu, 

ķēžu, cilindrisko un konisko zobratu, 

planetārie, hipoidālie, skrūves un 

gliemežpārvadi), apraksta sastāvdaļu 

uzdevumus. 

Salīdzina dažādu spēka pārvadu 

pārnesumskaitļus, griezes momentus un 

lietderības koeficientus, izskaidro 

pārvadu kinemātiskās shēmas. 

Atpazīst sajūgu veidus, apraksta 

sastāvdaļu uzdevumus. 

Raksturo sajūgu veidus, to lietojumu, 

izskaidro kinemātiskās shēmas, 

sastāvdaļu uzdevumus. 

Apraksta atšķirības starp asīm un 

vārpstām. 

Apraksta atšķirības starp asīm un 

vārpstām, izskaidro to lietojumu. 
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Atpazīst gultņu veidus un marķējumu. Atpazīst gultņu veidus un marķējumu, 

izskaidro to lietojumu. 

Izskaidro blīvju un blīvslēgu lietojumu, 

apzīmējumus un uzstādīšanas 

noteikumus. 

Izskaidro blīvju un blīvslēgu lietojumu, 

apzīmējumus un uzstādīšanas 

noteikumus un apraksta blīvējumos 

lietotos materiālus. 

4. Spēj: noteikt detaļu savienojuma 

veidu.  

Zina: savienojuma veidu tipus.  

Izprot: salāgojuma raksturu un 

lietojumu. 

12% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atpazīst neizjaucamu savienojumu 

veidus, apraksta to lietojumu 

transportlīdzekļos. 

Atpazīst neizjaucamu savienojumu veidus 

(metināti, kniedēti, līmēti, lodēti), to 

apzīmējumus, apraksta to lietojumu 

transportlīdzekļos. 

Atpazīst izjaucamu savienojumu veidus 

(vītņu, ierievju, tapu, rievsavienojumi), 

apraksta to lietojumu transportlīdzekļos. 

Atpazīst izjaucamu savienojumu veidus, 

izskaidro to lietojumu transportlīdzekļos 

atkarībā no mezgla veicamā uzdevuma. 

Apraksta detaļu salāgojuma raksturu 

atkarībā no mezgla veicamā uzdevuma 

un tā veidošanas principu. 

Apraksta detaļu salāgojuma raksturu 

atkarībā no mezgla veicamā uzdevuma 

un izskaidro pielaižu un sēžu veidošanas 

pamatprincipus. 

5. Spēj: izvēlēties savienojumam 

atbilstošas stiprinājuma detaļas.  

Zina: stiprinājuma detaļu veidus.  

Izprot: stiprinājuma detaļu lietošanas 

nosacījumus. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Atpazīst skrūvju un vītņu veidus, 

izskaidro skrūvju stiprības klases, to 

lietošanas noteikumus. 

Atpazīst skrūvju un vītņu veidus, novērtē 

skrūvju stiprības klases atbilstību slodzei. 

Nosauc skrūvju fiksēšanas elementus un 

izmantojamos materiālus. 

Salīdzina skrūvju fiksēšanas elementus 

un izmantojamos materiālus. 

Nosauc kniežu veidus un apraksta to 

lietojumu. 

Salīdzina kniežu veidus un to 

izmantošanas atšķirības. 

Atpazīst plastmasas stiprinājuma detaļas 

pēc to lietojuma. 

Klasificē plastmasas stiprinājuma detaļas 

pēc to lietojuma. 

6. Spēj: aprakstīt transportlīdzekļos 

izmantojamos materiālus un to 

lietojumu.  

Zina: materiālu veidus, to klasifikāciju 

un apzīmējumus.  

Izprot: transportlīdzekļos lietoto 

materiālu īpašības un detaļu 

izgatavošanas metodes. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc transportlīdzekļos izmantotos 

metālus, sakausējumus, apraksta to 

galvenās īpašības un lietojumu. 

Salīdzina transportlīdzekļos izmantotos 

metālus, sakausējumus, izskaidro to 

lietojumu. 

Izskaidro metālu termiskās apstrādes 

paņēmienus (rūdīšana, atkvēlināšana, 

normalizācija, atlaidināšana), to ietekmi 

uz detaļu īpašībām. 

Raksturo metālu termiskās apstrādes 

paņēmienu atšķirības, to ietekmi uz 

detaļu īpašībām. 

Izskaidro metālu ķīmiski termiskās un 

pulvermetalurģijas apstrādes 

paņēmienus, to ietekmi uz detaļu 

īpašībām. 

Raksturo metālu ķīmiski termiskās un 

pulvermetalurģijas apstrādes paņēmienu 

atšķirības, to ietekmi uz detaļu īpašībām. 

Uzskaita transportlīdzekļu detaļas, kurās 

tiek lietoti kompozītmateriāli. 

Izskaidro kompozītmateriālu 

izmantošanas priekšrocības 

transportlīdzekļos. 
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Apraksta nemetālu materiālus 

(plastmasas, gumija u.c.) un to lietojumu 

transportlīdzekļos. 

Raksturo nemetālu materiālus, to 

apzīmējumus, izskaidro to lietošanas 

priekšrocības transportlīdzekļos. 

Apraksta transportlīdzekļu detaļu 

izgatavošanas metodes (liešana, 

velmēšana, kalšana, presēšana, apstrāde 

ar griezējinstrumentiem 

Raksturo transportlīdzekļu detaļu 

izgatavošanas metodes un detaļu 

īpašības atkarībā no lietotās metodes. 

7.Spēj: noteikt detaļu slogojuma 

veidus.  

Zina: materiālu pretestības 

pamatprincipus.  

Izprot: detaļu deformācijas cēloņus. 

6% no moduļa 

kopējā apjoma 

Apraksta uz detaļu darbojošos spēkus. Raksturo un grafiski attēlo uz detaļu 

darbojošos spēkus. 

Apraksta slodzes veidus, kas darbojas uz 

detaļām. 

Aprēķina slodzi, kas darbojas uz detaļu. 
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Moduļa “Atslēdznieka darbi" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas mērīt detaļas, izprast shēmas un rasējumus un skicēt vienkāršas detaļas, izgatavot un 

remontēt detaļu savienojumus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Mērīt detaļas ar bīdmēru. 

2. Uzzīmēt skici vienkāršām detaļām.  

3. Iezīmēt skicē vītņu savienojumus vienkāršām detaļām.  

4. Atjaunot detaļu salāgojumu.  

5. Atjaunot un veidot vītņotos savienojumus. 

6. Atjaunot un veidot kniedētus savienojumus. 

7. Atjaunot un veidot līmētus savienojumus. 

8. Atjaunot un veidot lodētus savienojumus. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 
Iegūta pamatizglītība. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Atslēdznieka darbi" ir A daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu – atbild uz 

jautājumiem par katru no modulī ietvertajām remonta metodēm, lietotajiem instrumentiem un materiāliem, skicē 

vienkāršu detaļu ar vītņu savienojumu, atjauno vai izgatavo detaļu savienojumu ar norādīto metodi. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Atslēdznieka darbi" ir A daļas modulis, kuru var apgūt paralēli ar moduli "Transportlīdzekļu uzbūves 

pamati".  

Modulis "Atslēdznieka darbi" ir pamats visu turpmāko moduļu apguvei, lai iegūtu autoatslēdznieka, spēkratu 

atslēdznieka, autovirsbūvju remontatslēdznieka vai transportlīdzekļu krāsotāja profesionālo kvalifikāciju. 

 

Moduļa “Atslēdznieka darbi" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: mērīt detaļas ar bīdmēru.  

Zina: bīdmēra lietošanas noteikumus.  

Izprot: mērījumu veikšanas metodes. 

6% no moduļa 

kopējā apjoma 

Atpazīst un nosauc detaļas 

izmērus, izmantojamos 

mērinstrumentus. 

Salīdzina dažādus lineāros 

mērinstrumentus un to iespējas. 

Mēra detaļas ar bīdmēru. Mēra detaļas ar bīdmēru, salīdzina 

mērinstrumentu precizitātes klases. 

2. Spēj: uzzīmēt skici vienkāršām detaļām.  

Zina: rasēšanas pamatus.  

 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Noformē rasējuma lapu, atšķir 

dažādus līniju veidus. 

Noformē rasējuma lapu, izvēlas 

atbilstošus  līniju veidus skices 

noformēšanai. 

Zīmē vienkāršu ģeometrisku figūru Zīmē saliktu ģeometrisku figūru skices. 
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Izprot: izmēru izvietošanas nosacījumus. skices dažādos skatos. 

Iezīmē detaļas skicē vienkāršus 

šķēlumus un griezumus. 

Iezīmē detaļas skicē dažādus šķēlumus 

un griezumus. 

Izliek skicē nepieciešamos izmērus Izliek skicē nepieciešamos izmērus, 

ievērojot detaļu izgatavošanas 

tehnoloģiju. 

3. Spēj: iezīmēt skicē vītņu savienojumus 

vienkāršām detaļām.  

Zina: vītņu apzīmējumus.  

Izprot: vītnes attēlošanu uz vārpstas un 

urbumos. 

4% no moduļa 

kopējā apjoma 

Iezīmē skicē vītnes. Iezīmē skicē iekšējās un ārējās vītnes. 

Izliek skicē vītņu apzīmējumus. Izliek skicē vītņu apzīmējumus, izskaidro 

to nozīmi. 

4. Spēj: atjaunot detaļu salāgojumu.  

Zina: salāgojuma veidus, to galvenos 

raksturlielumus, raksturīgās. nolietojuma 

pazīmes; salāgojuma atjaunošanas 

tehnoloģiskos paņēmienus.  

Izprot: detaļu virsmu formas un 

novietojuma pielaides, nominālos, robežu, 

remonta un faktiskos detaļu izmērus. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Uzskaita drošības noteikumus 

strādājot ar atslēdznieka 

instrumentiem. 

Uzskaita drošības noteikumus strādājot  

ar atslēdznieka instrumentiem, apraksta 

iespējamos riskus atslēdznieka darbos. 

Nosaka detaļas  virsmas ovalitāti 

un koniskumu, mērot ar bīdmēru. 

Nosaka detaļas  virsmas ovalitāti un 

koniskumu, mērot ar bīdmēru, raksturo 

virsmas formas ietekmi uz salāgojuma 

darbspēju. 

Apraksta detaļu izmēru veidus. Izskaidro detaļu izmēru veidus un to 

saikni ar salāgojuma raksturu un 

darbspēju. 

Atjauno detaļu salāgojumu 

izmantojot norādīto metodi. 

Atjauno detaļu salāgojumu izvēloties 

optimālāko metodi. 

5. Spēj: atjaunot un veidot vītņotos 

savienojumus.  

Zina: vītņoto savienojumu veidus, to 

raksturlielumus un remonta metodes. 

Izprot: vītņoto savienojumu veidošanas 

principus un to ietekmi uz ekspluatācijas 

drošību, vītņu savienojuma rakstura 

izmaiņas mehāniskās un termiskās 

iedarbības rezultātā. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Iegriež un uzgriež vītnes, 

izmantojot atbilstošu tehnoloģiju. 

Iegriež un uzgriež vītnes, izmantojot 

atbilstošu tehnoloģiju, izskaidro urbja 

izvēli atbilstoši vītnes diametram. 

Izņem  nolauztu skrūvi un atjauno 

norautu vītnes savienojumu, 

lietojot atbilstošu tehnoloģiju. 

Izņem  nolauztu skrūvi un atjauno 

norautu vītnes savienojumu, lietojot 

atbilstošu tehnoloģiju, izskaidro vītņu 

savienojuma rakstura izmaiņas 

mehāniskās un termiskās iedarbības 

rezultātā. 

6. Spēj: atjaunot un veidot kniedētus 

savienojumus. 

Zina: kniedēto savienojumu veidus, 

instrumentus un kniedēšanas metodes.  

Izprot: kniedētu savienojumu izveidošanas 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atpazīst kniežu veidus un apraksta 

to lietojumu. 

Raksturo kniedēto savienojumu veidus, 

materiālus un lietojumu. 

Veido kniedētu savienojumu, 

lietojot atbilstošu tehnoloģiju. 

Veido kniedētu savienojumu, lietojot 

atbilstošu tehnoloģiju, izskaidro kniedētu 

savienojumu izveidošanas tehniskās 

prasības. 
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tehniskās prasības un lietojumu. 

7. Spēj: atjaunot un veidot līmētus 

savienojumus. 

Zina: līmju veidus un to lietojumu, darbu 

tehnoloģiju, drošības noteikumus līmēšanas 

darbos.  

Izprot: līmētu savienojumu kvalitātes 

izmaiņas, neievērojot virsmu 

sagatavošanas tehnoloģiju. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc transportlīdzekļu remontā 

lietotos līmju veidus, apraksta to 

lietojumu. 

Raksturo transportlīdzekļu remontā 

lietotos līmju veidus, salīdzina to 

īpašības. 

Veido līmētus savienojumus, 

lietojot atbilstošas līmes un 

palīgmateriālus. 

Veido līmētus savienojumus, lietojot 

atbilstošas līmes un palīgmateriālus, 

izskaidro līmētu savienojumu kvalitātes 

izmaiņas, neievērojot virsmu 

sagatavošanas tehnoloģiju. 

8. Spēj: atjaunot un veidot lodētus 

savienojumus. 

Zina: darbu tehnoloģiju un lietotos 

materiālus, drošības noteikumus lodēšanas 

darbos.  

Izprot: lodēto savienojumu ietekmi uz 

ekspluatācijas drošību. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta lodēšanā lietojamos 

instrumentus un materiālus. 

Pamato lodēšanā lietojamo instrumentu 

un materiālu izvēli. 

Veido lodētus savienojumus, 

lietojot atbilstošu tehnoloģiju un 

materiālus. 

Veido lodētus savienojumus, lietojot 

atbilstošu tehnoloģiju un materiālus, 

izskaidro lodētu savienojumu kvalitātes 

izmaiņas, neievērojot darbu tehnoloģiju. 
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Moduļa “Demontāža un Montāža" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas demontēt un montēt transportlīdzekļa agregātus un detaļas, lietojot atslēdznieka 

instrumentus, celšanas iekārtas un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Ievērot darba un vides aizsardzības noteikumus, saskarsmē ar paaugstinātas bīstamības iekārtām. 

2. Sagatavot un uzturēt drošu darbavietu, izvēlēties atbilstošus instrumentus un palīgierīces.  

3. Strādāt ar celšanas un celšanas - transporta iekārtām, veicot demontāžas un montāžas darbus.  

4. Sagatavot transportlīdzekļus un to agregātus remontam, tīrīt transportlīdzekļus un to salonu pēc remonta. 

5. Apkopt atslēdznieka instrumentus, palīgierīces, rokas pneimatiskos un elektriskos instrumentus.  

6. Remonta gaitā izvērtēt nepieciešamību veidot metinātus savienojumus. 

7. Noņemt un uzstādīt transportlīdzekļu agregātus, mezglus un detaļas.  

8. Nomainīt transportlīdzekļu elektroiekārtas agregātus, mezglus un detaļas. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 
Apgūti moduļi "Transportlīdzekļu uzbūves pamati" un "Atslēdznieka darbi". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Demontāža un montāža" ir A daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu - 

izskaidro celšanas un celšanas - transporta iekārtu, atslēdznieka instrumentu, pneimatisko, elektrisko un hidraulisko 

instrumentu un palīgierīču darbības principus un lietojumu, veic transportlīdzekļa agregātu vai mezglu nomaiņu, 

izvēloties atbilstošus instrumentus un palīgierīces, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Demontāža un montāža" ir A daļas modulis, kuru var apgūt paralēli ar moduli "Virsbūves detaļu remonta 

pamati". 

Pēc moduļa "Demontāža un montāža" apguves kvalifikāciju "Automehāniķis" un "Spēkratu mehāniķis" izglītojamie 

apgūst B daļas moduli "Riepu maiņa un remonts", kvalifikācijas "Autovirsbūvju remontatslēdznieks" izglītojamie 

apgūst B daļas moduli "Mašīnbūves rasēšanas pamati", kvalifikācijas "Transportlīdzekļu krāsotājs" izglītojamie 

apgūst B daļas moduli "Virsbūves plastmasas detaļu remonts". 

 

Moduļa “Demontāža un Montāža" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: ievērot darba un vides aizsardzības 

noteikumus, saskarsmē ar paaugstinātas 

bīstamības iekārtām.  

Zina: noteikumus darbā ar elektriskiem 

instrumentiem, hidrauliskām, 

2% no moduļa 

kopējā apjoma 

Apraksta darba aizsardzības 

noteikumus transportlīdzekļu remonta 

uzņēmumā, 

izvērtē riska faktorus montāžas un 

demontāžas darbos. 

Apraksta darba aizsardzības 

noteikumus transportlīdzekļu remonta 

uzņēmumā, 

izskaidro riska faktoru ietekmi uz 

cilvēka organismu un definē 

preventīvos pasākumus to 
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pneimatiskām, degvielas, gāzes un klimata 

kontroles sistēmām, akumulatoru uzlādes 

iekārtām, elektriskās un hibrīda piedziņas 

transportlīdzekļiem, bīstamo vielu 

apzīmējumu veidus, atkritumu un bīstamo 

vielu utilizēšanas noteikumus.  

Izprot: bīstamo vielu ietekmi uz apkārtējo 

vidi un cilvēka organismu, kaitīgo izmešu 

samazināšanas nepieciešamību, riska 

faktorus darbā. 

novēršanai. 

Apraksta kaitīgo vielu ietekmi uz 

apkārtējo vidi, bīstamo atkritumu 

uzglabāšanas un utilizēšanas 

noteikumus, atpazīst bīstamo vielu 

apzīmējumus. 

Izskaidro kaitīgo vielu ietekmi uz 

apkārtējo vidi, bīstamo atkritumu 

uzglabāšanas un  utilizēšanas 

noteikumus, atpazīst bīstamo vielu 

apzīmējumus. 

Apraksta drošības noteikumus 

saskarsmē ar hidrauliskām, 

pneimatiskām, degvielas, gāzes un 

klimata kontroles sistēmām, 

akumulatoru uzlādes iekārtām, 

hibrīda un elektropiedziņas 

transportlīdzekļiem. 

Izskaidro riskus saskarsmē ar 

hidrauliskām, pneimatiskām, 

degvielas, gāzes un klimata kontroles 

sistēmām, akumulatoru uzlādes 

iekārtām, hibrīda un elektropiedziņas 

transportlīdzekļiem. 

2. Spēj: sagatavot un  

uzturēt drošu darbavietu, izvēlēties 

atbilstošus instrumentus un palīgierīces.  

Zina: instrumentu, palīgierīču un iekārtu 

veidus, to lietojumu un drošības 

noteikumus darbā ar tiem, normatīvo aktu 

prasības aprīkojumam, darbavietas 

sakārtošanas un izlietoto ekspluatācijas 

materiālu savākšanas noteikumus, 

ergonomikas pamatprincipus 

Izprot: veicamajam darbam atbilstošu 

instrumentu izvēles un darba vietas 

iekārtojuma ietekmi uz darba ražīgumu, 

drošību un kvalitāti, darba vietas 

piesārņojuma ietekmi uz remonta kvalitāti. 

2% no moduļa 

kopējā apjoma 

Izvēlas atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces, ievēro instrumentu un 

palīgierīču lietošanas noteikumus. 

Pamato instrumentu izvēles saistību 

ar darba ražīgumu un kvalitāti, ievēro 

instrumentu un palīgierīču lietošanas 

noteikumus. 

Sagatavo darbavietu atbilstoši darba 

drošības noteikumiem. 

Sagatavo darbavietu atbilstoši darba 

drošības noteikumiem un 

ergonomikas principiem. 

Sakārto darbavietu pēc darba 

pabeigšanas vai pārtraukšanas. 

Sakārto darbavietu pēc darba 

pabeigšanas vai pārtraukšanas, 

izskaidro darbavietas iekārtojuma 

ietekmi uz darba ražīgumu un 

drošību, darbavietas piesārņojuma 

ietekmi uz remonta kvalitāti. 

3. Spēj: strādāt ar celšanas un celšanas - 

transporta iekārtām, veicot demontāžas un 

montāžas darbus.  

Zina: celšanas un celšanas – transporta 

iekārtu lietošanas noteikumus un drošas 

darba metodes darbā ar celšanas iekārtām.  

Izprot: celšanas un celšanas – transporta 

iekārtu darbības principus un iespējamos 

riskus. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Atpazīst un izvēlas atbilstošu celšanas 

iekārtu. 

Izvēlas atbilstošu celšanas iekārtu un 

izskaidro tās darbības principu 

Lieto celšanas un celšanas - 

transporta iekārtas ievērojot drošības 

noteikumus. 

Lieto celšanas un celšanas - 

transporta iekārtas, izvērtē 

iespējamos riskus darbā ar celšanas 

iekārtām 

4. Spēj: sagatavot transportlīdzekļus un to 23% no Izvēlas atbilstošu mazgāšanas un Izvēlas atbilstošu mazgāšanas un 
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agregātus remontam, tīrīt 

transportlīdzekļus un to salonu pēc 

remonta. 

Zina: tīrīšanas iekārtu, ķīmisko, abrazīvo  

un aizsardzības  līdzekļu lietošanas 

noteikumus, transportlīdzekļu un to 

agregātu aizsardzības paņēmienus tīrīšanas 

un remonta darbu laikā.  

Izprot: tīrīšanas un aizsardzības metodes, 

to iedarbību uz transportlīdzekļu detaļām, 

cilvēka organismu un apkārtējo vidi. 

moduļa kopējā 

apjoma 

tīrīšanas veidu, instrumentus un 

iekārtas 

tīrīšanas veidu, instrumentus un 

iekārtas un pamato to ievēli 

Izvēlas atbilstošus  

ķīmiskos mazgāšanas un tīrīšanas 

līdzekļus un novērtē to iedarbību uz 

cilvēka organismu un 

transportlīdzekļu detaļām 

Izvēlas atbilstošus ķīmiskos 

mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus un 

izskaidro dažādu ķīmisko mazgāšanas 

un tīrīšanas līdzekļu iedarbību uz 

cilvēka organismu un 

transportlīdzekļu detaļām. 

Sagatavo virsbūvi, agregātus un 

salonu tīrīšanas darbu veikšanai 

Sagatavo virsbūvi, agregātus un 

salonu tīrīšanas darbu veikšanai, 

pamato aizsardzības pasākumu 

nepieciešamību. 

Mazgā un tīra transportlīdzekļus, 

izmantojot norādīto veidu. 

Mazgā un tīra transportlīdzekļus, 

izvēloties racionālāko veidu. 

Izlīdzina attīrītās detaļu virsmas ar 

abrazīvajiem materiāliem un uzklāj 

atbilstošus krāsmateriālus un 

pretkorozijas līdzekļus. 

Izlīdzina attīrītās detaļu virsmas ar 

abrazīvajiem materiāliem un uzklāj 

atbilstošus krāsmateriālus un 

pretkorozijas līdzekļus. Izskaidro 

krāsmateriālu un pretkorozijas 

līdzekļu funkcijas. 

Apraksta sagatavošanas procesu 

transportlīdzekļu glabāšanai un 

noņemšanai no konservācijas. 

Apraksta sagatavošanas procesu 

transportlīdzekļu glabāšanai un 

noņemšanai no konservācijas, 

lietojamos materiālus un tehnoloģisko 

procesu, izskaidro konservācijas 

nozīmi. 

5. Spēj: apkopt atslēdznieka instrumentus, 

palīgierīces, rokas pneimatiskos un 

elektriskos instrumentus.  

Zina: lietojamos instrumentus un drošības 

noteikumus darbā ar tiem.  

Izprot: pneimatisko un elektrisko 

instrumentu konstrukcijas un apkopes 

principus 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta atslēdznieka rokas 

instrumentu lietojumu, pārbauda 

instrumentu atbilstību drošības 

noteikumiem un veic apkopi. 

Izskaidro konkrēta atslēdznieka rokas 

instrumenta lietojumu, izvērtē 

instrumentu atbilstību tehniskajām 

prasībām un drošības noteikumiem un 

veic apkopi. 

Apraksta speciālo instrumentu un 

palīgierīču (dinamometriskās 

atslēgas, lenķatslēgas, tapņi, 

novilcēji, statņi, balsti, piespiedēji, 

izspiedēji utt.) lietojumu, pārbauda to 

tehnisko stāvokli. 

Izskaidro konkrēta atslēdznieka rokas 

instrumenta lietojumu, izvērtē 

instrumentu atbilstību tehniskajām 

prasībām un drošības noteikumiem un 

veic apkopi. 

Apraksta speciālo instrumentu un 

palīgierīču (dinamometriskās 

atslēgas, lenķatslēgas, tapņi, 

Izskaidro konkrēta speciālā 

instrumenta vai palīgierīces lietojumu, 

izvērtē tā tehnisko stāvokli. 
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novilcēji, statņi, balsti, piespiedēji, 

izspiedēji utt.) lietojumu, pārbauda to 

tehnisko stāvokli. 

Apraksta rokas pneimatisko un 

elektrisko instrumentu lietojumu, 

pārbauda to tehnisko stāvokli un veic 

apkopi. 

Izskaidro konkrēta rokas pneimatiskā 

vai elektriskā instrumenta lietojumu, 

izvērtē instrumentu atbilstību 

tehniskajām prasībām un drošības 

noteikumiem un veic apkopi. 

6. Spēj: remonta gaitā izvērtēt 

nepieciešamību veidot metinātus 

savienojumus. 

Zina: metināšanas veidus dažādu gāzu 

vidēs, metinātu savienojumu veidošanas 

principus. 

Izprot: atšķirību starp dažādiem 

metinājuma vietu sagatavošanas principiem 

un to ietekmi uz veidojamās konstrukcijas 

stiprību. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Lokmetināšanas mehanizētās iekārtas 

aktīvās gāzes vidē darbības principu. 

Izskaidro dažādu metināšanas veidu 

atšķirības, to lietojumu, apraksta 

lokmetināšanas mehanizētās iekārtas 

aktīvās gāzes vidē darbības principu. 

Apkopj un sagatavo lokmetināšanas 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē 

darbam mācību vadītāja vadībā. 

Apkopj un sagatavo lokmetināšanas 

mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē 

darbam, atbilstoši ekspluatācijas 

instrukcijai. 

Veido vienkāršu metinātu 

savienojumu. 

Veido vienkāršu metinātu 

savienojumu, izvēloties atbilstošu 

šuves sagatavošanas paņēmienu un 

metināšanas veidu. 

7. Spēj: noņemt un uzstādīt 

transportlīdzekļu agregātus, mezglus un 

detaļas.  

Zina: savienojumu atjaunošanas 

paņēmienus un lietojamos materiālus.  

Izprot: montāžas dokumentāciju, 

stiprinājumu atskrūvēšanas un 

pieskrūvēšanas secību un lietotā spēka 

momenta nozīmi. 

35% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Noņem un uzstāda agregātus un 

mezglus, lietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces. 

Noņem un uzstāda agregātus un 

mezglus lietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces un 

izskaidro stiprinājumu atskrūvēšanas 

un pieskrūvēšanas secību un 

izmantotā spēka momenta nozīmi. 

Izjauc tapskrūvju un bojātus vītņu 

savienojumus, lietojot norādīto 

tehnoloģiju. 

Izjauc tapskrūvju un bojātus vītņu 

savienojumus, izvēloties piemērotāko 

tehnoloģiju. 

Nomaina gultņus un blīvslēgus, 

lietojot atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces. 

Nomaina gultņus un blīvslēgus, 

lietojot atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces un  izskaidro salāgojuma 

montāžas principus. 

Izjauc un saliek presētus, ķīļu, 

ierievju un rievsavienojumus lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces. 

Izjauc un saliek presētus, ķīļu, 

ierievju un rievsavienojumus lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces un izskaidro doto 

savienojumu montāžas principus. 

Izjauc un saliek ķēžu, siksnu un 

zobratu pārvadus, lietojot atbilstošus 

Izjauc un saliek ķēžu, siksnu un 

zobratu pārvadus lietojot atbilstošus 
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instrumentus un palīgierīces. instrumentus un palīgierīces un 

izskaidro pārvadu montāžas tehniskās 

prasības. 

Izjauc un saliek cauruļvadu 

savienojumus, lietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces. 

Izjauc, atjauno un saliek cauruļvadu 

savienojumus lietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces un 

izskaidro savienojumu veidošanas 

tehniskās prasības. 

8. Spēj: nomainīt transportlīdzekļu 

elektroiekārtas agregātus, mezglus un 

detaļas. 

Zina: transportlīdzekļu elektroiekārtu 

agregātu pieslēgšanas veidus un secību, 

savienojumu un stiprinājuma detaļu veidus. 

Izprot: elektrisko savienojumu veidošanas 

principus un izolācijas bojājumu radītās 

sekas. 

8% no moduļa 

kopējā apjoma 

Apraksta elektrisko slēgumu 

veidošanas principu un secību, 

apraksta elektrisko savienojumu 

konstrukciju. 

Izskaidro elektrisko slēgumu 

veidošanas principu un secību, 

apraksta elektrisko savienojumu 

konstrukciju. 

Noņem un uzstāda  transportlīdzekļu 

elektroiekārtas agregātus un mezglus, 

ievērojot vadu polaritāti un 

pieslēgšanas secību. 

Noņem un uzstāda  transportlīdzekļu 

elektroiekārtas agregātus un mezglus, 

ievērojot vadu polaritāti un 

pieslēgšanas secību un izskaidro 

kontaktu savienojumu un izolācijas 

bojājumu radītās sekas. 
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Moduļa “Virsbūves detaļu remonta pamati" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Sekmēt izglītojamo spējas izpildīt vienkāršus virsbūves apkopes un remonta darbus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Nomainīt virsbūves ārējās detaļas, lietojot atslēdznieka instrumentus. 

2. Sagatavot detaļu virsmas turpmākajam remontam. 

3. Špaktelēt un slīpēt virsbūves detaļu virsmas.  

4. Kopt virsbūves krāsojumu. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 
Apgūti A daļas moduļi "Transportlīdzekļu uzbūves pamati" un "Atslēdznieka darbi". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Virsbūves detaļu remonta pamati" ir A daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto 

pārbaudījumu - izskaidro dotajam bojājumam atbilstošu remonta tehnoloģiju, izvēlas atbilstošus materiālus un 

instrumentus, nomaina un noregulē virsbūves ārējo detaļu, sagatavo detaļas virsmu, nošpaktelē un noslīpē, attīra 

un ievasko krāsotu virsbūves detaļu, izvēloties atbilstošus materiālus. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves detaļu remonta pamati" ir A daļas modulis, kuru var apgūt paralēli ar moduli "Demontāža un 

montāža". 

Pēc moduļa "Virsbūves detaļu remonta pamati" apguves kvalifikācijas "Automehāniķis" izglītojamie apgūst moduļus 

"Riepu maiņa un remonts" un "Automobiļu tehniskā apkope un remonts", kvalifikācijas "Spēkratu mehāniķis" 

izglītojamie apgūst moduļus "Riepu maiņa un remonts" un "Smago spēkratu apkope un detaļu nomaiņa", 

kvalifikācijas "Autovirsbūvju remontatslēdznieks" izglītojamie apgūst moduli "Mašīnbūves rasēšanas pamati", 

kvalifikācijas "Transportlīdzekļu krāsotājs" izglītojamie apgūst moduli "Virsbūves plastmasas detaļu remonts". 

 

Moduļa “Virsbūves detaļu remonta pamati" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: nomainīt virsbūves ārējās detaļas, 

lietojot atslēdznieka instrumentus.  

Zina: virsbūves ārējo detaļu, stiklojuma, 

apdares un salona detaļu stiprinājuma veidus, 

instrumentus un materiālus.  

Izprot: virsbūves ārējo detaļu, stiklojuma un 

aprīkojuma montāžas un regulēšanas 

metodes. 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atpazīst virsbūves ārējās detaļas un 

izvēlas atbilstošus detaļu 

stiprinājumus. 

Raksturo virsbūves ārējo detaļu 

konstrukcijas īpatnības un to 

stiprinājuma veidus. 

Nomaina virsbūves detaļas un 

apdares elementus, regulē 

virsbūves ārējo detaļu salāgojumu 

lietojot atbilstošus instrumentus. 

Nomaina virsbūves detaļas un 

apdares elementus, regulē virsbūves 

ārējo detaļu salāgojumu lietojot 

atbilstošus instrumentus un novērtē 

regulējuma kvalitāti. 
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2. Spēj: sagatavot detaļu virsmas 

turpmākajam remontam. 

Zina: virsmas sagatavošanā lietojamos 

instrumentus un materiālus, izslīpēšanas, 

gruntēšanas, hermetizēšanas, pretkorozijas 

apstrādes un virsmas aizsardzības pret 

abrazīvo ietekmi tehnoloģiju un drošības 

noteikumus.  

Izprot: virsmas bojājumu rašanās iespējas un 

detaļas resursa samazināšanos, neievērojot 

virsmu sagatavošanas tehnoloģiju. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Novērtē detaļas virsmas bojājumu 

raksturu, izvēlas atbilstošu virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju. 

Novērtē detaļas virsmas bojājumu 

raksturu,  

raksturo dažādas virsmas 

sagatavošanas tehnoloģijas un izvēlas 

piemērotāko. 

Sagatavo detaļas virsmu, lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

materiālus, ievērojot darba 

drošības noteikumus. 

Sagatavo detaļas virsmu lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

materiālus, ievērojot darba drošības 

noteikumus, 

izskaidro virsmas bojājumu rašanās 

iespējas un detaļas resursa 

samazināšanos, neievērojot virsmu 

sagatavošanas tehnoloģiju. 

3. Spēj: špaktelēt un slīpēt virsbūves detaļu 

virsmas.  

Zina: lietojamos instrumentus un materiālus, 

kolektīvos un individuālos aizsardzības 

līdzekļus, špaktelēšanas un slīpēšanas 

tehnoloģiju.  

Izprot: materiālu saderību ar remontējamo 

virsmu, špaktelēto virsmu bojājumu rašanās 

iespējas, neievērojot darbu tehnoloģiju. 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Sagatavo virsmu špaktelēšanas 

tepes uzklāšanai, lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

materiālus. 

Sagatavo virsmu špaktelēšanas tepes 

uzklāšanai un novērtē virsmas 

kvalitāti. 

Atpazīst virsbūves detaļās 

izmantotos materiālus un izvēlas 

atbilstošos remonta materiālus. 

Raksturo virsbūves detaļās 

izmantotos materiālus un izvēlas tiem 

atbilstošos remonta materiālus, 

izskaidro materiālu lietošanas 

īpatnības. 

Sagatavo un uzklāj atbilstošu 

špaktelēšanas tepi. 

Sagatavo un uzklāj atbilstošu 

špaktelēšanas tepi, 

izskaidro špakteles sagatavošanas, 

uzklāšanas un žāvēšanas noteikumus. 

Izvēlas piemērotus materiālus un 

instrumentus, slīpē špaktelētās 

virsmas. 

Izvēlas piemērotus materiālus un 

instrumentus, slīpē špaktelētās 

virsmas, novērtē slīpētās virsmas 

kvalitāti. 

4. Spēj: kopt virsbūves krāsojumu.  

Zina: krāsojuma kopšanas līdzekļus, to 

lietošanas tehnoloģiju.  

Izprot: krāsojuma kopšanas līdzekļu iedarbību 

uz apstrādājamo virsmu. 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc virsbūves krāsu veidus un 

apraksta to īpašības. 

Raksturo virsbūves krāsojumā lietotos 

materiālus. 

Apraksta virsbūves kosmētikas 

līdzekļus, apstrādā krāsoto virsmu 

ar norādītajiem kosmētikas 

līdzekļiem. 

Novērtē krāsojuma virsmas stāvokli, 

izvēlas atbilstošus virsbūves 

kosmētikas līdzekļus un apstrādā 

krāsoto virsmu. 
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Moduļa “Virsbūves plastmasas detaļu remonts" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Sekmēt izglītojamo spējas līmēt, taisnot un metināt virsbūves plastmasas detaļas. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Atšķirt plastmasu veidus pēc to marķējuma. 

2. Līmēt virsbūves plastmasas detaļas. 

3. Taisnot un metināt virsbūves plastmasas detaļas. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Autovirsbūvju remontatslēdznieka kvalifikācijas izglītojamajiem - apgūti visi programmas A daļas moduļi un B daļas 

moduļi "Mašīnbūves rasēšanas pamati", "Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu remonts".  

Transportlīdzekļu krāsotāja kvalifikācijas izglītojamajiem - apgūti visi programmas A daļas moduļi. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis " Virsbūves plastmasas detaļu remonts" ir B daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto 

pārbaudījumu - atbild uz jautājumiem par katru no modulī ietvertajām tēmām, līmē, taisno vai metina norādīto 

plastmasas detaļu, lietojot atbilstošus instrumentus un materiālus, apstrādā šuvi un nošpaktelē detaļu. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves plastmasas detaļu remonts" ir B daļas modulis, kuru kvalifikācijas "Autovirsbūvju 

remontatslēdznieks" izglītojamie var apgūt paralēli ar moduļiem "Virsbūves stiklojuma remonts", "Virsbūves 

taisnošana" un "Virsbūves metināšana", kvalifikācijas "Transportlīdzekļu krāsotājs" izglītojamie var apgūt paralēli ar 

moduli "Virsmu sagatavošana krāsošanai". 

 

Moduļa “Virsbūves plastmasas detaļu remonts" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: atšķirt plastmasu veidus pēc to 

marķējuma. 

Zina: transportlīdzekļos lietotos plastmasas 

materiālus. 

Izprot: plastmasas materiālu fizikālās un 

ķīmiskās īpašības. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atpazīst dažādas plastmasas pēc to 

apzīmējumiem un īpašībām, apraksta 

to īpašības un lietojumu 

transportlīdzekļos. 

Atpazīst dažādas plastmasas pēc to 

apzīmējumiem un īpašībām, salīdzina 

to īpašības un raksturo lietojumu 

transportlīdzekļos. 

Apraksta dažādus 

kompozītmateriālus, to apzīmējumus, 

īpašības un lietojumu 

transportlīdzekļos. 

Salīdzina dažādus 

kompozītmateriālus, to apzīmējumus, 

īpašības un lietojumu 

transportlīdzekļos. 

2. Spēj: līmēt virsbūves plastmasas 

detaļas. 

Zina: plastmasas līmēšanas metodes un 

materiālus.  

35% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta fizikālos un ķīmiskos 

procesus līmējot dažādus plastmasu 

veidus. 

Izskaidro fizikālos un ķīmiskos 

procesus līmējot dažādus plastmasu 

veidus. 

Izvēlas individuālos un kolektīvos 

aizsardzības līdzekļus plastmasas 

Izvēlas individuālos un kolektīvos 

aizsardzības līdzekļus, apraksta 
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Izprot: līmēšanas materiālu īpašības, to 

saderību ar plastmasas detaļām. 

detaļu remonta procesā. iespējamos riskus plastmasas detaļu 

remonta procesā. 

Sagatavo plastmasas detaļu 

līmēšanai, ar atbilstošiem 

instrumentiem un materiāliem 

izslīpējot un attīrot virsmu. 

Sagatavo plastmasas detaļu 

līmēšanai, ar atbilstošiem 

instrumentiem un materiāliem 

izslīpējot un attīrot virsmu, izskaidro 

sagatavošanas darbu nepieciešamību. 

Līmē plastmasas detaļas, lietojot 

atbilstošu līmēšanas tehnoloģiju. 

Līmē plastmasas detaļas, lietojot 

atbilstošu līmēšanas tehnoloģiju, 

salīdzina dažādu plastmasu līmēšanas 

metodes. 

3. Spēj: taisnot un metināt virsbūves 

plastmasas detaļas.  

Zina: plastmasu taisnošanas un 

metināšanas metodes, instrumentus, 

materiālus, kolektīvos un individuālos 

aizsardzības līdzekļus.  

Izprot: remonta materiālu īpašības, to 

saderību ar plastmasas detaļām. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta fizikālos procesus plastmasu 

taisnošanā. 

Izskaidro fizikālos procesus plastmasu 

taisnošanā. 

Taisno plastmasas detaļas ar termisko 

metodi. 

Taisno plastmasas detaļas ar termisko 

metodi, izskaidro metodes 

izmantošanas iespējas. 

35% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta fizikālos procesus plastmasu 

metināšanā. 

Izskaidro fizikālos procesus plastmasu 

metināšanā. 

Sagatavo plastmasas detaļu 

metināšanai, ar atbilstošiem 

instrumentiem un materiāliem 

izslīpējot un attīrot virsmu. 

Sagatavo plastmasas detaļu 

metināšanai, virsmu ar atbilstošiem 

instrumentiem un materiāliem 

izslīpējot un attīrot, izskaidro 

sagatavošanas darbu nepieciešamību. 

Metina plastmasas detaļas ar 

dažādām metodēm. 

Metina plastmasas detaļas, izvēloties 

dotajam savienojumam atbilstošāko 

metodi, salīdzina dažādas 

metināšanas metodes. 

Apstrādā metinātās vietas, izvēloties 

atbilstošus instrumentus, materiālus 

un apstrādes režīmu, špaktelē 

remontējamo virsmu. 

Apstrādā metinātās vietas, izvēloties 

atbilstošus instrumentus, materiālus 

un apstrādes režīmu, špaktelē 

remontējamo virsmu, pamato 

materiālu un darba režīma izvēli. 
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Moduļa “Virsmu sagatavošana krāsošanai" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Sekmēt izglītojamo spējas sagatavot transportlīdzekļa virsmas krāsošanai, lietojot atbilstošu tehnoloģiju. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Novērtēt virsbūves un tās detaļu virsmu un atbilstību krāsošanas darbu veikšanai. 

2. Izvēlēties un lietot atbilstošu virsmas sagatavošanas tehnoloģiju. 

3. Aplīmēt un maskēt nekrāsojamās detaļas. 

4. Ievērot darba drošības un vides aizsardzības noteikumus virsmu sagatavošanas darbos. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 
Apgūti visi programmas A daļas moduļi. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Virsmu sagatavošana krāsošanai" ir B daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto 

pārbaudījumu - atbild uz jautājumiem par modulī apgūtajām tēmām, novērtē dotās virsbūves detaļas virsmu, 

maskē nekrāsojamās virsmas, sagatavo detaļu krāsošanai. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsmu sagatavošana krāsošanai" ir B daļas modulis, kuru var apgūt paralēli ar moduli "Virsbūves 

plastmasas detaļu remonts". 

 

Moduļa “Virsmu sagatavošana krāsošanai" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: novērtēt virsbūves un tās 

detaļu virsmu un atbilstību 

krāsošanas darbu veikšanai. 

Zina: kvalitātes  prasības 

krāsošanai paredzētajām 

virsmām.   

Izprot: virsmas kvalitātes un detaļu 

savstarpējās salāgotības ietekmi uz 

darba rezultātu. 

8% no moduļa 

kopējā apjoma 

Salīdzina dažādu ražotāju krāsoto 

virsmu atšķirības, novērtē virsmas 

turpmākās apstrādes specifiku. 

Salīdzina dažādu ražotāju krāsoto virsmu 

atšķirības, mēra krāsas slāņa biezumu ar 

atbilstošu tehnoloģiju, 
novērtē virsmas turpmākās apstrādes 

specifiku. 

Novērtē remontētās virsmas krāsojuma 

kvalitāti. 

Novērtē remontētās virsmas krāsojuma 

kvalitāti, izskaidro krāsotās virsmas 

iespējamo defektu cēloņus. 

Novērtē remonta detaļu virsmu 

pārklājumu. 

Novērtē remonta detaļu virsmu pārklājumu, 

salīdzina dažādu remonta detaļu virsmu 

pārklājumus. 

8% no moduļa 

kopējā apjoma 

Atrod tehniskajā dokumentācijā detaļu 

salāgojuma parametrus. 

Atrod tehniskajā dokumentācijā detaļu 

salāgojuma parametrus, izskaidro atbilstoša 

salāgojuma ietekmi uz virsbūves turpmāko 
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ekspluatāciju. 

Pārbauda virsbūves detaļu savstarpējo 

salāgojumu lietojot atbilstošus 

instrumentus. 

Pārbauda virsbūves detaļu savstarpējo 

salāgojumu lietojot atbilstošus instrumentus, 

salīdzina dažādas salāgojuma novērtēšanas 

metodes un instrumentus. 

2. Spēj: izvēlēties virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju. 

Zina: dažādas virsmu 

sagatavošanas tehnoloģijas. 

Izprot: dažādu virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju 

atšķirības un lietojumu. 

18% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Izvēlas un apraksta turpmāko virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju rūpnīcā 

krāsotām virsmām. 

Izvēlas un pamato turpmāko virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju rūpnīcā krāsotām 

virsmām. 

Izvēlas un apraksta turpmāko virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju  remonta 

uzņēmumā krāsotām virsmām. 

Izvēlas un pamato turpmāko virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju  remonta 

uzņēmumā krāsotām virsmām. 

Izvēlas un apraksta turpmāko virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju jaunām 

remonta detaļām. 

Izvēlas un pamato turpmāko virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju jaunām remonta 

detaļām. 

Izvēlas un apraksta turpmāko virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju remontētām 

detaļām. 

Izvēlas un pamato turpmāko virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju remontētām 

detaļām. 

Izvēlas un apraksta turpmāko virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju dažādu 

nemetālu detaļām. 

Izvēlas un pamato turpmāko virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju dažādu nemetālu 

detaļām. 

3. Spēj: apstrādāt virsmu 

turpmākai krāsošanai. 

Zina: virsmas sagatavošanas 

kvalitātes prasības strādājot ar 

abrazīvajiem materiāliem. 

Izprot: abrazīvo materiālu ietekmi 

uz krāsojamās virsmas kvalitāti. 

40% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta darba drošības noteikumus 

virsmas apstrādes darbos. 

Apraksta darba drošības noteikumus virsmas 

apstrādes darbos, izskaidro iespējamos riskus 

Apraksta virsmu sagatavošanā 

krāsošanai lietojamos 

materiālus,  instrumentus un 

tehnoloģijas. 

Apraksta un salīdzina virsmu sagatavošanā 

krāsošanai lietojamos 

materiālus,  instrumentus un tehnoloģijas. 

Uzklāj izlīdzinošo materiālu, apstrādā 

virsmu ar abrazīvajiem materiāliem pēc 

atbilstošas tehnoloģijas, ievērojot 

darba drošības noteikumus, apkopj 

instrumentus. 

Uzklāj izlīdzinošo materiālu, apstrādā  virsmu 

ar abrazīvajiem materiāliem pēc atbilstošas 

tehnoloģijas, ievērojot darba drošības 

noteikumus, izskaidro tehnoloģijas 

neievērošanas sekas, apkopj instrumentus. 

4. Spēj: uzklāt remonta materiālus 

ar izsmidzināšanas metodi. 

Zina: dažādu izsmidzināmo 

materiālu uzklāšanas  tehnoloģijas, 

darba un vides aizsardzības 

prasības. 

Izprot: uzklāšanas tehnoloģijas 

ievērošanas nozīmi. 

18% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta darba drošības noteikumus 

uzklājot materiālus ar izsmidzināšanas 

metodi. 

Apraksta darba drošības noteikumus uzklājot 

materiālus ar izsmidzināšanas metodi, 

izskaidro iespējamos riskus 

Apraksta ar izsmidzināšanas metodi 

uzklājamos materiālus,  instrumentus 

un tehnoloģijas. 

Apraksta un salīdzina  ar izsmidzināšanas 

metodi uzklājamos materiālus,  instrumentus 

un tehnoloģijas. 

Uzklāj remonta materiālus ar 

izsmidzināšanas metodi, apkopj 

instrumentus ievērojot darba drošības 

Uzklāj remonta materiālus ar izsmidzināšanas 

metodi, apkopj instrumentus ievērojot darba 

drošības un vides aizsardzības noteikumus, 
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un vides aizsardzības noteikumus. izskaidro iespējamos riskus. 

5. Spēj: aplīmēt un maskēt 

nekrāsojamās detaļas. 

Zina: aplīmēšanas un maskēšanas 

darbu tehnoloģiju. 

Izprot: aplīmēšanas un 

maskēšanas tehnoloģijas 

ievērošanas nozīmi. 

8% no moduļa 

kopējā apjoma 

Apraksta aplīmēšanā un maskēšanā 

lietojamos materiālus. 

Salīdzina aplīmēšanā un maskēšanā 

lietojamos materiālus. 

Izvēlas atbilstošus aplīmēšanas un 

maskēšanas materiālus, aplīmē  un 

maskē nekrāsojamās un aizsargājamās 

virsmas. 

Izvēlas atbilstošus aplīmēšanas un 

maskēšanas materiālus, aplīmē  un maskē 

nekrāsojamās un aizsargājamās virsmas, 

izskaidro precīzas  aplīmēšanas nozīmi. 
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Moduļa “Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Nostiprināt un pilnveidot izglītojamo spējas patstāvīgi veikt detaļu, mezglu, agregātu demontāžu un montāžu, 

lietojot tehnisko dokumentāciju, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, uzņemties atbildību par sava darba 

rezultātu darba vidē. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Ievērot darba drošības un vides aizsardzības noteikumus. 

2. Sagatavot transportlīdzekli un tā agregātus remontam. 

3. Noņemt un uzstādīt transportlīdzekļa agregātus, mezglus un detaļas. 

4. Nomainīt transportlīdzekļa elektroiekārtas agregātus, mezglus un detaļas. 

5. Nomainīt, regulēt, špaktelēt un slīpēt virsbūves ārējās detaļas. 

6. Līmēt virsbūves plastmasas detaļas. 

7. Taisnot un metināt virsbūves plastmasas detaļas. 

8. Apstrādāt, aplīmēt un gruntēt virsmu turpmākai krāsošanai. 

9. Tīrīt un kopt transportlīdzekli un tā salonu pēc remonta. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti visi A daļas moduļi un B daļas moduļi "Virsmas sagatavošana krāsošanai" un "Virsbūves plastmasas detaļu 

remonts". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse" ir B daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie 

raksta un noformē prakse pārskatu, iekļaujot informāciju par prakses laikā paveikto, portfolio materiālus, kā arī 

pašvērtējumu un prakses vadītāja novērtējumu. Izglītojamie iesniedz profesionālās kvalifikācijas prakses 

dokumentus. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse" ir B daļas modulis, kas paredzēts apgūto profesionālo 

kompetenču nostiprināšanai darba vidē. Tā apguve ir ieejas nosacījums turpmākai kvalifikācijas "Transportlīdzekļu 

krāsotājs" moduļu apguvei. 

 

Moduļa “Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: ievērot darba drošības un 

vides aizsardzības noteikumus. 

1% no moduļa 

kopējā apjoma 

Iekārto un sakopj darba vietu, ievēro 

uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus. 

Iekārto un sakopj darba vietu, ievēro 

uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, 

novērtē darba vietu iekārtojumu 

uzņēmumā. 

Sagatavo darba vietu atbilstoši darba 

drošības noteikumiem. 

Sagatavo darba vietu atbilstoši darba 

drošības noteikumiem un ergonomikas 

principiem un izvērtē iespējamos riskus 
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prakses vietā. 

2. Spēj: sagatavot 

transportlīdzekli un tā agregātus 

remontam. 

15% moduļa 

kopējā apjoma 

Mazgā un tīra transportlīdzekli un 

agregātus pēc prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Mazgā un tīra transportlīdzekli un 

agregātus, lietojot atbilstošas metodes, 

aizsargā agregātus vai mezglus no ūdens 

iekļūšanas. 

Sagatavo transportlīdzekli, mezglus un 

agregātus tīrīšanas darbiem pēc prakses 

vadītāja norādījumiem. 

Sagatavo transportlīdzekli, mezglus un 

agregātus tīrīšanas darbiem. 

3. Spēj: noņemt un uzstādīt 

transportlīdzekļa agregātus, 

mezglus un detaļas. 

15% moduļa 

kopējā apjoma 

Noņem un uzstāda agregātus un mezglus, 

lietojot atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces darbiem pēc prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Noņem un uzstāda agregātus un mezglus, 

lietojot atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces. 

Izjauc tapskrūvju un bojātus vītņu 

savienojumus darbiem pēc prakses 

vadītāja norādījumiem. 

Izjauc tapskrūvju un bojātus vītņu 

savienojumus izvēloties piemērotāko 

tehnoloģiju. 

Nomaina gultņus un blīvslēgus darbiem pēc 

prakses vadītāja norādījumiem. 

Nomaina gultņus un blīvslēgus, lietojot 

atbilstošus instrumentus un palīgierīces. 

Izjauc un saliek presētus, ķīļu, ierievju un 

rievsavienojumus, darbiem pēc prakses 

vadītāja norādījumiem. 

Izjauc un saliek presētus, ķīļu, ierievju un 

rievsavienojumus lietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces. 

Izjauc un saliek ķēžu, siksnu un zobratu 

pārvadus, darbiem pēc prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Izjauc un saliek ķēžu, siksnu un zobratu 

pārvadus, lietojot atbilstošus instrumentus 

un palīgierīces. 

Izjauc un saliek cauruļvadu savienojumus 

darbiem pēc prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Izjauc un saliek cauruļvadu savienojumus, 

lietojot atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces. 

4. Spēj: nomainīt 

transportlīdzekļa elektroiekārtas 

agregātus, mezglus un detaļas. 

10% moduļa 

kopējā apjoma 

Nomaina elektroiekārtas sastāvdaļas pēc 

prakses vadītāja norādījumiem. 

Nomaina elektroiekārtas sastāvdaļas, 

atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, 

atjauno vadu savienojumus un bojāto 

izolāciju. 

Pārbauda apgaismes ierīces, nomaina 

lukturus, spuldzes un drošinātājus pēc 

prakses vadītāja norādījumiem. 

Pārbauda apgaismes ierīces un nomaina 

lukturus, spuldzes un drošinātājus 

5. Spēj: nomainīt, regulēt, 

špaktelēt un slīpēt virsbūves 

ārējās detaļas. 

10% moduļa 

kopējā apjoma 

Nomaina un regulē virsbūves detaļu 

salāgojumu, ievērojot prakses vadītāja 

norādījumus. 

Nomaina un regulē virsbūves detaļu 

salāgojumu, lietojot atbilstošus 

instrumentus un pārbauda regulējuma 

kvalitāti. 

Sagatavo virsmu špaktelēšanai, sajauc un 

uzklāj špakteli, slīpē špaktelētās virsmas, 

ievērojot prakses vadītāja norādījumus. 

Sagatavo virsmu špaktelēšanai, sajauc un 

uzklāj špakteli, slīpē špaktelētās virsmas, 

ievērojot tehnoloģiju. 
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6. Spēj: līmēt virsbūves 

plastmasas detaļas. 

8% moduļa 

kopējā apjoma 

Sagatavo plastmasas detaļu līmēšanai pēc 

prakses vadītāja norādījumiem. 

Sagatavo plastmasas detaļu līmēšanai, 

atbilstoši tehnoloģijas prasībām. 

Līmē plastmasas detaļas pēc prakses 

vadītāja norādījumiem. 

Līmē plastmasas detaļas, lietojot atbilstošu 

līmēšanas tehnoloģiju. 

7. Spēj: taisnot un metināt 

virsbūves plastmasas detaļas. 

8% moduļa 

kopējā apjoma 

Taisno plastmasas detaļas ar termisko 

metodi pēc prakses vadītāja norādījumiem. 

Taisno plastmasas detaļas ar termisko 

metodi. 

Sagatavo plastmasas detaļu metināšanai 

pēc prakses vadītāja norādījumiem. 

Sagatavo plastmasas detaļu metināšanai, 

izslīpējot un attīrot virsmu ar atbilstošiem 

instrumentiem un materiāliem. 

Taisno un metina plastmasas detaļas ar 

dažādām metodēm pēc prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Metina plastmasas detaļas, lietojot 

atbilstošu tehnoloģiju. 

Apstrādā metinātās vietas pēc prakses 

vadītāja norādījumiem. 

Apstrādā metinātās vietas, izvēloties 

atbilstošus instrumentus un materiālus. 

8. Spēj: apstrādāt, aplīmēt un 

gruntēt virsmu turpmākai 

krāsošanai. 

25% moduļa 

kopējā apjoma 

Uzklāj izlīdzinošo materiālu, apstrādā 

virsmu ar abrazīvajiem materiāliem, pēc 

prakses vadītāja norādījumiem, ievērojot 

darba drošības noteikumus un apkopj 

instrumentus. 

Uzklāj izlīdzinošo materiālu, apstrādā 

virsmu ar abrazīvajiem materiāliem pēc 

atbilstošas tehnoloģijas, ievērojot darba 

drošības noteikumus un apkopj 

instrumentus. 

Aplīmē un maskē nekrāsojamās un 

aizsargājamās virsmas, pēc prakses 

vadītāja norādījumiem 

Aplīmē  un maskē nekrāsojamās un 

aizsargājamās virsmas. 

Uzklāj remonta materiālus ar 

izsmidzināšanas metodi, pēc prakses 

vadītāja norādījumiem, apkopj 

instrumentus ievērojot darba drošības un 

vides aizsardzības noteikumus. 

Uzklāj remonta materiālus ar 

izsmidzināšanas metodi, apkopj 

instrumentus ievērojot darba drošības un 

vides aizsardzības noteikumus. 

9. Spēj: tīrīt un kopt 

transportlīdzekli un tā salonu pēc 

remonta. 

8% moduļa 

kopējā apjoma 

Tīra transportlīdzekļa salonu, ievērojot 

prakses vadītāja norādījumus. 

Tīra transportlīdzekļa salonu, lietojot 

atbilstošus tīrīšanas un kopšanas līdzekļus. 

Pulē un vasko krāsoto virsmu, ievērojot 

prakses vadītāja norādījumus. 

Pulē un vasko krāsoto virsmu, kopj 

virsbūves ārējās detaļas. 
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Moduļa “Virsmu krāsošana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Sekmēt izglītojamo spējas krāsot transportlīdzekļus, lietojot dažādas tehnoloģijas. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Izvēlēties krāsošanas materiālam atbilstošus instrumentus, apkopt krāsošanas instrumentus un iekārtas. 

2. Veidot virsmas pārklājumu  atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai. 

3. Veikt virsbūves vai detaļu vairāku toņu krāsošanu. 

4. Daļēji piekrāsot virsmas. 

5. Novērst krāsojuma defektus.  

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti visi A daļas moduļi un B daļas moduļi "Virsmas sagatavošana krāsošanai", "Virsbūves plastmasas detaļu 

remonts", "Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Virsmu krāsošana" ir B daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu - atbild uz 

jautājumiem par modulī apgūtajām tēmām, krāso virsmu atbilstoši norādītajai tehnoloģijai, apkopj krāsošanas 

instrumentus. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsmu krāsošana" ir B daļas modulis, tā apguve ir ieejas nosacījums turpmākai kvalifikācijas 

"Transportlīdzekļu krāsotājs" moduļu apguvei. 

 

Moduļa “Virsmu krāsošana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: izvēlēties krāsošanas materiālam 

atbilstošus instrumentus, apkopt krāsošanas 

instrumentus un iekārtas.  

Zina: krāsošanas instrumentu uzbūvi un 

darbības principu, krāsošanas iekārtu uzbūves 

principus, apkopes noteikumus. 

Izprot: krāsošanas instrumentu izvēles un 

apkopes nozīmi. 

10% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Izvēlas krāsošanas tehnoloģijai 

atbilstošu instrumentu, apraksta 

instrumentu un iekārtu uzbūves un 

darbības principus. 

Izvēlas krāsošanas tehnoloģijai 

atbilstošu instrumentu, apraksta 

instrumentu un iekārtu uzbūves un 

darbības principus, salīdzina dažādu 

instrumentu izmantošanas iespējas. 

Apkopj krāsošanas instrumentus, 

izskaidro krāsošanā izmantoto 

iekārtu apkopes tehnoloģiju. 

Apkopj krāsošanas instrumentus, 

izskaidro krāsošanā izmantoto iekārtu 

apkopes tehnoloģiju, instrumentu 

izvēles un apkopes nozīmi. 

2. Spēj: veidot virsmas pārklājumu  atbilstoši 

izvēlētajai tehnoloģijai. 

Zina: tehnoloģiju darbā ar dažādiem 

krāsošanas materiālu veidiem, virsmas 

40% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Apraksta remonta krāsu veidus un 

to uzklāšanas atšķirības. 

Apraksta remonta krāsu veidus un to 

uzklāšanas atšķirības, izskaidro 

dažādu krāsu lietošanas iespējas. 

Sagatavo instrumentus darbam un Sagatavo instrumentus darbam, krāso 
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sagatavošanas metodes pirms krāsošanas. 

Izprot: tehnoloģijas ievērošanas ietekmi uz 

krāsojuma kvalitāti. 

krāso virsmu izvēloties atbilstošu 

krāsošanas materiālu uzklāšanas 

tehniku. 

virsmu izvēloties atbilstošu 

krāsošanas materiālu uzklāšanas 

tehniku un izskaidro  tehnoloģijas 

ievērošanas nozīmi. 

3. Spēj: veikt virsbūves vai detaļu vairāku 

toņu krāsošanu. 

Zina: vairāku toņu krāsošanas  tehnoloģiju. 

Izprot: sagatavošanas darbu specifiku vairāku 

toņu krāsošanā. 

16% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Aplīmē transportlīdzekli un detaļas 

vairāku toņu krāsošanai. 

Aplīmē transportlīdzekli un detaļas 

vairāku toņu krāsošanai, izskaidro 

sagatavošanas darbu specifiku 

vairāku toņu krāsošanā. 

Krāso virsmu vairākos toņos. Krāso virsmu vairākos toņos un 

izskaidro toņu uzklāšanas secības 

nozīmi. 

4. Spēj: daļēji piekrāsot virsmas. 

Zina: piekrāsošanas tehnoloģiju. 

Izprot: daļējas piekrāsošanas nozīmi virsmu 

krāsošanas darbos. 

18% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Sagatavo un aplīmē virsmu daļējai 

piekrāsošanai ar atbilstošām 

metodēm. 

Sagatavo un aplīmē virsmu daļējai 

piekrāsošanai ar atbilstošām 

metodēm un izskaidro specifiskas 

sagatavošanas  nozīmi. 

Daļēji piekrāso detaļas virsmu 

atbilstoši tehnoloģijai. 

Daļēji piekrāso detaļas virsmu 

atbilstoši tehnoloģijai, izskaidro 

daļējas piekrāsošanas nozīmi virsmu 

krāsošanas darbos. 

5. Spēj: novērst krāsojuma defektus.  

Zina: krāsojuma kvalitātes kritērijus un 

novērtēšanas metodes, defektu novēršanas 

metodes. 

Izprot: krāsošanas defektu rašanās cēloņus. 

16% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Apraksta krāsojuma kvalitātes 

kritērijus, atpazīst defektus 

un  nosauc to cēloņus. 

Apraksta  krāsojuma kvalitātes 

kritērijus, atpazīst defektus. izskaidro 

to cēloņus un krāsošanas tehnoloģijas 

ievērošanas nozīmi. 

Apraksta krāsojuma defektu 

novēršanas metodes un novērš 

defektus. 

Apraksta krāsojuma defektu 

novēršanas metodes, novērš defektus 

un izskaidro defektu novēršanas 

iespējas. 
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Moduļa “Krāsas toņu veidošana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas izvēlēties un precizēt krāsu toni, lietojot atbilstošas metodes un sagatavot krāsu 

transportlīdzekļa krāsošanai. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Izvēlēties krāsas toni pēc transportlīdzekļa krāsas koda un krāsu ražotāja paraugu kataloga. 

2. Sagatavot krāsu atbilstoši krāsas tonim.  

3. Krāsot testa paraugus. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti visi A daļas moduļi un B daļas moduļi "Virsmas sagatavošana krāsošanai", "Virsbūves plastmasas detaļu 

remonts", "Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse" un "Virsmu krāsošana". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Krāsas toņu veidošana" ir B daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu - nosaka 

transportlīdzekļa krāsas toni, sajauc krāsu atbilstoši receptei un krāso testa paraugu, atbild uz jautājumiem par 

modulī apgūtajām tēmām. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Krāsas toņu veidošana" ir B daļas modulis, kuru var apgūt paralēli ar moduļiem "Virsbūves dekoratīvā 

aplīmēšana" un "Krāsošanas darbu organizēšana". 

 

Moduļa “Krāsas toņu veidošana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: izvēlēties krāsas toni pēc 

transportlīdzekļa krāsas koda un krāsu 

ražotāja paraugu kataloga. 

Zina: krāsu kodu un paraugu katalogu 

lietošanas principu. 

Izprot: gaismas ietekmi uz krāsu toņa 

noteikšanu,  krāsu toņa izmaiņas 

ekspluatācijas laikā, precīza krāsu toņa izvēles 

nozīmi. 

15% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosaka transportlīdzekļa krāsas 

kodu pēc norādēm 

uz  transportlīdzekļa. 

Nosaka transportlīdzekļa krāsas kodu 

pēc norādēm uz  transportlīdzekļa un 

tehniskajām datu bāzēm. 

Lieto krāsu toņu paraugu katalogu 

un nosaka atbilstošu toni, izskaidro 

apgaismojuma ietekmi uz krāsas 

toņa uztveri. 

Lieto krāsu toņu paraugu katalogu un 

nosaka atbilstošu toni, izskaidro 

apgaismojuma ietekmi uz krāsas toņa 

uztveri un krāsas toņa izmaiņas 

ekspluatācijas laikā. 

2. Spēj: sagatavot krāsu atbilstoši krāsas 

tonim.  

Zina: krāsu jaukšanas un toņu piemeklēšanas 

tehnoloģiju. 

15% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Apraksta krāsu veidošanās un 

uztveres principu. 

Apraksta krāsu veidošanās un 

uztveres principu, izskaidro cilvēku 

krāsu toņu uztveres īpatnības. 

Apraksta krāsu toņu un 

pustoņu  veidošanas principu. 

Apraksta krāsu toņu un 

pustoņu  veidošanas principu, 
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Izprot: krāsu mācības pamatus, precīzas krāsu 

toņa sajaukšanas nozīmi. 

izskaidro krāsu toņu veidošanas 

nosacījumus. 

35% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Apkopj krāsu jaukšanas iekārtu un 

apraksta darbības principu. 

Apkopj krāsu jaukšanas iekārtu un 

apraksta darbības principu. Salīdzina 

dažādas krāsu jaukšanas iekārtas. 

Sajauc tonim atbilstošu krāsu. Sajauc tonim atbilstošu krāsu, 

izskaidro precīza krāsu toņa 

jaukšanas un piemeklēšanas  nozīmi. 

3. Spēj: krāsot testa paraugus.  

Zina: testa paraugu sagatavošanas tehnoloģiju 

un krāsu uzklāšanas tehnikas ietekmi uz 

krāsas toni. 

Izprot: krāsu testa paraugu nozīmi precīza 

krāsu toņa sajaukšanas procesā. 

35% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Sagatavo un krāso testa paraugus, 

ievērojot krāsu uzklāšanas 

tehnoloģiju. 

Sagatavo un krāso testa paraugus, 

ievērojot krāsu uzklāšanas 

tehnoloģiju. Izskaidro krāsu testa 

paraugu nozīmi. 

Apraksta krāsu toni ietekmējošos 

faktorus. 

Apraksta krāsu toni ietekmējošos 

faktorus un analizē dažādus krāsu 

testa paraugus. 
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Moduļa “Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Sekmēt izglītojamo spējas aplīmēt virsbūvi ar dekoratīviem pārklājumiem. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Sagatavot virsmu dekoratīvajai aplīmēšanai. 

2. Uzklāt virsmai aplīmējamo materiālu. 

3. Noņemt no virsmas aplīmēšanas materiālus. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti visi A daļas moduļi un B daļas moduļi "Virsmas sagatavošana krāsošanai", "Virsbūves plastmasas detaļu 

remonts", "Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana" ir B daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto 

pārbaudījumu - sagatavo doto virsmu aplīmēšanai un aplīmē ar norādīto dekoratīvo materiālu, noņem aplīmējamo 

materiālu no detaļas un attīra virsmu. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana" ir B daļas modulis, kuru var apgūt paralēli ar moduļiem "Virsmu 

krāsošana", "Krāsas toņu veidošana" un "Krāsošanas darbu organizēšana". 

 

Moduļa “Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: sagatavot virsmu dekoratīvajai 

aplīmēšanai. 

Zina: tehnoloģiskās prasības 

aplīmējamai virsmai. 

Izprot: aplīmējamās virsmas 

kvalitatīvas sagatavošanas 

nepieciešamību. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Pārbauda un raksturo aplīmējamās 

krāsotās virsmas tehnisko stāvokli. 

Pārbauda un raksturo aplīmējamās krāsotās 

virsmas tehnisko stāvokli, izskaidro 

aplīmējamās virsmas kvalitātes prasības. 

Apstrādā virsmu pirms aplīmēšanas. Apstrādā virsmu pirms aplīmēšanas, 

izskaidro kvalitatīvas sagatavošanas darbu 

nepieciešamību. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Demontē un montē stiklojuma 

apdares detaļas. 

Demontē un montē stiklojuma apdares 

detaļas, apraksta atbilstošas demontāžas un 

montāžas darbu  metodes. 

Apstrādā stikloto virsmu pirms 

aplīmēšanas. 

Apstrādā stikloto virsmu pirms aplīmēšanas, 

izskaidro nekvalitatīvas apstrādes sekas. 

Pārbauda un raksturo aplīmējamās 

plastmasas un 

kompozītmateriālu  virsmas tehnisko 

stāvokli. 

Pārbauda un raksturo aplīmējamās 

plastmasas un kompozītmateriālu virsmas 

tehnisko stāvokli, izskaidro aplīmējamās 

virsmas kvalitātes prasības. 
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Apstrādā plastmasas un 

kompozītmateriālu virsmu pirms 

aplīmēšanas. 

Apstrādā plastmasas un kompozītmateriālu 

virsmu pirms aplīmēšanas, izskaidro 

kompozītmateriālu virsmu apstrādes 

specifiku. 

2. Spēj: uzklāt virsmai aplīmējamo 

materiālu. 

Zina: aplīmēšanas tehnoloģiju, 

aplīmētās virsmas kvalitātes prasības. 

Izprot: aplīmējamā materiāla īpašības.  

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Raksturo virsbūves virsmu 

aplīmēšanas materiālus, izskaidro to 

atšķirības. 

Raksturo virsbūves virsmu aplīmēšanas 

materiālus, izvērtē to priekšrocības un 

trūkumus. 

Raksturo stiklu aplīmēšanas 

materiālus, izskaidro to atšķirības. 

Raksturo stiklu aplīmēšanas materiālus, 

izskaidro to īpašības un kvalitātes atšķirības. 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Uzklāj aplīmēšanas materiālu uz 

līdzenas virsmas. 

Uzklāj aplīmēšanas materiālu uz līdzenas 

virsmas, izskaidro tehnoloģijas 

neievērošanas sekas. 

Uzklāj aplīmēšanas materiālu uz 

dažādu formu virsmām. 

Uzklāj aplīmēšanas materiālu uz dažādu 

formu virsmām, izskaidro liektu formu 

aplīmēšanas specifiku. 

Apraksta aplīmētās virsmas kopšanas 

noteikumus. 

Apraksta aplīmētās virsmas kopšanas 

noteikumus, izskaidro tehnoloģijai 

neatbilstošas kopšanas sekas. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Aplīmē virsmu veidojot figūru 

kompozīciju. 

Aplīmē virsmu veidojot figūru kompozīciju, 

izskaidro dažādas kompozīciju līmēšanas 

metodes. 

Aplīmē virsmu veidojot tekstu. Aplīmē virsmu veidojot tekstu, izskaidro 

dažādas teksta līmēšanas metodes. 

3. Spēj: noņemt no virsmas 

aplīmēšanas materiālus. 

Zina: aplīmēšanas materiālu 

noņemšanas tehnoloģijas. 

Izprot: krāsotās virsmas un 

aplīmējamā materiāla savstarpējo 

iedarbību. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Noņem aplīmēšanas materiālus 

neradot detaļas virsmas bojājumus. 

Noņem aplīmēšanas materiālus neradot 

detaļas virsmas bojājumus, izskaidro 

aplīmēšanas materiālu noņemšanas 

tehnoloģiju. 

Noņem aplīmēšanas materiālus 

izmantojot 

palīginstrumentus,  neradot virsmas 

bojājumus. 

Noņem aplīmēšanas materiālus izmantojot 

palīginstrumentus,  neradot virsmas 

bojājumus, raksturo dažādus 

palīginstrumentu veidus. 

Atjauno virsmu pēc aplīmēšanas 

materiāla noņemšanas. 

Atjauno virsmu pēc aplīmēšanas materiāla 

noņemšanas, apraksta dažādas virsmas 

atjaunošanas metodes, to lietojumu. 
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Moduļa “Krāsošanas darbu organizēšana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Sekmēt izglītojamo spējas organizēt transportlīdzekļa krāsošanas procesu. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Veikt transportlīdzekļa virsbūves detaļu defektāciju. 

2. Izstrādāt krāsošanas tehnoloģisko karti un pasūtīt virsmas sagatavošanai un krāsošanai nepieciešamos 

materiālus.  

3. Organizēt krāsošanas materiālu uzglabāšanu un uzskaiti.  

4. Plānot remonta darbu laiku. 

5. Sagatavot remonta darbu izmaksu aprēķinu. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti visi A daļas moduļi un B daļas moduļi "Virsmas sagatavošana krāsošanai", "Virsbūves plastmasas detaļu 

remonts", "Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse " un "Virsmu krāsošana". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Krāsošanas darbu organizēšana" ir B daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu 

- defektē transportlīdzekļa virsbūves detaļas un noformē pieņemšanas aktu, izstrādā krāsošanas tehnoloģisko karti 

dotajam virsbūves defektam un izveido nepieciešamo materiālu pasūtījumu, aprēķina remonta izmaksas, atbild uz 

jautājumiem par modulī apgūtajām tēmām. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Krāsošanas darbu organizēšana" ir B daļas modulis, kuru var apgūt paralēli ar moduļiem "Virsbūves 

dekoratīvā aplīmēšana" un "Krāsas toņu veidošana". 

 

Moduļa “Krāsošanas darbu organizēšana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: veikt transportlīdzekļa virsbūves 

detaļu defektāciju. 

Zina: pieņemšanas, nodošanas un defektācijas 

akta izveidošanas principu. 

Izprot: pieņemšanas, nodošanas un 

defektācijas akta izstrādāšanas 

nepieciešamību. 

14% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Sagatavo defektācijas aktu 

atbilstoši transportlīdzekļa 

faktiskajam stāvoklim. 

Sagatavo defektācijas aktu atbilstoši 

transportlīdzekļa faktiskajam stāvoklim 

un izskaidro slēpto defektu 

reģistrēšanas nozīmi. 

Sagatavo transportlīdzekļa 

pieņemšanas, nodošanas aktu 

iekļaujot tajā obligātos rekvizītus. 

Sagatavo transportlīdzekļa 

pieņemšanas, nodošanas aktu iekļaujot 

tajā obligātos rekvizītus un izskaidro 

dokumentācijas noformēšanas nozīmi, 

juridiskās un finansiālās sekas. 

2. Spēj: izstrādāt krāsošanas tehnoloģisko 

karti un pasūtīt virsmas sagatavošanai un 

30% no 

moduļa 

Izvēlas atbilstošu remonta 

tehnoloģiju un lietojamos 

Izvēlas atbilstošu remonta tehnoloģiju 

un lietojamos materiālus, salīdzina 
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krāsošanai nepieciešamos materiālus.  

Zina: tehnoloģiskās kartes izveidošanas 

principu, krāsošanas materiālu pasūtīšanas 

metodiku. 

Izprot: ražotāju datu bāzu uzbūves principus, 

dažādu ražotāju krāsošanas remontdarbu 

tehnoloģiju atšķirības. 

kopējā 

apjoma 

materiālus. dažādas remonta tehnoloģijas un 

pamato izvēli. 

Izstrādā remonta tehnoloģisko 

karti. 

Izstrādā remonta tehnoloģisko karti, 

izskaidro tehnoloģiskās kartes 

sastādīšanas nepieciešamību. 

16% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Apraksta remonta krāsu datu 

bāzes uzbūvi un lietošanas 

principu. 

Apraksta remonta krāsu datu bāzes 

uzbūvi un lietošanas principu, izskaidro 

atlikušo krāsošanas materiālu 

uzskaites kārtību. 

Izvērtē krāsošanas materiālu 

atlikumus noliktavā, nosaka 

nepieciešamo krāsu sortimentu un 

daudzumu, sastāda materiālu un 

rezerves daļu pasūtījuma 

sarakstu, atbilstoši dotajam 

uzdevumam. 

Izvērtē krāsošanas materiālu atlikumu 

noliktavā, nosaka nepieciešamo krāsu 

sortimentu un daudzumu, sastāda 

materiālu un rezerves daļu pasūtījuma 

sarakstu, atbilstoši dotajam 

uzdevumam, izskaidro savlaicīgas 

materiālu pasūtīšanas nozīmi remonta 

darbos. 

3. Spēj: organizēt krāsošanas materiālu 

uzglabāšanu un uzskaiti.  

Zina: krāsošanas materiālu uzglabāšanas 

noteikumus un prasības. 

Izprot: krāsošanas materiālu uzskaites un 

ražotāja prasībām atbilstošas uzglabāšanas 

nozīmi. 

14% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Izskaidro krāsošanas materiālu 

uzglabāšanas noteikumu prasības. 

Izskaidros  krāsošanas materiālu 

uzglabāšanas noteikumu prasības un 

noteikumiem atbilstošas uzglabāšanas 

nozīmi. 

Apraksta krāsošanas materiālu 

utilizācijas kārtību, aizpilda 

bīstamo atkritumu uzskaites 

žurnālu. 

Apraksta krāsošanas materiālu 

utilizācijas kārtību, aizpilda bīstamo 

atkritumu uzskaites žurnālu, 
izskaidro tās neievērošanas sekas. 

4. Spēj: plānot remonta darbu laiku. 

Zina: plānošanas principus, remonta laiku 

ietekmējošos faktorus. 

Izprot: remontdarbu laiku plānošanas 

nepieciešamību. 

12% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Raksturos remonta darba laiku 

ietekmējošos faktorus.  

Raksturo remonta darba laiku 

ietekmējošos faktorus, izskaidro to 

ietekmi uz darba laiku. 

Izskaidro darba laika plānošanas 

principus un plānošanas ietekmi 

uz izpildes termiņu. 

Plāno krāsošanas darba laikus un 

savstarpējo darbu sadali. 

5. Spēj: sagatavot remonta darbu izmaksu 

aprēķinu. 

Zina: remonta darbu izmaksu aprēķina 

izstrādāšanas principu. 

Izprot: remonta darbu izmaksu aprēķina 

izveidošanas nepieciešamību. 

14% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Sagatavo remonta darbu izmaksu 

aprēķinu izmantojot katalogus vai 

datu bāzes. 

Sagatavo remonta darbu izmaksu 

aprēķinu izmantojot katalogus vai datu 

bāzes, izskaidro neparedzēto darbu 

laika aprēķina nepieciešamību. 

Sagatavo remonta materiālu un 

detaļu izmaksu aprēķinu. 

Sagatavo remonta materiālu un detaļu 

izmaksu aprēķinu un izskaidro aprēķina 

izveidošanas nepieciešamību. 
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Moduļa “Transportlīdzekļu krāsotāja prakse" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas krāsot un piekrāsot transportlīdzekļu virsmas ar dažādām tehnoloģijām, novērst 

krāsojuma defektus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Ievērot  darba drošības un vides aizsardzības noteikumus. 

2. Izvēlēties krāsas toni pēc transportlīdzekļa krāsas koda un krāsu ražotāja paraugu kataloga. 

3. Sajaukt krāsu atbilstoši krāsas tonim un krāsot testa paraugus.  

4. Krāsot virsmu atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai, novērst krāsošanas defektus un apkopt krāsošanas instrumentus. 

5. Veikt virsbūves vai detaļu vairāku toņu krāsošanu. 

6. Daļēji piekrāsot transportlīdzekļa virsmas. 

7. Veikt transportlīdzekļa virsmas dekoratīvo aplīmēšanu. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti visi A daļas moduļi un B daļas moduļi "Virsmas sagatavošana krāsošanai", "Virsbūves plastmasas detaļu 

remonts", "Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse", "Virsmu krāsošana", "Krāsas toņu veidošana", 

"Virsbūves dekoratīvā aplīmēšana", "Krāsošanas darbu organizēšana" un C daļas moduļi "Virsbūves dekoratīvā 

krāsošana" vai "Klientu menedžments". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Transportlīdzekļu krāsotāja prakse" ir B daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie raksta un 

noformē prakse pārskatu, iekļaujot informāciju par prakses laikā paveikto, portfolio materiālus, kā arī pašvērtējumu 

un prakses vadītāja novērtējumu. Izglītojamie iesniedz profesionālās kvalifikācijas prakses dokumentus. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Transportlīdzekļu krāsotāja prakse" ir B daļas modulis. Tas ir noslēdzošais modulis transportlīdzekļu 

krāsotāja profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, paredzēts apgūto profesionālo kompetenču nostiprināšanai darba 

vidē. 

 

Moduļa “Transportlīdzekļu krāsotāja prakse" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: ievērot  darba 

drošības un vides aizsardzības 

noteikumus. 

1% no moduļa 

kopējā apjoma 

Iekārto un sakopj darbavietu, ievēro 

uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus. 

Iekārto un sakopj darbavietu, ievēro 

uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, 

novērtē darbavietu iekārtojumu uzņēmumā. 

Ievēro darba drošības un vides aizsardzības 

prasības. 

Ievēro darba drošības un vides aizsardzības 

prasības, novērtē darba drošības un vides 

aizsardzības organizāciju uzņēmumā. 

2. Spēj: izvēlēties krāsas toni 

pēc transportlīdzekļa krāsas 

koda un krāsu ražotāja 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Nosaka transportlīdzekļa krāsas kodu pēc 

prakses vadītāja norādījumiem. 

Nosaka transportlīdzekļa krāsas kodu, lietojot 

atbilstošu metodi. 

Sagatavo krāsoto virsmu krāsas toņa Sagatavo krāsoto virsmu krāsas toņa 
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paraugu kataloga. noteikšanai, izvēlas krāsas toni lietojot 

ražotāja krāsu toņu paraugu katalogu, pēc 

prakses vadītāja norādījumiem. 

noteikšanai, izvēlas krāsas toni lietojot 

ražotāja krāsu toņu paraugu katalogu. 

3. Spēj: sajaukt krāsu 

atbilstoši krāsas tonim 

un krāsot testa paraugus. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Sajauc krāsas toni atbilstoši receptei, pēc 

prakses vadītāja norādījumiem, apkopj 

krāsu jaukšanas iekārtu. 

Sajauc krāsas toni atbilstoši receptei, apkopj 

krāsu jaukšanas iekārtu. 

Krāso testa paraugus un salīdzina krāsu 

toņu saderību, pēc prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Krāso testa paraugus un salīdzina krāsu toņu 

saderību. 

Apkopj krāsošanas instrumentus. Apkopj krāsošanas instrumentus, izskaidro 

krāsošanas instrumentu izvēles un apkopes 

nozīmi. 

4. Spēj: krāsot virsmu 

atbilstoši izvēlētajai 

tehnoloģijai, novērst 

krāsošanas defektus un apkopt 

krāsošanas instrumentus. 

40% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Ieregulē krāsošanas pistoli atbilstoši darba 

uzdevumam un krāso transportlīdzekļa 

virsmas pēc prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Ieregulē krāsošanas pistoli atbilstoši darba 

uzdevumam un krāso transportlīdzekļa 

virsmas. 

Novērš krāsošanas defektus pēc prakses 

vadītāja norādījumiem. 

Novērš krāsošanas defektus, atbilstoši 

tehnoloģijai. 

Apkopj krāsošanas instrumentus pēc darbu 

pabeigšanas, atbilstoši prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Apkopj krāsošanas instrumentus pēc darbu 

pabeigšanas. 

5. Spēj: veikt virsbūves vai 

detaļu vairāku toņu krāsošanu. 

16% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Aplīmē transportlīdzekli un detaļas vairāku 

toņu krāsošanai, pēc prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Aplīmē transportlīdzekli un detaļas vairāku 

toņu krāsošanai. 

Krāso transportlīdzekļa virsmas vairākos 

toņos pēc prakses vadītāja norādījumiem. 

Krāso transportlīdzekļa virsmas vairākos 

toņos. 

6. Spēj: daļēji piekrāsot 

transportlīdzekļa virsmas. 

28% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Sagatavo un aplīmē virsmu daļējai 

piekrāsošanai pēc prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Sagatavo un aplīmē virsmu daļējai 

piekrāsošanai. 

Daļēji piekrāso transportlīdzekļa detaļu 

virsmas pēc prakses vadītāja 

norādījumiem. 

Daļēji piekrāso transportlīdzekļa detaļu 

virsmas atbilstoši tehnoloģijai. 

7. Spēj: veikt transportlīdzekļa 

virsmas dekoratīvo 

aplīmēšanu. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Sagatavo transportlīdzekļa virsmas un 

aplīmē ar dekoratīvajiem materiāliem pēc 

prakses vadītāja norādījumiem. 

Sagatavo transportlīdzekļa virsmas un aplīmē 

ar dekoratīvajiem materiāliem, atbilstoši 

tehnoloģijai. 

Noņem aplīmēšanas materiālus pēc prakses 

vadītāja norādījumiem. 

Noņem aplīmēšanas materiālus, lietojot 

atbilstošas metodes. 
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Moduļa “Klientu menedžments" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas apkalpot un piesaistīt klientus, izprast klientu vēlmes un piedāvāt tehniskos risinājumus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 

1. Komunicēt ar klientu par auto remonta uzņēmumā piedāvātajiem pakalpojumiem. 

2. Sniegt profesionālu informāciju par darba apjomu un izcenojumu. 

3. Reklamēt uzņēmumu un iesaistīties tā vizuālā tēla veidošanā. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 
Moduļa "Klientu menedžments" ieejas nosacījums ir apgūti A daļas moduļi 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Klientu menedžments" apguves rezultātā izglītojamais kārto ieskaiti. Atbild uz jautājumiem par katru no 

modulī ietvertajām tēmām, sastāda lietišķu vēstuli, izveido darba uzdevumus dotajam klienta pasūtījumam, izveido 

reklāmas vai vizuālā noformējuma paraugu dotajam auto remonta uzņēmumam. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 
Modulis "Klientu menedžments" ir programmas C daļas modulis, kas apgūstams vienlaikus ar B daļas moduļiem. 

 

Moduļa “Klientu menedžments" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: ieinteresēt un piesaistīt jaunus 

klientus auto remonta uzņēmumam. 

Zina: auto remonta uzņēmuma 

pakalpojumu reklāmas veidošanas 

pamatus. 

Izprot: tipiskās auto remonta uzņēmumu 

mārketinga metodes. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta auto remonta uzņēmumos 

izmantotās mārketinga metodes. 

Analizē auto remonta uzņēmumos 

lietotos mārketinga pasākumus. 

Apraksta tradicionālos reklāmas 

veidus, izveido reklāmas paraugu 

dotajam auto remonta uzņēmumam. 

Apraksta dažādus reklāmas veidus, 

izveido inovatīvu reklāmas paraugu 

dotajam auto remonta uzņēmumam. 

2.Spēj: komunicēt ar auto remonta 

uzņēmuma klientu. 

Zina: lietišķo sarunu, telefonsarunu un 

sarakstes pamatprincipus, lietišķo etiķeti. 

Izprot:. klientu tipus, komunikāciju veidu 

atšķirības atkarībā no klientu tipa. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta lietišķās komunikācijas 

veidus, uzklausa jautājumus un 

sniedz atbildes klientam par servisa 

sniegtajiem pakalpojumiem, tiešajā 

saskarsmē un telefonsarunā, uzraksta 

lietišķu atbildi e pastā. 

Apraksta lietišķās komunikācijas 

veidus, uzklausa jautājumus un 

sniedz atbildes klientam par servisa 

sniegtajiem pakalpojumiem, tiešajā 

saskarsmē un telefonsarunā, 

uzraksta lietišķu atbildi e pastā, 

izskaidro lietišķo etiķeti, tās 
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nepieciešamību. 

Apraksta raksturīgākos klientu tipus, 

komunikācijas īpatnības saskarsmē ar 

tiem. 

Raksturo dažādus klientu tipus, 

komunikācijas īpatnības saskarsmē ar 

tiem. 

3.Spēj: apzināt klienta vēlmes un 

piedāvāt atbilstošus servisa 

pakalpojumus. 

Zina: auto remonta uzņēmumā veicamo 

apkopes un remonta darbu tehnoloģiju. 

Izprot: klientu vajadzību noteikšanas 

mehānismu. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Piesaka rezerves daļas un izveido 

darba uzdevumus dotajam klienta 

pasūtījumam. 

Piesaka rezerves daļas un izveido 

darba uzdevumus dotajam klienta 

pasūtījumam, izskaidro klientu vēlmju 

izzināšanas metodes. 

Saskaņo darba uzdevumu, termiņus 

un papildus darbu izmaksas ar 

klientu. 

Saskaņo darba uzdevumu, termiņus 

un papildus darbu izmaksas ar 

klientu, vienojas ar klientu par 

papildus piedāvājumiem un turpmāko 

servisa apmeklējumu. 

4.Spēj: iesaistīties auto remonta 

uzņēmuma vizuālā tēla veidošanā. 

Zina: klienta apmierinātību ietekmējošos 

faktorus. 

Izprot: darba kultūras, darbu izpildes laika, 

auto remonta uzņēmuma vizuālā 

noformējuma ietekmi uz uzņēmuma tēlu. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Izstrādā auto remonta uzņēmuma 

teritorijas plānojuma un vizuālā 

noformējuma paraugu. 

Izstrādā auto remonta uzņēmuma 

teritorijas plānojuma un vizuālā 

noformējuma paraugu, apraksta to 

lomu uzņēmuma tēla veidošanā. 

Apraksta uzņēmuma darba kvalitātes, 

izpildes termiņu ievērošanas, klientu 

apkalpošanas kultūras, papildu 

pakalpojumu piedāvājuma ietekmi uz 

uzņēmuma tēlu. 

Izskaidro uzņēmuma darba kvalitātes, 

izpildes termiņu ievērošanas, klientu 

apkalpošanas kultūras, papildu 

pakalpojumu piedāvājuma ietekmi uz 

uzņēmuma tēlu. 
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Moduļa “Virsbūves dekoratīvā krāsošana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Sekmēt izglītojamo spējas veidot virsbūves dekoratīvo krāsojumu, lietojot dažādas tehnoloģijas. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 

1. Veidot virsbūves dekoratīvo krāsojumu izmantojot šablonus. 

2. Veidot virsbūves dekoratīvo krāsojumu izmantojot palīgmateriālus. 

3. Veikt transportlīdzekļa virsbūves apgleznošanu. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Apgūti visi A daļas moduļi un B daļas moduļi "Virsbūves plastmasas detaļu remonts", "Virsmas sagatavošana 

krāsošanai", "Transportlīdzekļu sagatavošanas darbu prakse", "Virsmu krāsošana" un "Krāsas toņu veidošana". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Modulis "Virsbūves dekoratīvā krāsošana" ir C daļas modulis, tā apguves noslēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu 

- zīmē virsbūves dekoratīvā krāsojuma dizainu, izgriež šablonus vienai virsbūves detaļai un veido detaļas dekoratīvo 

krāsojumu, atbild uz jautājumiem par modulī apgūtajām tēmām. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 
Modulis "Virsbūves dekoratīvā krāsošana" ir C daļas izvēles modulis. 

 

Moduļa “Virsbūves dekoratīvā krāsošana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: veidot virsbūves dekoratīvo 

krāsojumu izmantojot šablonus. 

Zina: šablonu lietošanas tehnoloģiju 

dekoratīvajā krāsošanā. 

Izprot: šablonu krāsošanas tehnoloģijas 

iespējas. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Izvēlas šablonu izgatavošanai 

piemērotus instrumentus un 

materiālus. 

Izvēlas šablonu izgatavošanai 

piemērotus instrumentus un materiālus, 

salīdzina instrumentu izmantošanas 

iespējas. 

Veido zīmējumu,  pārnes to uz 

materiāla un izgatavo šablonu. 

Veido zīmējumu,  pārnes to uz materiāla 

un izgatavo šablonu, salīdzina attēla 

veidošanas un izgatavošanas  metodes. 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Izvieto un nostiprina šablonus uz 

krāsojamās plaknes. 

Izvieto un nostiprina šablonus uz 

krāsojamās plaknes, izskaidro dažādas 

šablonu lietošanas tehnoloģijas. 

Krāso virsmu ar šablonu palīdzību. Krāso virsmu ar šablonu palīdzību, 

izskaidro krāsu uzklāšanas īpatnības, 

strādājot ar šabloniem. 

2. Spēj: veidot virsbūves dekoratīvo 25% no 

moduļa kopējā 

Apraksta dekoratīvajā krāsošanā 

lietotos palīgmateriālus, to radītos 

Apraksta dekoratīvajā krāsošanā lietotos 

palīgmateriālus, to radītos efektus, 
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krāsojumu izmantojot palīgmateriālus. 

Zina: palīgmateriālu lietošanas tehnoloģiju 

dekoratīvajā krāsošanā. 

Izprot: palīgmateriālu saderību ar 

krāsošanas materiāliem. 

apjoma efektus. izskaidro efektu fizikālos pamatus. 

Veido dekoratīvo pārklājumu 

lietojot palīgmateriālus. 

Veido dekoratīvo pārklājumu lietojot 

palīgmateriālus, apraksta dažādas 

palīgmateriālu izmantošanas metodes. 

3. Spēj: veikt transportlīdzekļa virsbūves 

apgleznošanu. 

Zina: dažādas apgleznošanas tehnikas. 

Izprot: krāsošanas materiālu savstarpējo 

saderību. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Apraksta apgleznošanā lietojamos 

materiālus un to savstarpējo 

saderību. 

Apraksta apgleznošanā lietojamos 

materiālus un to savstarpējo saderību, 

izskaidro virsmas pārklājumu adhēzijas 

nozīmi. 

Apraksta apgleznošanas 

instrumentus un to izmantošanu. 

Apraksta apgleznošanas instrumentus, 

to  tehniskās atšķirības, 

raksturo  lietošanas specifiku. 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Izvēlas un piemēro zīmējumu 

atbilstoši virsmas izmēriem un 

īpatnībām. 

Izvēlas un piemēro zīmējumu atbilstoši 

virsmas izmēriem un 

īpatnībām,  pamato kompozīcijas izvēli 

un izskaidro izvēlētā zīmējuma 

veidošanas procesu. 

Apglezno virsmu ar 

izsmidzināšanas metodi. 

Apglezno virsmu ar izsmidzināšanas 

metodi lietojot dažādus instrumentus un 

metodes. 
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Moduļa “Virsbūves stiklojuma remonts" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas noņemt, uzstādīt, defektēt un remontēt transportlīdzekļu virsbūves stiklojuma detaļas. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 

1. Lietot praksē zināšanas par transportlīdzekļu stiklu veidiem, to marķējumiem. 

2. Izgriezt un ielīmēt stiklojuma detaļas, lietojot atbilstošus instrumentus un materiālus. 

3. Izņemt un iemontēt stiklojuma detaļas, lietojot atbilstošus instrumentus un materiālus.  

4. Defektēt un remontēt virsbūves stiklojuma detaļas. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Virsbūves stiklojuma remonts" ieejas nosacījums ir apgūti moduļi: "Automobiļu uzbūves pamati", 

"Rasēšanas pamati", "Demontāža un montāža", "Remonta pamati" un "Rasēšana". 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Virsbūves stiklojuma remonts" apguves rezultātā izglītojamais kārto ieskaiti. Izglītojamais atbild uz 

jautājumiem par katru no modulī ietvertajām tēmām, izņem un ieliek iemontējamo stiklu, lietojot atbilstošas 

metodes un instrumentus, pārbauda tā hermētiskumu, izskaidro ielīmēto stiklu nomaiņas tehnoloģiju. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves stiklojuma remonts" ir apgūstams programmas B daļā. Modulis ir ieejas nosacījums 

moduļiem: "Virsbūves taisnošana" un "Virsbūves metināšana". 

Modulis var tikt apgūts vienlaicīgi ar moduli "Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa". 

 

Moduļa “Virsbūves stiklojuma remonts" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: noņemt un uzstādīt virsbūves durvju 

stiklojuma detaļas. 

Zina: logu pacēlāju konstrukcijas un to 

regulēšanu, stiklu veidus un drošas darba 

metodes. 

Izprot: demontāžas, secību, stiklojuma detaļu 

stiprinājuma principus. 

30% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Apraksta logu pacēlāju 

konstrukcijas, to darbības 

principu, stiklu stiprinājuma 

veidus. 

Apraksta logu pacēlāju konstrukcijas, to 

darbības principu, stiklu stiprinājuma 

veidus, salīdzina dažādas pacēlāju un 

stiprinājumu konstrukcijas. 

Nomaina durvju stiklojumu, 

regulē stikla pacēlāja 

mehānismu. 

Nomaina durvju stiklojumu, regulē stikla 

pacēlāja mehānismu, izskaidro 

regulēšanas metodiku un regulējuma 

ietekmi uz mehānisma darbību. 

2.Spēj: izņemt un uzstādīt ielīmētos stiklus. 

Zina: lietojamos instrumentus un materiālus, 

drošas darba metodes. 

Izprot: līmēšanas tehnoloģisko procesu un 

30% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Izgriež ielīmētos stiklus, lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

metodes. 

Izgriež ielīmētos stiklus, lietojot 

atbilstošus instrumentus un metodes, 

salīdzina dažādas stikla izgriešanas 

metodes un instrumentus. 

Sagatavo rāmi un stiklu Sagatavo rāmi un stiklu līmēšanai, 
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iespējamos defektus. līmēšanai, ielīmē stiklu, lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

materiālus, pārbauda līmējuma 

kvalitāti, apraksta iespējamās 

kļūdas līmēšanas procesā. 

ielīmē stiklu, lietojot atbilstošus 

instrumentus un materiālus, pārbauda 

līmējuma kvalitāti, apraksta iespējamās 

kļūdas līmēšanas procesā, salīdzina 

līmēšanā lietotos materiālus un 

instrumentus. 

3.Spēj: izņemt un uzstādīt iemontētos stiklus. 

Zina: lietojamos instrumentus un materiālus, 

drošas darba metodes. 

Izprot: iemontēšanas tehnoloģisko procesu un 

iespējamos defektus. 

20% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Apraksta iemontēto stiklu 

stiprinājuma konstrukcijas. 

Salīdzina iemontēto stiklu stiprinājuma 

konstrukcijas. 

Izņem iemontēto stiklu, lietojot 

atbilstošus instrumentus. 

Izņem iemontēto stiklu, lietojot 

atbilstošus instrumentus, izskaidro 

iespējamās kļūdas izņemšanas procesā. 

Pārbauda stiklu un rāmja virsmu, 

iemontē stiklu, lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

palīgmateriālus, pārbauda stikla 

nostiprinājumu un 

hermētiskumu. 

Pārbauda stiklu un rāmja virsmu, 

iemontē stiklu, lietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgmateriālus, 

pārbauda stikla nostiprinājumu un 

hermētiskumu, salīdzina dažādas stiklu 

iemontēšanas metodes. 

4.Spēj: noteikt pieļaujamos stiklu defektus 

un remontēt 

Zina: lietojamos instrumentus un materiālus, 

drošas darba metodes. 

Izprot: iespējamos stiklu defektus un remonta 

tehnoloģisko procesu. 

20% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Apraksta stiklu veidus, to 

marķējumus un izvēles 

nosacījumus. 

Apraksta stiklu veidus, to īpašības, 

izskaidro stiklu marķējumus un izvēles 

nosacījumus. 

Izvērtē dotā stikla tehnisko 

stāvokli un tā atbilstību 

noteikumiem. 

Izvērtē dotā stikla tehnisko stāvokli un 

tā atbilstību noteikumiem, izskaidro 

noteikumu prasības. 

Apraksta raksturīgos stiklu 

bojājumus, to remonta 

tehnoloģijas, remontē dažādus 

stikla bojājumus, lietojot 

atbilstošas tehnoloģijas. 

Apraksta raksturīgos stiklu bojājumus, 

to remonta tehnoloģijas, izskaidro 

remonta ekonomisko pamatotību, 

remontē dažādus stikla bojājumus, 

lietojot atbilstošas tehnoloģijas. 
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Moduļa “Automobiļu uzbūves pamati" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Veidot izglītojamā spējas lietot praksē zināšanas par automobiļu uzbūvi, tā darbības principiem un autobūvē 

lietotajiem materiāliem. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Lietot automobiļu apkopē un remontā zināšanas par automobiļu uzbūves pamatprincipiem, sastāvdaļu 
uzdevumiem. 
2. Lietot praksē zināšanas par automobiļos lietotajiem savienojuma veidiem un stiprinājuma detaļām. 

3. Strādāt ar automobiļa mezgliem un detaļām, pārzinot autobūvē izmantotos materiālus, detaļu izgatavošanas 

metodes un materiālu pretestības pamatprincipus. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 
Moduļa "Automobiļu uzbūves pamati" ieejas nosacījums ir iegūta pamatizglītība. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Automobiļu uzbūves pamati" apguves rezultātā izglītojamais kārto eksāmenu. Nosauc detaļas un agregātus 

automobiļa vai mācību stendā un izskaidro to darbības principus. Izvēlas dotajam savienojumam atbilstošas 

stiprinājuma detaļas. Apraksta autobūvē lietojamos materiālus un to īpašības. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Automobiļu uzbūves pamati" ir apgūstams programmas A daļā. 

Tas ir pamats visu turpmāko moduļu apguvei, lai iegūtu Autoatslēdznieka profesionālo kvalifikāciju. 

 

Moduļa “Automobiļu uzbūves pamati" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: pazīt automobiļa sastāvdaļas. 

Zina: automobiļu tehniskos terminus un 

sastāvdaļu nosaukumus. 

Izprot: automobiļu uzbūves 

pamatprincipus un sastāvdaļu 

izvietojumu. 

10% no 
moduļa 

kopējā apjoma 

Nosauc automobiļu veidus. Raksturo automobiļu veidus, automobiļu 

konstrukciju attīstības tendences. 

Nosauc automobiļa galvenās 

sastāvdaļas un norāda to izvietojumu. 

Klasificē automobiļus pēc to galvenajām 

sastāvdaļām un to izvietojuma. 

Nosauc galvenos automobili 

raksturojošos tehniskos terminus un 

parametrus. 

Lieto autobūves tehniskos terminus un 

analizē automobili raksturojošos 

parametrus. 

2.Spēj: paskaidrot automobiļu mezglu 

un agregātu uzdevumus. 

Zina: automobiļu mezglu un agregātu 

konstrukcijas principus. 

Izprot: automobiļu mezglu un agregātu 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc automobiļa motoru veidus, 

galvenos agregātus, mehānismus, 

sistēmas un apraksta to uzdevumu un 

darbības principus. 

Raksturo automobiļa motoru veidus, 

galvenos agregātus, mehānismus, 

sistēmas un izskaidro to uzdevumu un 

darbības principus. 

Nosauc automobiļa transmisiju veidus, 

galvenos agregātus un apraksta to 

Raksturo automobiļa transmisiju veidus, 

galvenos agregātus un izskaidro to 
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darbību. uzdevumu un darbības principus. uzdevumu un darbības principus. 
Nosauc automobiļa ritošās daļas 
mezglus un balstiekārtu veidus, 
apraksta to uzdevumu un darbības 
principu. 

Raksturo automobiļa ritošās daļas mezglus 
un balstiekārtu veidus, izskaidro to 
uzdevumu un darbības principu. 

Nosauc automobiļa vadības ierīces, to 

veidus, galvenos agregātus un 

apraksta to uzdevumu un darbības 

principus. 

Raksturo automobiļa vadības ierīces, to 

veidus, galvenos agregātus un izskaidro to 

uzdevumu un darbības principus. 

Nosauc automobiļa elektroiekārtas 

galvenās sastāvdaļas un agregātus, 

apraksta to uzdevumu un darbības 

principus. 

Raksturo automobiļa elektroiekārtas 

galvenās sastāvdaļas un agregātus, 

izskaidro to uzdevumu un darbības 

principus. 

Nosauc automobiļa virsbūvju un rāmju 

sastāvdaļas un aprīkojuma 

elementus, apraksta to uzdevumu. 

Apraksta automobiļa virsbūvju un rāmju 

sastāvdaļas un aprīkojuma elementus, 

izskaidro to uzdevumu un darbības 

principu. 

3.Spēj: pazīt spēka pārvadu veidus un 

to sastāvdaļas. 

Zina: spēka pārvadu konstrukciju. 

Izprot: spēka pārvadu 

kinemātiskās shēmas un darbības 

principus. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc spēka pārvadu veidus , 

apraksta sastāvdaļu uzdevumus. 

Salīdzina dažādu spēka pārvadu 

pārnesumskaitļus, griezes momentus un 

lietderības koeficientus, izskaidro pārvadu 

kinemātiskās shēmas. 

Nosauc sajūgu veidus, apraksta 

sastāvdaļu uzdevumus. 

Raksturo sajūgu veidus, to lietojumu, 

izskaidro kinemātiskās shēmas, sastāvdaļu 

uzdevumus. 

Apraksta atšķirības starp asīm un 

vārpstām. 

Apraksta atšķirības starp asīm un 

vārpstām, izskaidro to lietojumu. 

Nosauc gultņu veidus un marķējumu. Nosauc gultņu veidus un marķējumu, 

izskaidro to lietojumu. 

Izskaidro blīvju un blīvslēgu 

lietojumu, apzīmējumus un 

uzstādīšanas noteikumus. 

Izskaidro blīvju un blīvslēgu lietojumu, 

apzīmējumus un uzstādīšanas noteikumus 

un apraksta blīvējumos lietotos materiālus. 

4.Spēj: noteikt detaļu savienojuma 
veidu. 

Zina: savienojuma veidu tipus. 

Izprot: salāgojuma raksturu un 

lietojumu. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc neizjaucamu savienojumu 

veidus, apraksta to lietojumu 

automobiļos. 

Nosauc neizjaucamu savienojumu veidus, to 

apzīmējumus, apraksta to lietojumu 

automobiļos. 

Nosauc izjaucamu savienojumu 

veidus, apraksta to lietojumu 

automobiļos. 

Nosauc izjaucamu savienojumu veidus, 

izskaidro to lietojumu automobiļos atkarībā 

no mezgla veicamā uzdevuma. 

Apraksta detaļu salāgojuma raksturu 

atkarībā no mezgla veicamā 

uzdevuma un apraksta tā veidošanas 

Apraksta detaļu salāgojuma raksturu 

atkarībā no mezgla veicamā uzdevuma un 

izskaidro pielaižu un sēžu veidošanas 
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principu. pamatprincipus. 

5.Spēj: izvēlēties savienojumam 

atbilstošas stiprinājuma detaļas. 

Zina: stiprinājuma detaļu veidus. 

Izprot: stiprinājuma detaļu 

pielietošanas nosacījumus. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc skrūvju un  vītņu veidus, 

izskaidro skrūvju stiprības klases, to 

lietošanas noteikumus. 

Nosauc skrūvju un vītņu veidus, novērtē 

skrūvju stiprības klases atbilstību slodzei. 

Nosauc skrūvju fiksēšanas elementus 

un izmantojamos materiālus. 

Salīdzina skrūvju fiksēšanas elementus un 

izmantojamos materiālus. 
Nosauc kniežu veidus un apraksta to 
lietojumu. 

Salīdzina kniežu veidus un to lietojuma 
atšķirības. 

Nosauc plastmasas stiprinājuma 

detaļas  pēc to lietojuma. 

Klasificē plastmasas stiprinājuma detaļas  

pēc to lietojuma. 

6.Spēj: aprakstīt autobūvē 

izmantojamos materiālus un to 

lietojumu. 

Zina: materiālu veidus to klasifikāciju 

un apzīmējumus. 

Izprot: autobūvē lietoto materiālu 

īpašības un detaļu izgatavošanas 

metodes. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc autobūvē izmantotos metālus, 

sakausējumus, apraksta to galvenās 

īpašības un lietojumu. 

Salīdzina autobūvē izmantotos metālus, 

sakausējumus, izskaidro to lietojumu. 

Izskaidro metālu termiskās apstrādes 

paņēmienus, to ietekmi uz detaļu 

īpašībām. 

Raksturo metālu termiskās apstrādes 

paņēmienu atšķirības, to ietekmi uz detaļu 

īpašībām. 

Izskaidro metālu ķīmiski termiskās un 

pulvermetalurģijas apstrādes 

paņēmienus, to ietekmi uz detaļu 

īpašībām. 

Raksturo metālu ķīmiski termiskās un 

pulvermetalurģijas apstrādes paņēmienu 

atšķirības, to ietekmi uz detaļu īpašībām. 

Uzskaita automobiļu detaļas, kurās 

tiek lietoti kompozītmateriāli. 

Izskaidro kompozītmateriālu lietojuma 

priekšrocības automobiļos. 

Apraksta nemetālu materiālus un to 

lietojumu autobūvē. 

Raksturo nemetālu materiālus, to 

apzīmējumus, izskaidro to lietojuma 

priekšrocības autobūvē. 

Apraksta autobūves detaļu 

izgatavošanas metodes. 

Raksturo autobūves detaļu izgatavošanas 

metodes un detaļu īpašības atkarībā no 

lietotās metodes. 

7.Spēj: noteikt detaļu slogojuma 

veidus. 

Zina: materiālu pretestības 

pamatprincipus. 

Izprot: detaļu deformācijas  cēloņus. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Apraksta uz detaļu darbojošos spēkus. Raksturo un grafiski attēlo uz detaļu 

darbojošos spēkus. 

Apraksta slodzes veidus, kas darbojas 

uz detaļām. 

Aprēķina slodzi, kas darbojas uz detaļu. 
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Moduļa “Rasēšanas pamati" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas mērīt detaļas, izprast shēmas un rasējumus un skicēt vienkāršas detaļas. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Lietot bīdmēru tehniskajos mērījumos. 
2. Lasīt rasējumus un shēmas. 

3. Grafiski attēlot detaļas. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 
Moduļa "Rasēšanas pamati" ieejas nosacījums ir apgūts modulis "Automobiļu uzbūves pamati". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Rasēšanas pamati" apguves rezultātā izglītojamais kārto ieskaiti. 

Izglītojamais ar bīdmēru mēra doto detaļu un skicē to, izliekot izmērus, attēlojot iekšējās un ārējās vītnes. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Rasēšanas pamati" ir apgūstams programmas A daļā. Modulis ir ieejas nosacījums modulim "Demontāža un 

montāža". 

 

Moduļa “Rasēšanas pamati" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: mērīt detaļas ar bīdmēru. 

Zina: bīdmēra lietošanas noteikumus. 

Izprot: mērījumu veikšanas metodes. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc un nosauc detaļas izmērus, 

lietojamos mērinstrumentus. 

Salīdzina dažādus lineāros mērinstrumentus un 

to iespējas. 

Mēra detaļas ar bīdmēru. Mēra detaļas ar bīdmēru, salīdzina 

mērinstrumentu precizitātes klases. 

2.Spēj: uzzīmēt skici vienkāršām 
detaļām. 

Zina: rasēšanas pamatus. 

Izprot: izmēru izlikšanas nosacījumus. 

50% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Noformē rasējuma lapu, atšķir 

dažādus līniju veidus. 

Noformē rasējuma lapu, izvēlas atbilstošus 

līniju veidus skices noformēšanai. 

Zīmē vienkāršu ģeometrisku figūru 

skices dažādos skatos. 

Zīmē saliktu ģeometrisku figūru skices. 

Iezīmē detaļas skicē vienkāršus 

šķēlumus un griezumus. 

Iezīmē detaļas skicē dažādus šķēlumus un 

griezumus. 

Izliek skicē nepieciešamos izmērus. Izliek skicē nepieciešamos izmērus, ievērojot 

detaļu izgatavošanas tehnoloģiju. 

3.Spēj: iezīmēt skicē vītņu 

savienojumus vienkāršām detaļām. 

Zina: vītņu apzīmējumus. 

Izprot: vītnes attēlošanu uz vārpstas 

un urbumos 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Iezīmē skicē vītnes. Iezīmē skicē iekšējās un ārējās vītnes. 

Izliek skicē vītņu apzīmējumus. Izliek skicē vītņu apzīmējumus, izskaidro to 

nozīmi. 
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Moduļa “Demontāža un montāža" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Veidot izglītojamā spējas demontēt un montēt automobiļa agregātus un detaļas, lietojot atslēdznieka instrumentus, 

celšanas iekārtas un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Ievērot darba un vides aizsardzības noteikumus saskarsmē ar paaugstinātas bīstamības iekārtām. 
2. Sagatavot drošu darba vietu, izvēlēties atbilstošus instrumentus un palīgierīces un tos lietot. 

3. Strādāt ar celšanas un celšanas – transporta iekārtām, veicot demontāžas un montāžas darbus. 

4. Sagatavot automobili un tā agregātus remontam un tīrīt pēc remonta. 

5. Noņemt un uzstādīt automobiļa agregātus, mezglus un detaļas. 

6. Apkopt atslēdznieka instrumentus, palīgierīces, rokas pneimatiskos un elektriskos instrumentus. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Demontāža un montāža" ieejas nosacījums ir apgūti moduļi "Automobiļu uzbūves pamati" un "Rasēšanas 

pamati". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Demontāža un montāža" apguves rezultātā izglītojamais kārto ieskaiti. Izskaidro celšanas un celšanas – 

transporta iekārtu, atslēdznieka instrumentu, pneimatisko, elektrisko un hidraulisko instrumentu un palīgierīču 

darbības principus un lietojumu. Veic automobiļa agregāta vai mezgla nomaiņu, izvēloties atbilstošus instrumentus 

un palīgierīces, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Demontāža un montāža" ir apgūstams programmas A daļā. Modulis ir ieejas nosacījums modulim "Remonta 

pamati". 

 

Moduļa “Demontāža un montāža" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: ievērot darba un vides aizsardzības 

noteikumus, saskarsmē ar paaugstinātas 

bīstamības iekārtām. 

Zina: noteikumus darbā ar elektriskiem 

instrumentiem, hidrauliskām, pneimatiskām, 

degvielas, gāzes un klimata kontroles 

sistēmām, akumulatoru uzlādes iekārtām, 

elektroautomobiļiem un hibrīdautomobiļiem, 

bīstamo vielu apzīmējumu veidus, 

atkritumu un bīstamo vielu utilizēšanas 
noteikumus. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Apraksta darba aizsardzības 

noteikumus auto remonta 

uzņēmumā, izvērtē riska faktorus 

montāžas un demontāžas darbos. 

Apraksta darba aizsardzības 

noteikumus auto remonta uzņēmumā, 

izskaidro riska faktoru ietekmi uz 

cilvēka organismu un definē 

preventīvos pasākumus to novēršanai. 

Apraksta kaitīgo vielu ietekmi uz 

apkārtējo vidi, bīstamo atkritumu 

uzglabāšanas un utilizēšanas 

noteikumus, nosauc bīstamo vielu 

apzīmējumus. 

Izskaidro kaitīgo vielu ietekmi uz 

apkārtējo vidi, bīstamo atkritumu 

uzglabāšanas un utilizēšanas 

noteikumus, nosauc bīstamo vielu 

apzīmējumus. 

Apraksta drošības noteikumus Izskaidro riskus saskarsmē ar 
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Izprot: bīstamo vielu ietekmi uz apkārtējo vidi 

un cilvēka organismu, kaitīgo izmešu 

samazināšanas nepieciešamību, riska faktorus 

darbā. 

saskarsmē ar hidrauliskām, 

pneimatiskām, degvielas, gāzes 

un klimata kontroles sistēmām, 

akumulatoru uzlādes iekārtām, 

elektroautomobiļiem 

un hibrīdautomobiļiem 

hidrauliskām, pneimatiskām, 

degvielas, gāzes un klimata kontroles 

sistēmām, akumulatoru uzlādes 

iekārtām, elektroautomobiļiem un 

hibrīdautomobiļiem. 

2.Spēj: sagatavot drošu darbavietu, izvēlēties 

atbilstošus instrumentus un palīgierīces. 

Zina: instrumentu, palīgierīču un iekārtu 

veidus, to lietojumu un drošības noteikumus 

darbā ar tiem. 

Izprot: veicamajam darbam atbilstošu 

instrumentu izvēles un darbavietas iekārtojuma 

ietekmi uz darba ražīgumu, darba drošību un 

kvalitāti. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Izvēlas atbilstošus instrumentus 

un palīgierīces, ievēro instrumentu 

un palīgierīču lietošanas 

noteikumus. 

Pamato instrumentu izvēles saistību ar 

darba ražīgumu un kvalitāti, ievēro 

instrumentu un palīgierīču lietošanas 

noteikumus. 

Sagatavo darba vietu atbilstoši 

darba drošības noteikumiem. 

Sagatavo darba vietu atbilstoši darba 

drošības noteikumiem un ergonomikas 

principiem. 

3.Spēj: strādāt ar celšanas un celšanas – 

transporta iekārtām, veicot demontāžas un 

montāžas darbus. 

Zina: celšanas un celšanas – transporta 

iekārtu lietošanas noteikumus un drošas darba 

metodes darbā ar celšanas iekārtām. 

Izprot: celšanas un celšanas – transporta 

iekārtu darbības principus un iespējamos 

riskus. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Nosauc un izvēlas atbilstošu 

celšanas iekārtu. 

Izvēlas atbilstošu celšanas iekārtu un 

izskaidro tās darbības principu. 

Lieto celšanas un celšanas – 

transporta iekārtas, ievērojot 

drošības noteikumus. 

Lieto celšanas un celšanas – transporta 

iekārtas, izvērtē iespējamos riskus 

darbā ar celšanas iekārtām. 

4.Spēj: sagatavot automobili un tā agregātus 

remontam.  

Zina: mazgāšanas un tīrīšanas iekārtu, ķīmisko 

mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu lietošanas 

noteikumus, virsbūves, agregātu un salona 

aizsardzības veidus un materiālus. 

Izprot: mazgāšanas iekārtu un ķīmisko līdzekļu 

iedarbību uz automobiļa detaļām un cilvēka 

organismu. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Izvēlas atbilstošu mazgāšanas un 

tīrīšanas veidu, instrumentus un 

iekārtas. 

Izvēlas atbilstošu mazgāšanas un 

tīrīšanas veidu, instrumentus un 

iekārtas un pamato to ievēli. 

Izvēlas atbilstošus ķīmiskos 

mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus 

un novērtē to iedarbību uz cilvēka 

organismu un automobiļa detaļām. 

Izvēlas atbilstošus ķīmiskos 

mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus un 

izskaidro dažādu ķīmisko mazgāšanas 

un tīrīšanas līdzekļu iedarbību uz 

cilvēka organismu un automobiļa 

detaļām. 

Sagatavo virsbūvi, agregātus un 

salonu tīrīšanas darbu veikšanai. 

Sagatavo virsbūvi, agregātus un salonu 

tīrīšanas darbu veikšanai, pamato 

aizsardzības pasākumu 

nepieciešamību. 

5.Spēj: apkopt atslēdznieka instrumentus, 15% no Apraksta atslēdznieka rokas Izskaidro konkrēta atslēdznieka rokas 
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palīgierīces, rokas pneimatiskos un elektriskos 

instrumentus. 

Zina: lietojamos instrumentus un drošības 

noteikumus  darbā ar tiem. 

Izprot: pneimatisko un elektrisko instrumentu 

konstrukcijas un apkopes principus. 

moduļa kopējā 

apjoma 

instrumentu lietojumu, pārbauda 

instrumentu atbilstību drošības 

noteikumiem un veic apkopi. 

instrumenta lietojumu, izvērtē 

instrumentu atbilstību tehniskajām 

prasībām un drošības noteikumiem un 

veic apkopi. 

Apraksta speciālo instrumentu un 

palīgierīču lietojumu, pārbauda to 

tehnisko stāvokli. 

Izskaidro konkrēta speciālā 

instrumenta vai palīgierīces lietojumu, 

izvērtē tā tehnisko stāvokli. 

Apraksta rokas pneimatisko un 

elektrisko instrumentu 

pielietojumu, pārbauda to tehnisko 

stāvokli un veic apkopi. 

Izskaidro konkrēta rokas pneimatiskā 

vai elektriskā instrumenta lietojumu, 

izvērtē instrumentu atbilstību 

tehniskajām prasībām un drošības 

noteikumiem un veic apkopi. 

6.Spēj: noņemt un uzstādīt automobiļa 

agregātus, mezglus un detaļas. 

Zina: savienojumu atjaunošanas paņēmienus 

un lietojamos materiālus. 

Izprot: shēmas un rasējumus, stiprinājumu 

atskrūvēšanas un pieskrūvēšanas secību un 

lietotā spēka momenta nozīmi. 

40% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Noņem un uzstāda agregātus un 

mezglus, lietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces. 

Noņem un uzstāda agregātus un 

mezglus pielietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces un 

izskaidro stiprinājumu atskrūvēšanas 

un pieskrūvēšanas secību un pielietotā 

spēka momenta nozīmi. 

Izjauc tapskrūvju un bojātus vītņu 

savienojumus, lietojot norādīto 

tehnoloģiju. 

Izjauc tapskrūvju un bojātus vītņu 

savienojumus, izvēloties piemērotāko 

tehnoloģiju. 

Nomaina gultņus un blīvslēgus, 

lietojot atbilstošus instrumentus 

un palīgierīces. 

Nomaina gultņus un blīvslēgus, 

pielietojot atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces un izskaidro salāgojuma 

montāžas principus. 

Izjauc un saliek presētus, ķīļu, 

ierievju un rievsavienojumus, 

lietojot atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces. 

Izjauc un saliek presētus, ķīļu, ierievju 

un rievsavienojumus pielietojot 

atbilstošus instrumentus un palīgierīces 

un izskaidro doto savienojumu 

montāžas principus. 

Izjauc un saliek ķēžu, siksnu un 

zobratu pārvadus, lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

palīgierīces. 

Izjauc un saliek ķēžu, siksnu un zobratu 

pārvadus pielietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces un 

izskaidro pārvadu montāžas tehniskās 

prasības. 

Izjauc un saliek cauruļvadu 

savienojumus, lietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces. 

Izjauc, atjauno un saliek cauruļvadu 

savienojumus pielietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces un 

izskaidro savienojumu veidošanas 

tehniskās prasības. 



61 

 

7.Spēj: nomainīt automobiļa 

elektroiekārtas agregātus, mezglus un detaļas. 

Zina: automobiļu elektroiekārtu uzbūves 

pamatus, agregātu pieslēgšanas veidus un 

secību, savienojumu un stiprinājuma detaļu 

veidus. 

Izprot: elektrisko savienojumu veidošanas 

principus un izolācijas bojājumu radītās sekas. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc automobiļa elektroiekārtas 

agregātus un mezglus, izskaidro 

elektrisko slēgumu veidošanas 

principu un secību. 

Izskaidro automobiļa elektroiekārtas 

agregātu un mezglu uzdevumus un 

elektrisko slēgumu veidošanas principu 

un secību. 

Noņem un uzstāda automobiļa 

elektroiekārtas agregātus un 

mezglus, ievērojot vadu polaritāti 

un pieslēgšanas secību. 

Noņem un uzstāda automobiļa 

elektroiekārtas agregātus un mezglus, 

ievērojot vadu polaritāti un 

pieslēgšanas secību un izskaidro 

kontaktu savienojumu un izolācijas 

bojājumu radītās sekas. 

8.Spēj: tīrīt un kopt automobili un tā salonu 

pēc remonta. 

Zina: kopšanas un tīrīšanas līdzekļus, to 

lietošanas tehnoloģiju. 

Izprot: ķīmisko kopšanas līdzekļu iedarbības 

veidus. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Izvēlas un lieto apdares detaļu 

tīrīšanas un kopšanas līdzekļus. 

Izvēlas un lieto apdares detaļu 

tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, 

izskaidro dažādu ķīmisko līdzekļu 

iedarbību uz detaļu virsmu. 

Lieto atbilstošas metodes un 

materiālus, tīrot salonu. 

Lieto atbilstošas metodes un materiālus 

tīrot salonu, raksturo lietotos 

materiālus, to iedarbības veidus. 
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Moduļa “Remonta pamati" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas izgatavot un remontēt detaļu savienojumus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Remontēt vītņu savienojumus. 
2. Veidot kniedētus, līmētus un lodētus savienojumus. 

3. Sagatavot detaļu virsmas turpmākam remontam. 

4. Lietot praksē zināšanas par savienojuma īpašību izmaiņām termiskās vai mehāniskās iedarbības rezultātā. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Remonta pamati" ieejas nosacījums ir apgūti moduļi: "Automobiļu uzbūves pamati", "Rasēšanas pamati" un 

"Demontāža un montāža". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Remonta pamati" apguves rezultātā izglītojamais kārto eksāmenu. Eksāmens sastāv no teorētiskās un 

praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā izglītojamais atbild uz jautājumiem par katru no modulī ietvertajām tēmām par 

remonta metodēm, pielietotajiem instrumentiem un materiāliem, praktiskajā daļā veic uzdevumu par kādu no 

savienojuma atjaunošanas metodēm. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Remonta pamati" ir apgūstams programmas A daļā. Modulis ir ieejas nosacījums modulim "Virsbūves 

detaļu remonta pamati". 

 

Moduļa “Remonta pamati" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: Atjaunot detaļu salāgojumu. 

Zina: salāgojumu remonta metodes. 

Izprot: detaļu virsmu formas un novietojuma 

pielaides, nominālos, robežu, remonta un 

faktiskos detaļu izmērus. 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosaka detaļas virsmas ovalitāti 

un koniskumu, mērot ar bīdmēru. 

Nosaka detaļas virsmas ovalitāti un 

koniskumu, mērot ar bīdmēru, raksturo 

virsmas formas ietekmi uz salāgojuma 

darbspēju. 

Apraksta detaļu izmēru veidus. Izskaidro detaļu izmēru veidus un to 

saikni ar salāgojuma raksturu un 

darbspēju. 

Atjauno detaļu salāgojumu, 

lietojot norādīto metodi. 

Atjauno detaļu salāgojumu, izvēloties 

optimālo metodi. 

2.Spēj: remontēt vītnes, atjaunot to 

savienojumus. 

Zina: vītņu savienojumu remonta metodes, 

lietojamos instrumentus un materiālus, 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Iegriež un uzgriež vītnes, lietojot 

atbilstošu tehnoloģiju. 

Iegriež un uzgriež vītnes, lietojot 

atbilstošu tehnoloģiju, izskaidro urbja 

izvēli atbilstoši vītnes diametram. 

Izņem nolauztu skrūvi un Izņem nolauztu skrūvi un atjauno 
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ielauztu skrūvju izskrūvēšanas paņēmienus. 

Izprot: vītņu savienojuma rakstura izmaiņas 

mehāniskās un termiskās iedarbības rezultātā. 

atjauno norautu vītnes 

savienojumu, lietojot atbilstošu 

tehnoloģiju. 

norautu vītnes savienojumu, lietojot 

atbilstošu tehnoloģiju, izskaidro vītņu 

savienojuma rakstura izmaiņas 

mehāniskās un termiskās iedarbības 

rezultātā. 

3.Spēj: veidot kniedētus savienojumus. 

Zina: kniežu veidus, materiālus, instrumentus 

un kniedēšanas metodes. 

Izprot: kniedētu savienojumu izveidošanas 

tehniskās prasības un lietojumu. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc kniežu veidus un 

apraksta to lietojumu. 

Raksturo kniedēto savienojumu veidus, 

materiālus un lietojumu. 

Veido kniedētu savienojumu, 

lietojot atbilstošu tehnoloģiju. 

Veido kniedētu savienojumu, lietojot 

atbilstošu tehnoloģiju, izskaidro kniedētu 

savienojumu 

Izveidošanas tehniskās prasības. 

4.Spēj: veidot līmētus savienojumus. 

Zina: līmju veidus un to lietojumu, darbu 

tehnoloģiju, drošības noteikumus līmēšanas 

darbos. 

Izprot: līmētu savienojumu kvalitātes 

izmaiņas, neievērojot virsmu sagatavošanas 

tehnoloģiju. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc automobiļu remontā 

lietotos līmju veidus, apraksta to 

lietojumu. 

Raksturo automobiļu remontā lietotos 

līmju veidus, salīdzina to īpašības. 

Veido līmētus savienojumus, 

lietojot atbilstošas līmes un 

palīgmateriālus. 

Veido līmētus savienojumus, lietojot 

atbilstošas līmes un palīgmateriālus, 

izskaidro līmētu savienojumu kvalitātes 

izmaiņas, neievērojot virsmu 

sagatavošanas tehnoloģiju. 

5.Spēj: veidot lodētus savienojumus. 

Zina: darbu tehnoloģiju un lietotos materiālus, 

drošības noteikumus lodēšanas darbos. 

Izprot: lodētu savienojumu kvalitātes izmaiņas, 

neievērojot darbu tehnoloģiju. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta lodēšanā lietojamos 

instrumentus un materiālus. 

Pamato lodēšanā lietojamo instrumentu 

un materiālu izvēli. 
Veido lodētus savienojumus, 
lietojot atbilstošu tehnoloģiju un 
materiālus. 

Veido lodētus savienojumus, lietojot 
atbilstošu tehnoloģiju un materiālus, 
izskaidro lodētu savienojumu kvalitātes 
izmaiņas, neievērojot darbu tehnoloģiju. 
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Moduļa “Virsbūves detaļu remonta pamati" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas izpildīt vienkāršus virsbūves apkopes un remonta darbus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Nomainīt virsbūves ārējās detaļas, lietojot atslēdznieka instrumentus. 
2. Sagatavot detaļu virsmas turpmākajam remontam. 

3. Špaktelēt un slīpēt virsbūves detaļu virsmas. 

4. Kopt virsbūves krāsojumu. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Virsbūves detaļu remonta pamati" ieejas nosacījums ir apgūti moduļi "Automobiļu uzbūves pamati", 

"Rasēšanas pamati", "Demontāža un montāža" un "Remonta pamati". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Virsbūves detaļu remonta pamati" apguves rezultātā izglītojamais kārto ieskaiti. Izskaidro dotajam 

bojājumam atbilstošu remonta tehnoloģiju. Izvēlas atbilstošus materiālus un instrumentus. Nomaina un noregulē 

virsbūves ārējo detaļu. Sagatavo detaļas virsmu, nošpaktelē un noslīpē. 

Attīra un ievasko krāsotu virsbūves detaļu, izvēloties atbilstošus materiālus. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves detaļu remonta pamati" ir apgūstams programmas B daļā. Modulim "Virsbūves remonta pamati" 

seko modulis "Automobiļu tehniskā apkope un remonts". 

 

Moduļa “Virsbūves detaļu remonta pamati" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: nomainīt virsbūves ārējās detaļas, 

lietojot atslēdznieka instrumentus. 

Zina: virsbūves ārējo detaļu stiprinājuma 

veidus, instrumentus un materiālus. 

Izprot: virsbūves ārējo detaļu regulēšanas 

metodes un montāžas secību. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc virsbūves ārējās detaļas un 

izvēlas atbilstošus detaļu 

stiprinājumus. 

Raksturo virsbūves ārējo detaļu 

konstrukcijas īpatnības un to 

stiprinājuma veidus. 

Nomaina un regulē virsbūves 

detaļas lietojot atbilstošus 

instrumentus. 

Nomaina un regulē virsbūves detaļas 

lietojot atbilstošus instrumentus, un 

novērtē regulējuma kvalitāti. 

2.Spēj: sagatavot detaļu virsmas turpmākajam 

remontam. 

Zina: virsmas sagatavošanā lietojamos 

instrumentus un materiālus, izslīpēšanas, 

gruntēšanas, hermetizēšanas, pretkorozijas 

apstrādes un virsmas aizsardzības pret abrazīvo 

20% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Novērtē detaļas virsmas bojājumu 

raksturu, izvēlas atbilstošu virsmas 

sagatavošanas tehnoloģiju. 

Novērtē detaļas virsmas bojājumu 

raksturu, raksturo dažādas virsmas 

sagatavošanas tehnoloģijas un izvēlas 

piemērotāko. 

Sagatavo detaļas virsmu, lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

Sagatavo detaļas virsmu, lietojot 

atbilstošus instrumentus un 
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ietekmi tehnoloģiju un drošības noteikumus. 

Izprot: virsmas bojājumu rašanās iespējas un 

detaļas resursa samazināšanos, neievērojot 

virsmu sagatavošanas tehnoloģiju. 

materiālus, ievērojot darba 

drošības noteikumus. 

materiālus, ievērojot darba drošības 

noteikumus, izskaidro virsmas 

bojājumu rašanās iespējas un detaļas 

resursa samazināšanos, neievērojot 

virsmu sagatavošanas tehnoloģiju. 

3.Spēj: špaktelēt un slīpēt virsbūves detaļu 

virsmas. 

Zina: lietojamos instrumentus un materiālus, 

kolektīvos un individuālos 

aizsardzības līdzekļus, špaktelēšanas un 

slīpēšanas tehnoloģiju. 

Izprot: materiālu saderību ar remontējamo 

virsmu, špaktelēto virsmu bojājumu rašanās 

iespējas, neievērojot darbu tehnoloģiju. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Sagatavo virsmu špaktelēšanai, 

lietojot atbilstošus instrumentus un 

materiālus. 

Sagatavo virsmu špaktelēšanai un 

novērtē virsmas kvalitāti. 

Nosauc virsbūves detaļās 

izmantotos materiālus un izvēlas 

atbilstošos remonta materiālus. 

Raksturo virsbūves detaļās 

izmantotos materiālus un tiem 

atbilstošos remonta materiālus. 

Sagatavo un uzklāj špakteli. Sagatavo un uzklāj špakteli, izskaidro 

špakteles sagatavošanas, uzklāšanas 

un žāvēšanas noteikumus. 

Slīpē špaktelētās virsmas, izvēloties 

piemērotus materiālus un 

instrumentus. 

Slīpē špaktelētās virsmas, izvēloties 

piemērotus materiālus un 

instrumentus, novērtē slīpētās 

virsmas kvalitāti. 

4.Spēj: kopt virsbūves krāsojumu. 

Zina: krāsojuma kopšanas līdzekļus, to 

lietošanas tehnoloģiju. 

Izprot: krāsojuma kopšanas līdzekļu iedarbību 

uz apstrādājamo virsmu. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc virsbūves krāsu veidus un 

apraksta to īpašības. 

Raksturo virsbūves krāsojumā lietotos 

materiālus. 

Nosauc auto kosmētikas līdzekļus, 

apstrādā krāsoto virsmu ar 

norādītajiem kosmētikas līdzekļiem. 

Novērtē krāsojuma virsmas stāvokli 

un izvēlas atbilstošus auto kosmētikas 

līdzekļus, un apstrādā krāsoto virsmu. 
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Moduļa “Rasēšana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas attēlot detaļu skicēs un rasējumos, lasīt shēmas un kopsalikuma rasējumus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Attēlot detaļu dažādās projekcijās. 
2. Attēlot rasējumā materiālus, metinājuma šuves, griezumus un šķēlumus, izmēru ķēdes. 

3. Lasīt kopsalikuma rasējumu. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Rasēšana" ieejas nosacījums ir apgūti visi A daļas moduļi un B daļas modulis” Virsbūves detaļu remonta 

pamati" un nokārtots pārbaudījums par A līmeņa programmas daļu. 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Tehniskās grafikas" apguves rezultātā izglītojamais kārto ieskaiti. Izglītojamais zīmē skici saliktas formas 

detaļai ar urbumiem, iekšējo un ārējo vītni, mērot detaļu ar bīdmēru un vītņu kalibriem, izliekot skicē izgatavošanai 

nepieciešamos izmērus un apzīmējumus. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Rasēšana" ir apgūstams programmas B daļā. Modulis ir ieejas nosacījums moduļiem "Virsbūves defektācija 

un aprīkojuma detaļu nomaiņa" un "Virsbūves stiklojuma remonts". 

 

Moduļa “Rasēšana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: rasēt detaļu ģeometriskās 

pamatkonstrukcijas. 

Zina: līniju un salaidumu konstruēšanas 

noteikumus. 

Izprot: saliktas figūras konstruēšanas 

principus. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Konstruē plakņu, riņķa līniju 

salaidumus. 

Konstruē plakņu, riņķa līniju salaidumus, 

attēlo slīpas un koniskas detaļas. 

Grafiski attēlo saliktu figūru ar 

vienkāršiem salaidumiem. 

Grafiski attēlo saliktu figūru ar dažādu veidu 

salaidumiem. 

2.Spēj: rasēt detaļas. 

Zina: materiālu, metinājuma šuvju, virsmu 

gluduma apzīmējumus. 

Izprot: projekciju veidošanas metodes. 

40% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Atšķir speciālos apzīmējumus 

rasējumā. 

Izskaidro speciālo apzīmējumu lietojumu. 

Grafiski attēlo detaļas 

taisnleņķa un aksonometriskās 

projekcijās. 

Grafiski attēlo komplicētas detaļas taisnleņķa 

un aksonometriskās projekcijās. 

3.Spēj: lasīt kopsalikuma rasējumus. 

Zina: grafisko apzīmējumu un izmēru 

izvietošanu rasējumā. 

Izprot: kopsalikuma rasējumu veidošanas 

tehniku un izmēru ķēdes veidošanas principus. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta kopsalikuma rasējuma 

struktūrelementus. 

Izskaidro kopsalikuma rasējuma 

struktūrelementus, to nozīmi. 

Skicē atsevišķu detaļu no 

kopsalikuma rasējuma dažādos 

skatos, izliek izmērus. 

Skicē atsevišķu detaļu no kopsalikuma 

rasējuma dažādos skatos, izliek izmērus un 

apzīmējumus, izmantojot specifikācijas 

datus. 
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Moduļa “Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas defektēt automobiļa virsbūvi un nomainīt apdares un aprīkojuma detaļas. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Noteikt virsbūves deformācijas pakāpi un raksturu atbilstoši tehniskajai dokumentācijai. 

2. Lietot virsbūves defektēšanā un remontā zināšanas par automobiļu virsbūvju un to elementu konstrukcijām, 

lietotajiem materiāliem. 

3. Noņemt un uzstādīt virsbūves iekšējās un ārējās apdares detaļas. 

4. Remontēt virsbūves aprīkojumu, nomainot un regulējot tā sastāvdaļas. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 
Moduļa "Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa" ieejas nosacījums ir apgūts modulis "Rasēšana". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa" apguves rezultātā izglītojamais kārto eksāmenu. 

Eksāmens sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā izglītojamais atbild uz jautājumiem par katru 

no modulī ietvertajām tēmām, praktiskajā daļā defektē doto virsbūvi, aizpilda defektācijas aktu, nomaina un regulē 

norādītos virsbūves aprīkojuma mezglus. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa" ir apgūstams programmas B daļā. Modulis ir ieejas 

nosacījums moduļiem "Virsbūves taisnošana" un "Virsbūves metināšana". 

Modulis var tikt apgūts vienlaicīgi ar moduli "Virsbūves stiklojuma remonts". 

 

Moduļa “Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: paskaidrot transportlīdzekļu 

virsbūvju elementu funkcijas un lietoto 

materiālu īpašības. 

Zina: virsbūvēs lietotos materiālus un to 

īpašības. 

Izprot: virsbūves konstrukciju 

uzdevumus un veidošanas principus. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta virsbūves, mezglu, detaļu 

un to savienojumu konstrukcijas, 

virsbūves un tās detaļu izgatavošanas 

tehnoloģijas, aktīvās un pasīvās 

drošības sistēmas un konstrukcijas. 

Raksturo virsbūves, mezglu, detaļu un to 

savienojumu konstrukcijas, virsbūves un 

tās detaļu izgatavošanas tehnoloģijas, 

izskaidro aktīvās un pasīvās drošības 

sistēmas un konstrukciju darbības 

principu. 

Apraksta virsbūvēs izmantotos 

materiālus, to apzīmējumus, fizikālās 

un ķīmiskās īpašības. 

Apraksta virsbūvēs izmantotos materiālus, 

to apzīmējumus, fizikālās un ķīmiskās 

īpašības, izskaidro to lietojumu virsbūves 

konstrukcijās. 

2.Spēj: noteikt transportlīdzekļa 

virsbūves bojājumus un deformācijas 

35% no 

moduļa kopējā 

Apraksta virsbūves korozijas veidus, 

to rašanās cēloņus, krāsojuma 

Apraksta virsbūves korozijas veidus, 

krāsojuma defektus, virsbūvju 
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pakāpi. 

Zina: tehniskās mērīšanas metodes un 

instrumentus, virsbūves deformācijas 

pakāpes noteikšanas metodes, 

transportlīdzekļa apskates protokola 

noformēšanas kārtību, bojājumu 

fotografēšanas pamatprincipus.  

Izprot: virsbūves bojājuma apjoma un 

rakstura saikni ar automobiļa agregātu 

tehnisko stāvokli un slēpto defektu 

iespējamību. 

apjoma defektus un bojājumu rašanās 

cēloņus, virsbūvju deformācijas 

pazīmes, to raksturu un apjomu 

atkarībā no sadursmes veida un 

virziena. 

deformācijas pazīmes, izskaidro to 

rašanās cēloņus, raksturu un apjomu 

atkarībā no sadursmes veida un virziena. 

Nosaka korozijas bojājuma pakāpi un 

tā ietekmi uz satiksmes drošību, 

nosauc virsbūves krāsojuma defektus, 

konstatē virsbūves deformāciju pēc 

vizuālām pazīmēm, fotografē 

virsbūves bojājumus ar atbilstošām 

metodēm. 

Nosaka korozijas bojājuma pakāpi un tā 

ietekmi uz satiksmes drošību un 

virsbūves tehniskā stāvokļa atbilstību 

tehnisko normatīvu prasībām, nosauc 

virsbūves krāsojuma defektus, konstatē 

virsbūves deformāciju pēc vizuālām 

pazīmēm, izskaidro slēpto defektu 

iespējamību, fotografē virsbūves 

bojājumus ar atbilstošām metodēm. 

Atrod virsbūves ģeometrisko izmēru 

punktus un konstatē virsbūves 

deformāciju, lietojot atbilstošus 

mērinstrumentus, palīgierīces un 

tehnisko dokumentāciju. 

Atrod virsbūves ģeometrisko izmēru 

punktus un konstatē virsbūves 

deformāciju, lietojot atbilstošus 

mērinstrumentus, palīgierīces un tehnisko 

dokumentāciju, izskaidro virsbūves 

bojājuma apjoma un rakstura saikni ar 

automobiļa agregātu tehnisko stāvokli. 

Noformē transportlīdzekļa virsbūves 

apskates protokola paraugu, norādot 

bojājuma vietas, mērījumu rezultātus 

un pievienojot fotogrāfijas. 

Noformē transportlīdzekļa virsbūves 

apskates protokola paraugu, norādot 

bojājuma vietas, mērījumu rezultātus un 

pievienojot fotogrāfijas, norādot virsbūves 

un agregātu slēpto defektu iespējamību. 

3.Spēj: noņemt un uzstādīt iekšējās un 

ārējās apdares un aprīkojuma detaļas. 

Zina: automobiļa virsbūves konstrukciju, 

speciālos instrumentus apdares detaļu 

noņemšanai, lietojamos materiālus. 

Izprot: demontāžas, montāžas secību, 

virsbūves apdares detaļu stiprinājuma 

principus 

35% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta virsbūves apdares un 

aprīkojuma stiprināšanas 

paņēmienus, stiprinājuma detaļas un 

lietotos materiālus. 

Apraksta virsbūves apdares un 

aprīkojuma stiprināšanas paņēmienus, 

stiprinājuma detaļas un lietotos 

materiālus, salīdzina dažādu stiprinājuma 

veidu pielietojuma iespējas. 

Nomaina virsbūves apdares un salona 

detaļas, lietojot atbilstošus 

instrumentus un materiālus, atbilstoši 

tehniskajai dokumentācijai. 

Nomaina virsbūves apdares un salona 

detaļas, lietojot atbilstošus instrumentus 

un materiālus atbilstoši tehniskajai 

dokumentācijai, salīdzina dažādus 

stiprinājuma materiālus, to īpašības. 
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Moduļa “Virsbūves stiklojuma remonts" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas noņemt, uzstādīt, defektēt un remontēt transportlīdzekļu virsbūves stiklojuma detaļas. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Lietot praksē zināšanas par transportlīdzekļu stiklu veidiem, to marķējumiem. 
2. Izgriezt un ielīmēt stiklojuma detaļas, lietojot atbilstošus instrumentus un materiālus. 

3. Izņemt un iemontēt stiklojuma detaļas, lietojot atbilstošus instrumentus un materiālus. 

4. Defektēt un remontēt virsbūves stiklojuma detaļas. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Virsbūves stiklojuma remonts" ieejas nosacījums ir apgūti moduļi "Automobiļu uzbūves pamati", 

"Rasēšanas pamati", "Demontāža un montāža", "Remonta pamati" un "Rasēšana". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Virsbūves stiklojuma remonts" apguves rezultātā izglītojamais kārto ieskaiti. Izglītojamais atbild uz 

jautājumiem par katru no modulī ietvertajām tēmām, izņem un ieliek iemontējamo stiklu, lietojot atbilstošas 

metodes un instrumentus, pārbauda tā hermētiskumu, izskaidro ielīmēto stiklu nomaiņas tehnoloģiju. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves stiklojuma remonts" ir apgūstams programmas B daļā. Modulis ir ieejas nosacījums moduļiem 

"Virsbūves taisnošana" un "Virsbūves metināšana". Modulis var tikt apgūts vienlaicīgi ar moduli "Virsbūves 

defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa". 

 

Moduļa “Virsbūves stiklojuma remonts" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: noņemt un uzstādīt virsbūves 

durvju stiklojuma detaļas. 

Zina: logu pacēlāju konstrukcijas un to 

regulēšanu, stiklu veidus un drošas darba 

metodes. 

Izprot: demontāžas, secību, stiklojuma 

detaļu stiprinājuma principus. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta logu pacēlāju konstrukcijas, 

to darbības principu, stiklu 

stiprinājuma veidus. 

Apraksta logu pacēlāju konstrukcijas, 

to darbības principu, stiklu 

stiprinājuma veidus, salīdzina 

dažādas pacēlāju un stiprinājumu 

konstrukcijas. 

Nomaina durvju stiklojumu, regulē 

stikla pacēlāja mehānismu. 

Nomaina durvju stiklojumu, regulē 

stikla pacēlāja mehānismu, izskaidro 

regulēšanas metodiku un regulējuma 

ietekmi uz mehānisma darbību. 
2.Spēj: izņemt un uzstādīt ielīmētos stiklus. 

Zina: lietojamos instrumentus un 

materiālus, drošas darba metodes. 

Izprot: līmēšanas tehnoloģisko procesu un 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Izgriež ielīmētos stiklus, lietojot 
atbilstošus instrumentus un metodes. 

Izgriež ielīmētos stiklus, lietojot 
atbilstošus instrumentus un metodes, 
salīdzina dažādas stikla izgriešanas 
metodes un instrumentus. 

Sagatavo rāmi un stiklu līmēšanai, Sagatavo rāmi un stiklu līmēšanai, 
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iespējamos defektus. ielīmē stiklu, lietojot atbilstošus 

instrumentus un materiālus, pārbauda 

līmējuma kvalitāti, apraksta 

iespējamās kļūdas līmēšanas procesā. 

ielīmē stiklu, lietojot atbilstošus 

instrumentus un materiālus, pārbauda 

līmējuma kvalitāti, apraksta 

iespējamās kļūdas līmēšanas procesā, 

salīdzina līmēšanā lietotos materiālus 

un instrumentus. 

3.Spēj: izņemt un uzstādīt iemontētos 
stiklus. 

Zina: lietojamos instrumentus un 

materiālus, drošas darba metodes. 

Izprot: iemontēšanas tehnoloģisko procesu 

un iespējamos defektus. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta iemontēto stiklu stiprinājuma 

konstrukcijas. 

Salīdzina iemontēto stiklu stiprinājuma 

konstrukcijas. 

Izņem iemontēto stiklu, lietojot 

atbilstošus instrumentus. 

Izņem iemontēto stiklu, lietojot 

atbilstošus instrumentus, izskaidro 

iespējamās kļūdas izņemšanas 

procesā. 

Pārbauda stiklu un rāmja virsmu, 

iemontē stiklu, lietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgmateriālus, 

pārbauda stikla nostiprinājumu un 

hermētiskumu. 

Pārbauda stiklu un rāmja virsmu, 

iemontē stiklu, lietojot atbilstošus 

instrumentus un palīgmateriālus, 

pārbauda stikla nostiprinājumu un 

hermētiskumu, salīdzina dažādas 

stiklu iemontēšanas metodes. 

4.Spēj: noteikt pieļaujamos stiklu defektus 

un remontēt. 

Zina: lietojamos instrumentus un 

materiālus, drošas darba metodes. 

Izprot: iespējamos stiklu defektus un 

remonta 

tehnoloģisko procesu. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta stiklu veidus, to 

marķējumus un izvēles nosacījumus. 

Apraksta stiklu veidus, to īpašības, 

izskaidro stiklu marķējumus un 

izvēles nosacījumus. 
Izvērtē dotā stikla tehnisko stāvokli 
un tā atbilstību noteikumiem. 

Izvērtē dotā stikla tehnisko stāvokli 
un tā atbilstību noteikumiem, 
izskaidro noteikumu prasības. 

Apraksta raksturīgos stiklu bojājumus, 

to remonta tehnoloģijas, remontē 

dažādus stikla bojājumus, lietojot 

atbilstošas tehnoloģijas. 

Apraksta raksturīgos stiklu 

bojājumus, to remonta tehnoloģijas, 

izskaidro remonta ekonomisko 

pamatotību, remontē dažādus stikla 

bojājumus, lietojot atbilstošas 

tehnoloģijas. 
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Moduļa “Virsbūves taisnošana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas atjaunot virsbūves ģeometriskos izmērus. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 

1. Lietot virsbūves ģeometrijas atjaunošanā zināšanas par tehniskās mehānikas likumsakarībām transportlīdzekļu 

virsbūvēs, elementu konstrukcijām un lietotajiem materiāliem. 
2. Lietot praksē zināšanas par virsbūvju ģeometrijas atjaunošanas iekārtām, mērīšanas sistēmām un palīgierīcēm. 

3. Iekārtot ergonomisku darba vietu, atbilstoši darba drošības prasībām. 

4. Uzstādīt automobili uz ģeometrijas stenda un novērst virsbūves deformācijas, lietojot atbilstošas metodes un 

palīgierīces. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Virsbūves taisnošana" ieejas nosacījums ir apgūti moduļi "Automobiļu uzbūves pamati", "Rasēšanas 

pamati", "Demontāža un montāža", "Remonta pamati", "Rasēšana", "Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu 

remonts" un "Virsbūves stiklojuma remonts". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Virsbūves taisnošana" apguves rezultātā izglītojamais kārto eksāmenu. Eksāmens sastāv no teorētiskās un 

praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā izglītojamais atbild uz jautājumiem par katru no modulī ietvertajām tēmām, 

praktiskajā daļā deformētajai virsbūvei uz taisnošanas stenda pievieno nepieciešamās palīgierīces un aprīkojumu, 

izskaidro izvēlēto taisnošanas virzienu un ģeometrisko izmēru pārbaudes metodes atbilstoši tehniskajai 

dokumentācijai. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves taisnošana" ir apgūstams programmas B daļā. Modulis ir ieejas nosacījums moduļiem: 

"Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana" un "Virsbūves plastmasas detaļu remonts". 

Modulis var tikt apgūts vienlaicīgi ar moduli " Virsbūves metināšana". 

 

Moduļa “Virsbūves taisnošana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: izvēlēties atbilstošu virsbūves 

taisnošanas tehnoloģiju. 

Zina: taisnošanas paņēmienus atkarībā 

no virsbūves konstrukcijas un 

lietotajiem materiāliem. 

Izprot: materiālu pretestības 

likumsakarības virsbūves konstrukcijā, 

tehniskās mehānikas pamatus. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta deformācijas veidus 

virsbūves konstrukcijās (spiede, liece, 

vērpe, stiepe, cirpe), to taisnošanas 

paņēmienus atkarībā no elementu 

konstrukcijas un lietotajiem 

materiāliem. 

Apraksta deformācijas veidus virsbūves 

konstrukcijās (spiede, liece, vērpe, stiepe, 

cirpe), izskaidro to taisnošanas 

paņēmienus atkarībā no elementu 

konstrukcijas un lietotajiem materiāliem. 

Apraksta metālu struktūras izmaiņas 

virsbūves deformāciju rezultātā un 

taisnošanas procesā. 

Izskaidro metālu struktūras izmaiņas 

virsbūves deformāciju rezultātā un 

taisnošanas procesā, to normalizēšanas 
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pasākumus. 

2.Spēj: sagatavot darba vietu un 

izvēlēties speciālos instrumentus. 

Zina: speciālo instrumentu, palīgierīču 

un iekārtu veidus, to lietojumu un 

drošas darba vietas izveidošanas 

pamatprincipus. 

Izprot: ergonomikas pamatus, darba 

ražīguma, drošības un kvalitātes 

atkarību no darba vietas iekārtojuma un 

instrumentu izvēles. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Izskaidro virsbūvju ģeometrijas 

atjaunošanas stendu uzbūvi un 

darbības principu, mērīšanas sistēmu, 

taisnošanas palīgierīču un speciālo 

taisnošanas instrumentu lietošanas 

noteikumus. 

Izskaidro virsbūvju ģeometrijas 

atjaunošanas stendu uzbūvi un darbības 

principu, mērīšanas sistēmu, taisnošanas 

palīgierīču un speciālo taisnošanas 

instrumentu lietošanas noteikumus, 

salīdzina dažādas taisnošanas stendu 

konstrukcijas un mērīšanas sistēmas. 

Iekārto drošu virsbūves taisnošanas 

darba vietu, ievērojot darba 

aizsardzības prasības 

Iekārto drošu un ergonomisku virsbūves 

taisnošanas darba vietu, ievērojot darba 

aizsardzības prasības, izskaidro darba 

ražīguma, drošības un 
kvalitātes atkarību no darba vietas 

iekārtojuma un instrumentu izvēles. 

3.Spēj: atjaunot transportlīdzekļa 

virsbūves ģeometriju, atbilstoši 

tehniskajai dokumentācijai. 

Zina: virsbūves ģeometrijas 

atjaunošanas stenda lietošanas 

noteikumus, mērījumu veikšanas 

metodes, palīgierīču pielietojumu un 

drošus darba paņēmienus. 

Izprot: virsbūves deformācijas 

raksturu, tās novēršanai nepieciešamo 

spēka pielikšanas virzienu, virsbūves 

ģeometrijas saistību ar riteņu 

ģeometriju. 

70% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nostiprina virsbūvi uz ģeometrijas 

atjaunošanas stenda, atbilstoši 

izvēloties un sagatavojot 

stiprināšanas vietas. 

Nostiprina virsbūvi uz ģeometrijas 

atjaunošanas stenda, atbilstoši izvēloties 

un sagatavojot stiprināšanas vietas, 

paskaidro stiprināšanas vietu izvēles un 

sagatavošanas 

nosacījumus. 

Izvēlas un uzstāda atbilstošus 

satvērējus un fiksācijas balstus dotā 

darba veikšanai. 

Izvēlas un uzstāda atbilstošus satvērējus 

un fiksācijas balstus dotā darba veikšanai, 

salīdzina satvērēju veidus un to izvēles 

nosacījumus. 

Izskaidro spēka pielikšanas virzienu 

izvēli dotās deformācijas novēršanai, 

atjauno virsbūves ģeometriskos 

izmērus, regulējot taisnošanas spēku, 

ievērtējot paliekošās deformācijas 

ietekmi, pielietojot drošus 

darba paņēmienus, nostiprina 

iztaisnotos posmus ar atbilstošām 

metodēm, kontrolē virsbūves 

ģeometriskos izmērus un detaļu 

saderību pēc taisnošanas, izskaidro 

virsbūves ģeometrijas noviržu ietekmi 

uz riteņu ģeometriju. 

Izskaidro spēka pielikšanas virzienu izvēli 

dotās deformācijas novēršanai, atjauno 

virsbūves ģeometriskos izmērus, regulējot 

taisnošanas spēku, ievērtējot paliekošās 

deformācijas ietekmi, pielietojot 

drošus darba paņēmienus, nostiprina 

iztaisnotos posmus ar atbilstošām 

metodēm, izskaidro dažādu 

nostiprināšanas paņēmienu ietekmi uz 

materiālu struktūru, kontrolē virsbūves 

ģeometriskos izmērus un detaļu saderību 

pēc taisnošanas, izskaidro virsbūves 

ģeometrijas noviržu ietekmi uz riteņu 

ģeometriju. 
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Moduļa “Virsbūves metināšana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas sagatavot un metināt virsbūves detaļas, veikt šuvju apstrādi. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 

1. Lietot praksē zināšanas par virsbūvēs lietoto materiālu metināšanas tehnoloģijām, materiālu fizikālo īpašību 

izmaiņām metināšanas laikā. 
2. Sagatavot metināšanas iekārtas, automobili un detaļas metināšanas darbiem. 

3. Izgatavot remonta detaļas iemetināšanai. 

4. Metināt detaļas, lietojot dažādus paņēmienus. 

5. Apstrādāt metinājuma vietas un sagatavot tās antikorozijas apstrādei. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Virsbūves taisnošana" ieejas nosacījums ir apgūti moduļi "Automobiļu uzbūves pamati", "Rasēšanas 

pamati", "Demontāža un montāža", "Remonta pamati", "Rasēšana", "Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu 

remonts" un "Virsbūves stiklojuma remonts". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Virsbūves taisnošana" apguves rezultātā izglītojamais kārto eksāmenu. Eksāmens sastāv no teorētiskās un 

praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā izglītojamais atbild uz jautājumiem par katru no modulī ietvertajām tēmām, 

praktiskajā daļā deformētajai virsbūvei uz taisnošanas stenda pievieno nepieciešamās palīgierīces un aprīkojumu, 

izskaidro izvēlēto taisnošanas virzienu un ģeometrisko izmēru pārbaudes metodes atbilstoši tehniskajai 

dokumentācijai. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves taisnošana" ir apgūstams programmas B daļā. Modulis ir ieejas nosacījums moduļiem: 

"Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana" un "Virsbūves plastmasas detaļu remonts". 

Modulis var tikt apgūts vienlaicīgi ar moduli " Virsbūves metināšana". 

 

Moduļa “Virsbūves metināšana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: sagatavot bojāto virsmu un 

detaļas metināšanai. 

Zina: izmantojamos instrumentus un to 

lietošanas paņēmienus. 

Izprot: virsbūves metāla detaļu 

savienojumu veidošanas principus. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta fizikālos procesus 

metināšanā, dažādu transportlīdzekļos 

lietoto metālu metināšanas iespējas, 

lietotos materiālus, metināto 

savienojumu un šuvju veidus, to 

veidošanas metodes. 

Apraksta fizikālos procesus metināšanā, 

dažādu transportlīdzekļos lietoto metālu 

metināšanas iespējas, metināto 

savienojumu un šuvju veidus, to 

veidošanas metodes, raksturo metināšanā 

lietotos materiālus, metālu fizikālo īpašību 

izmaiņas termiskās iedarbības rezultātā. 

Izgriež mezglu un detaļu bojātās 

vietas, sagatavo detaļas metināšanai, 

Izgriež mezglu un detaļu bojātās vietas, 

sagatavo detaļas metināšanai atbilstoši 
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atbilstoši tehniskajā dokumentācijā 

norādītajam šuves veidam, lietojot 

atbilstošus instrumentus un 

materiālus. 

tehniskajā dokumentācijā norādītajam 

šuves veidam, lietojot atbilstošus 

instrumentus un materiālus, raksturo 

dažādu materiālu sagatavošanas metodes. 

2.Spēj: izgatavot remonta detaļu 

iemetināšanai. 

Zina: skārdnieka darba pamatus, 

instrumentus un to lietošanas 

paņēmienus. 

Izprot: metālu plastiskās un elastīgās 

deformācijas. 

30% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Izveido remonta detaļas šablonu, 

izvēlas atbilstošu materiālu un izgriež 

sagatavi, lietojot atbilstošus 

instrumentus. 

Izveido remonta detaļas šablonu, izvēlas 

atbilstošu materiālu un izgriež sagatavi, 

lietojot atbilstošus instrumentus, izskaidro 

materiāla izvēles nosacījumus. 

Izveido izgrieztās detaļas formu 

pielietojot skārdnieka instrumentus, 

palīgierīces un iekārtas, salāgo to ar 

remontējamo detaļu. 

Izveido izgrieztās detaļas formu lietojot 

skārdnieka instrumentus, palīgierīces un 

iekārtas, salāgo to ar remontējamo detaļu, 

apraksta detaļas formas veidošanā 

izmantojamo instrumentu lietojumu. 

3.Spēj: Izvēlēties drošus darba 

paņēmienus transportlīdzekļa virsbūves 

metināšanas darbos. 

Zina: transportlīdzekļa aizsardzības 

metodes un darba aizsardzības 

noteikumus metināšanas darbu laikā. 

Izprot: metināšanas procesa nevēlamo 

ietekmi uz transportlīdzekļa sistēmām 

un detaļām, iespējamos riskus 

metināšanas darbu laikā. 

5% no moduļa 

kopējā apjoma 

Sagatavo transportlīdzekļa 

elektroniskās sistēmas metināšanai 

atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, 

veic pasākumus 

transportlīdzekļa salona, stiklojuma 

un sprādzienbīstamu virsbūves detaļu 

aizsardzībai. 

Sagatavo transportlīdzekļa elektroniskās 

sistēmas metināšanai atbilstoši tehniskajai 

dokumentācijai, veic pasākumus 

transportlīdzekļa salona, stiklojuma un 

sprādzienbīstamu virsbūves detaļu 

aizsardzībai, izskaidro metināšanas 

procesa nevēlamo ietekmi uz 

transportlīdzekļa sistēmām un detaļām. 

Izskaidro individuālo un kolektīvo 

aizsardzības līdzekļu lietošanas 

noteikumus metināšanas darbos. 

Izskaidro individuālo un kolektīvo 

aizsardzības līdzekļu lietošanas 

noteikumus, raksturo iespējamos riskus 

metināšanas darbos. 

4.Spēj: metināt virsbūves detaļas. 

Zina: dažādas metināšanas 

tehnoloģijas, iekārtu lietošanas 

noteikumus. 

Izprot: metināšanas tehnoloģiju 

procesus un pielietojumu. 

45% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta metināšanas pusautomāta 

darbības principu, lietotos materiālus, 

to īpašības un apzīmējumus, metina 

dažādu metālu detaļas, izmantojot 

atšķirīgus šuvju veidošanas 

paņēmienus, pārbaudot šuves 

kvalitāti un izmainot metināšanas 

parametrus. 

Apraksta metināšanas pusautomāta 

darbības principu, lietotos materiālus, to 

īpašības un apzīmējumus, metina dažādu 

metālu detaļas, izmantojot atšķirīgus šuvju 

veidošanas paņēmienus, pārbaudot šuves 

kvalitāti un izmainot metināšanas 

parametrus, izskaidro dažādu šuvju veidu 

lietojumu. 

Apraksta metināšanas iekārtas 

darbības principu, lietotos materiālus, 

to īpašības un apzīmējumus, metina 

dažādu metālu (alumīnija, nerūsošā 

tērauda u.c.) detaļas, izmantojot 

atšķirīgus šuvju veidošanas 

paņēmienus, pārbaudot šuves 

Apraksta metināšanas iekārtas darbības 

principu, lietotos materiālus, to īpašības un 

apzīmējumus, metina dažādu metālu 

(alumīnija, nerūsošā tērauda u.c.) detaļas, 

izmantojot atšķirīgus šuvju veidošanas 

paņēmienus, pārbaudot šuves kvalitāti un 

izmainot metināšanas parametrus, 
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kvalitāti un izmainot metināšanas 

parametrus. 

izskaidro TIG metināšanas metodes 

priekšrocības. 

Apraksta metināšanas iekārtas 

darbības principu, lietotos materiālus, 

to īpašības un apzīmējumus, metina 

dažādu metālu detaļas, izmantojot 

atšķirīgus šuvju veidošanas 

paņēmienus, pārbaudot šuves 

kvalitāti un izmainot metināšanas 

parametrus. 

Apraksta metināšanas iekārtas darbības 

principu, lietotos materiālus, to īpašības un 

apzīmējumus, metina dažādu metālu 

detaļas, izmantojot atšķirīgus šuvju 

veidošanas paņēmienus, pārbaudot šuves 

kvalitāti un izmainot metināšanas 

parametrus, izskaidro gāzmetināšanas 

priekšrocības un trūkumus. 

Apraksta metināšanas iekārtas 

darbības principu, metina dažādu 

metālu detaļas, pārbaudot 

metinājuma kvalitāti un izmainot 

metināšanas parametrus. 

Apraksta metināšanas iekārtas darbības 

principu, metina dažādu metālu detaļas, 

pārbaudot metinājuma kvalitāti un 

izmainot metināšanas parametrus, 

izskaidro    gāzmetināšanas priekšrocības un 

pielietojumu. 

5.Spēj: apstrādāt un hermetizēt 

metinātās detaļas. 

Zina: izmantojamos instrumentus, 

hermetizācijas un trokšņu slāpēšanas 

materiālus. 

Izprot: detaļu hermetizācijas un 

trokšņu slāpēšanas 

tehnoloģiskos procesus. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apstrādā metinājuma vietu ar 

abrazīviem instrumentiem un 

nogruntē metināto detaļu. 

Apstrādā metinājuma vietu ar abrazīviem 

instrumentiem, nogruntē metināto detaļu 

un salīdzina dažādus gruntēšanas 

materiālus. 

Hermetizē metinājuma šuvi, lietojot 

atbilstošus instrumentus un metodes. 

Hermetizē metinājuma šuvi, pielietojot 

atbilstošus instrumentus un metodes, 

salīdzina dažādus hermētiķu veidus un 

uzklāšanas metodes. 

Uzklāj virsbūves detaļām trokšņu 

slāpēšanas materiālus. 

Uzklāj virsbūves detaļām trokšņu 

slāpēšanas materiālus, raksturo dažādus 

materiālu veidus, to uzklāšanas metodes. 
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Moduļa “Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas atjaunot virsbūves detaļu virsmas. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Lietot praksē zināšanas par virsmu atjaunošanas instrumentiem, metodēm un materiāliem. 
2. Atjaunot virsbūves detaļu formu ar speciālajiem instrumentiem un iekārtām. 

3. Apstrādāt iztaisnotās virsmas un sagatavot špaktelēšanai. 

4. Izlīdzināt detaļu virsmas špaktelējot un slīpējot. 

5. Izlīdzināt detaļu virsmas, lietojot alvošanas tehnoloģiju. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana" ieejas nosacījums ir apgūti moduļi "Automobiļu uzbūves pamati", 

"Rasēšanas pamati", "Demontāža un montāža", "Remonta pamati", Tehniskā grafika", "Virsbūves defektācija un 

aprīkojuma detaļu remonts", "Virsbūves stiklojuma remonts", "Virsbūves taisnošana" un "Virsbūves metināšana". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana" apguves rezultātā izglītojamais kārto eksāmenu. 

Eksāmens sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā izglītojamais atbild uz jautājumiem par katru 

no modulī ietvertajām tēmām, praktiskajā daļā atjauno dotās detaļas virsmas formu, lietojot atbilstošu tehnoloģiju. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana" ir apgūstams programmas B daļā. Modulis ir ieejas nosacījums 

modulim "Virsbūves remonta organizācija". Modulis var tikt apgūts vienlaicīgi ar moduli "Virsbūves plastmasas detaļu 

remonts". 

 

Moduļa “Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: taisnot deformētās virsbūves 

detaļas. 
 

Zina: speciālo instrumentu, palīgierīču un 

iekārtu lietošanas paņēmienus. 

 

Izprot: virsbūves ārējo detaļu materiālu 

fizikālās īpašības un deformāciju 

novēršanas metodes. 

50% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta detaļu virsmas 

deformāciju veidus, to rašanās 

cēloņus. 

Raksturo detaļu virsmas deformāciju 

veidus, to rašanās cēloņus un radītās 

izmaiņas materiālu struktūrā. 

Apraksta un izvēlas atbilstošus 

instrumentus, palīgierīces un 

iekārtas dotā virsmas bojājuma 

taisnošanai. 

Apraksta un izvēlas atbilstošus 

instrumentus, palīgierīces un iekārtas 

dotā virsmas bojājuma taisnošanai, 

izskaidro lietoto taisnošanas iekārtu 

darbības principus. 

Izvēlas atbilstošu metodi un taisno 

dažādu materiālu ieliektas, 

izliektas, abpusēji slēgtas virsmas. 

Izvēlas atbilstošu metodi un taisno 

dažādu materiālu ieliektas, izliektas, 

abpusēji slēgtas virsmas, izskaidro 

fizikālos procesus materiālos, lietojot 
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dažādas taisnošanas metodes. 

2.Spēj: atjaunot bojāto detaļu virsmu 

špaktelējot un slīpējot. 
 

Zina: lietojamos materiālus un 

instrumentus, kolektīvos un individuālos 

aizsardzības līdzekļus. 
 

Izprot: detaļu virsmas veidošanas metodes, 

špaktelēšanas un slīpēšanas darbu 

tehnoloģiju. 

40% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta kolektīvos un individuālos 

aizsardzības līdzekļus, to lietošanas 

noteikumus virsmu atjaunošanas 

procesā. 

Apraksta kolektīvos un individuālos 

aizsardzības līdzekļus, to lietošanas 

noteikumus virsmu atjaunošanas 

procesā, izskaidro iespējamos riskus. 

Sagatavo virsmu attīrot, matējot 

un attaukojot detaļu. 

Sagatavo virsmu attīrot, matējot un 

attaukojot detaļu, salīdzina dažādus 

lietojamos materiālus. 

Apraksta špakteļu veidus un to 

lietojumu, sagatavo, uzklāj un 

nožāvē špakteli ar atbilstošām 

metodēm. 

Apraksta špakteļu veidus, izskaidro to 

lietošanas nosacījumus atkarībā no 

remontējamās virsmas materiāla, 

sagatavo, uzklāj un nožāvē špakteli ar 

atbilstošām metodēm. 

Izskaidro slīpēšanas tehnoloģiju, 

materiālu lietojuma secību atkarībā 

no apstrādājamās virsmas 

īpašībām un laukuma, slīpē 

špaktelētās virsmas un atjauno 

detaļas formu, lietojot atbilstošus 

instrumentus un metodes. 

Izskaidro slīpēšanas tehnoloģiju, 

materiālu lietojuma secību atkarībā no 

apstrādājamās virsmas īpašībām un 

laukuma, slīpē špaktelētās virsmas un 

atjauno detaļas formu, lietojot 

atbilstošus instrumentus un metodes, 

pamato tehnoloģijas ievērošanas 

nepieciešamību. 

3.Spēj: alvot atjaunojamo detaļu virsmas.  

 

Zina: lietojamos materiālus un 

instrumentus. 
 

Izprot: alvošanas darbu tehnoloģiju. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Sagatavo virsmu alvošanai, veicot 

mehānisko un ķīmisko apstrādi. 

Sagatavo virsmu alvošanai, veicot 

mehānisko un ķīmisko apstrādi, 

izskaidro ķīmiskās apstrādes procesu un 

nepieciešamību. 

Apraksta alvu veidus, alvošanas 

instrumentus, to lietojumu. 

Raksturo alvas pēc ķīmiskā sastāva, 

apraksta alvošanas instrumentus, to 

lietojumu. 

Uzklāj alvu, pielietojot atbilstošus 

instrumentus. 

Uzklāj alvu, lietojot atbilstošus 

instrumentus, apraksta dažādas alvas 

uzklāšanas metodes. 

Apstrādā alvotās virsmas ar 

atbilstošiem instrumentiem, 

atjaunojot detaļas formu. 

Apstrādā alvotās virsmas ar atbilstošiem 

instrumentiem, atjaunojot detaļas 

formu, salīdzina alvoto virsmu īpašības 

ar špaktelēto virsmu īpašībām. 
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Moduļa “Virsbūves plastmasas detaļu remonts" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Veidot izglītojamā spējas līmēt un metināt virsbūves plastmasas detaļas, apstrādāt šuves. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Lietot praksē zināšanas par autobūvē lietotajiem plastmasu veidiem, to marķējumiem, remonta metodēm un 
materiāliem. 
2. Atjaunot plastmasas detaļas ar līmēšanas metodi. 

3. Atjaunot plastmasas detaļas ar metināšanas metodi. 

4. Izlīdzināt plastmasas detaļu virsmas ar termisko metodi. 

5. Izlīdzināt plastmasas detaļu virsmas špaktelējot un slīpējot. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Virsbūves plastmasas detaļu remonts" ieejas nosacījums ir apgūti moduļi: "Automobiļu uzbūves pamati", 

"Rasēšanas pamati", "Demontāža un montāža", "Remonta pamati", "Rasēšana", "Virsbūves defektācija un 

aprīkojuma detaļu remonts", "Virsbūves stiklojuma remonts", "Virsbūves taisnošana" un "Virsbūves metināšana". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Virsbūves plastmasas detaļu remonts" apguves rezultātā izglītojamais kārto ieskaiti. Izglītojamais atbild uz 

jautājumiem par katru no modulī ietvertajām tēmām, līmē vai metina norādīto plastmasas detaļu, lietojot 

atbilstošus instrumentus un materiālus, apstrādā šuvi un nošpaktelē detaļu. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves plastmasas detaļu remonts" ir apgūstams programmas B daļā. Modulis ir ieejas nosacījums 

modulim "Virsbūves remonta organizācija". Modulis var tikt apgūts vienlaicīgi ar moduli "Virsbūves detaļu virsmu 

atjaunošana". 

 

Moduļa “Virsbūves plastmasas detaļu remonts" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: atšķirt plastmasu veidus pēc to 

marķējuma. 
 

Zina: autobūvē pielietotos plastmasas 

materiālus. 

 

Izprot: plastmasas materiālu fizikālās un 

ķīmiskās īpašības. 

25% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nosauc dažādas plastmasas pēc to 

apzīmējumiem un īpašībām, apraksta 

to īpašības un lietojumu autobūvē. 

Nosauc dažādas plastmasas pēc to 

apzīmējumiem un īpašībām, salīdzina 

to īpašības un raksturo lietojumu 

autobūvē. 

Apraksta dažādus kompozītu 

materiālus, to apzīmējumus, īpašības 

un lietojumu autobūvē. 

Salīdzina dažādus kompozītu 

materiālus, to apzīmējumus, īpašības 

un lietojumu autobūvē. 

2.Spēj: līmēt virsbūves plastmasas detaļas. 
 

Zina: plastmasas līmēšanas metodes un 

35% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta fizikālos un ķīmiskos 

procesus, līmējot dažādus plastmasu 

veidus. 

Izskaidro fizikālos un ķīmiskos 

procesus, līmējot dažādus plastmasu 

veidus. 
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materiālus. 

 

Izprot: līmēšanas materiālu īpašības, to 

saderību ar plastmasas detaļām. 

Izvēlas un lieto individuālos un 

kolektīvos aizsardzības līdzekļus 

plastmasas detaļu remonta procesā. 

Izvēlas un lieto individuālos un 

kolektīvos aizsardzības līdzekļus, 

apraksta iespējamos riskus 

plastmasas detaļu remonta procesā. 
Sagatavo plastmasas 

detaļu līmēšanai, izslīpējot un attīrot 

virsmu ar atbilstošiem instrumentiem 

un materiāliem. 

Sagatavo plastmasas 

detaļu līmēšanai, izslīpējot un attīrot 

virsmu ar atbilstošiem instrumentiem 

un materiāliem, izskaidro 

sagatavošanas darbu nepieciešamību. 

Līmē plastmasas detaļas, lietojot 

atbilstošu līmēšanas tehnoloģiju. 

Līmē plastmasas detaļas, lietojot 

atbilstošu līmēšanas tehnoloģiju, 

salīdzina dažādu plastmasu līmēšanas 

metodes. 

3.Spēj: metināt virsbūves plastmasas 

detaļas un veikt šuvju apstrādi. 
 

Zina: plastmasu metināšanas metodes, 

instrumentus, materiālus un kolektīvos un 

individuālos aizsardzības līdzekļus. 
 

Izprot: remonta materiālu īpašības, to 

saderību ar plastmasas detaļām. 

40% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta fizikālos procesus plastmasu 

metināšanā. 

Izskaidro fizikālos procesus plastmasu 

metināšanā. 

Sagatavo plastmasas detaļu 

metināšanai, izslīpējot un attīrot 

virsmu ar atbilstošiem instrumentiem 

un materiāliem. 

Sagatavo plastmasas detaļu 

metināšanai, izslīpējot un attīrot 

virsmu ar atbilstošiem instrumentiem 

un materiāliem, izskaidro 

sagatavošanas darbu nepieciešamību. 

Metina plastmasas detaļas ar dažādām 

metodēm. 

Metina plastmasas detaļas, izvēloties 

dotajam savienojumam atbilstošāko 

metodi, salīdzina dažādas 

metināšanas metodes. 
Apstrādā metinātās vietas, izvēloties 
atbilstošus instrumentus, materiālus 
un apstrādes režīmu, špaktelē 
remontējamo virsmu. 

Apstrādā metinātās vietas, izvēloties 
atbilstošus instrumentus, materiālus 
un apstrādes režīmu, špaktelē 
remontējamo virsmu, pamato 
materiālu un darba režīma izvēli. 
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Moduļa “Virsbūves remonta organizācija" apraksts 

Moduļa 

mērķis 

Veidot izglītojamā spējas iekārtot drošu darba vidi sev un citiem darbiniekiem, plānot remonta darbus un to 

izmaksas, ievērot vides aizsardzības prasības. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamā prasmes: 
1. Organizēt servisa darbus atbilstoši darba un vides aizsardzības prasībām. 
2. Novērtēt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli pirms remonta un noformēt pieņemšanas dokumentāciju. 

3. Plānot remonta laiku, veicamos darbus un aprēķināt izmaksas. 

4. Novērtēt virsbūves tehnisko stāvokli pēc remonta un noformēt nodošanas dokumentāciju. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Virsbūves remonta organizācija" ieejas nosacījums ir apgūti moduļi "Automobiļu uzbūves pamati", 

"Rasēšanas pamati", "Demontāža un montāža", "Remonta pamati", "Tehniskā grafika", "Virsbūves defektācija un 

aprīkojuma detaļu remonts", "Virsbūves stiklojuma remonts", "Virsbūves taisnošana", "Virsbūves metināšana", 

"Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana" un "Virsbūves plastmasas detaļu remonts". 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Virsbūves remonta organizācija" apguves rezultātā izglītojamais kārto ieskaiti. Atbild uz jautājumiem par 

katru no modulī ietvertajām tēmām, sastāda transportlīdzekļa pieņemšanas aktu, aprēķina remonta laiku un 

izmaksas dotam virsbūves bojājuma aprakstam. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Virsbūves remonta organizācija" ir apgūstams programmas B daļā. 

Pēc moduļa "Virsbūves remonta organizācija" apguves seko modulis "Virsbūvju remontatslēdznieka prakse". 

 

Moduļa “Virsbūves remonta organizācija" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: iekārtot drošu darba vidi virsbūvju 

remontu uzņēmumos. 

Zina: virsbūvju remonta nozarei saistošos 

darba drošības noteikumus, konkrētā darba 

veikšanai lietojamos individuālos un 

kolektīvos aizsardzības līdzekļus, 

ergonomikas pamatus. 

Izprot: konkrētās darba vides bīstamos 

faktorus un to iedarbības sekas. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta iespējamos riskus 

virsbūvju remonta uzņēmumos, 

darba vides iekārtojumu, atbilstoši 

darba drošības noteikumiem, 

individuālo un kolektīvo 

aizsardzības līdzekļu lietošanu. 

Apraksta iespējamos riskus virsbūvju 

remonta uzņēmumos, darba vides 

iekārtojumu, atbilstoši darba drošības 

noteikumiem, individuālo un kolektīvo 

aizsardzības līdzekļu lietošanu, izskaidro 

preventīvos pasākumus risku 

samazināšanai. 

Apraksta ergonomikas principus. Izskaidro ergonomiskas darba vides 

priekšrocības. 

2.Spēj: organizēt servisa darbus atbilstoši 

vides aizsardzības prasībām. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta vidi piesārņojošos 

faktorus virsbūvju remonta 

uzņēmumā. 

Apraksta vidi piesārņojošos faktorus 

virsbūvju remonta uzņēmumā, izskaidro 

to ietekmi uz apkārtējo vidi un 
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Zina: kaitīgo vielu uzglabāšanas, 

reģistrēšanas un utilizēšanas noteikumus. 

Izprot: atkritumu apsaimniekošanas un 

utilizēšanas nepieciešamību. 

cilvēkiem. 

Uzskaita vides piesārņojuma 

ierobežošanas pasākumus, 

paskaidro to īstenošanas metodes, 

aizpilda bīstamo atkritumu 

uzskaites žurnālu. 

Izskaidro vides piesārņojuma 

ierobežošanas pasākumus, paskaidro to 

īstenošanas metodes, raksturo vidi 

piesārņojošo darbību kategorijas, 

aizpilda bīstamo atkritumu uzskaites 

žurnālu. 

3.Spēj: noformēt transportlīdzekļa 

pieņemšanas un izsniegšanas 

dokumentāciju. 

Zina: dokumentācijas noformēšanas 

principus. 

Izprot: pieņemšanas un izsniegšanas 

dokumentu noformēšanas pamatotību. 

15% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Pamato transportlīdzekļa 

pieņemšanas un izsniegšanas 

dokumentācijas noformēšanas 

nepieciešamību. 

Pamato transportlīdzekļa pieņemšanas 

un izsniegšanas dokumentācijas 

noformēšanas nepieciešamību, izskaidro 

juridiskās sekas. 

Noformē transportlīdzekļa 

pieņemšanas un nodošanas 

dokumentus. 

Noformē transportlīdzekļa pieņemšanas 

un nodošanas dokumentus, izskaidro 

dokumentu juridiskā spēka nosacījumus. 

4.Spēj: pārbaudīt virsbūves remonta 

kvalitāti. 

Zina: transportlīdzekļu virsbūves tehniskā 

stāvokļa noteikumu prasības. 

Izprot: transportlīdzekļu virsbūves tehniskā 

stāvokļa pārbaudes metodiku. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta galvenās virsbūvju 

tehnisko stāvokli reglamentējošās 

prasības. 

Apraksta virsbūvju tehnisko stāvokli 

reglamentējošos dokumentus un to 

galvenās prasības. 

Apraksta kvalitātes kontrolē 

veicamo pārbaužu secību un 

metodes. 

Apraksta kvalitātes kontrolē veicamo 

pārbaužu secību un metodes, izskaidro 

kvalitātes kontroles nepieciešamību. 

5.Spēj: plānot remonta laiku un izmaksas. 

Zina: remonta laika un izmaksu noteikšanas 

principus. 

Izprot: virsbūves remonta darbu sadales 

metodiku starp servisa speciālistiem. 

45% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta virsbūves remonta 

tehnoloģiju, nosaka veicamos 

darbus un secību saskaņā ar 

tehnisko dokumentāciju. 

Izskaidro virsbūves remonta tehnoloģiju, 

nosaka veicamos darbus un secību 

saskaņā ar tehnisko dokumentāciju. 

Sastāda remonta tehnoloģisko 

karti, aprēķina remonta laiku, 

izmantojot tehnisko 

dokumentāciju. 

Sastāda remonta tehnoloģisko karti, 

aprēķina remonta laiku, izmantojot 

tehnisko dokumentāciju, ievērtējot 

virsbūves tehnisko stāvokli. 

Noformē darba uzdevuma veidlapu 

konkrētai virsbūvei. 

Noformē darba uzdevuma veidlapu 

konkrētai virsbūvei, plāno darba 

uzdevumu sadali starp servisa 

speciālistiem. 

Aprēķina izmaksas konkrētam 

remontam, lietojot tehnisko 

dokumentāciju. 

Aprēķina izmaksas konkrētam 

remontam, lietojot tehnisko 

dokumentāciju, izskaidro servisa 

normstundas izmaksas veidošanas 

principus. 
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Moduļa “Autovirsbūju remontatslēdznieka prakse" apraksts 

Moduļa 

mērķis 
Nostiprināt un pilnveidot spējas defektēt, apkopt un remontēt transportlīdzekļu virsbūves. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Ievērot uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus, darba un vides aizsardzības prasības. 

2. Defektēt transportlīdzekļa virsbūvi. 

3. Sagatavot transportlīdzekļa virsbūvi remontam. 

4. Novērst virsbūves detaļu virsmu bojājumus. 

5. Atjaunot virsbūves ģeometriskos izmērus. 

6. Nomainīt virsbūves bojātās detaļas un mezglus. 

7. Aizsargāt virsbūvi pret koroziju. 

8. Plānot remonta laiku, pārbaudīt remonta kvalitāti. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 

Moduļa "Autovirsbūvju remontatslēdznieka prakse" ieejas nosacījums ir 2. līmenī apgūti mūžizglītības moduļi: 

"Sabiedrības un cilvēka drošība"; "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas"; "Zaļās prasmes". 

Un pietiekamā līmenī (četras un vairāk balles) apgūti profesionālās jomas 13 pamatzināšanu un pamatprasmju 

moduļi: "Automobiļu uzbūves pamati"; "Rasēšanas pamati"; "Demontāža un montāža"; "Remonta pamati"; 

"Virsbūves detaļu remonta pamati"; "Rasēšana"; "Virsbūves defektācija un aprīkojuma detaļu nomaiņa"; "Virsbūves 

stiklojuma remonts"; "Virsbūves taisnošana"; "Virsbūves metināšana"; "Virsbūves detaļu virsmu atjaunošana"; 

"Virsbūves plastmasas detaļu remonts"; "Virsbūves remonta organizācija"; kā arī 2 no izvēles moduļiem. 

Moduļa apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Autovirsbūvju remontatslēdznieka prakse" apguves rezultātā izglītojamais kārto ieskaiti, iesniedz prakses 

dokumentus un atskaitās par prakses laikā veiktajiem uzdevumiem un patstāvīgi pētniecisko darbu par kādu no 

kvalifikācijas prakses saturā ietvertajām tēmām. 

Moduļa nozīme un 

vieta kartē 

Modulis "Autovirsbūvju remontatslēdznieka prakse" ir noslēdzošais B daļas modulis. 

Modulis "Autovirsbūvju remontatslēdznieka prakse" ir paredzēts profesionālo kompetenču nostiprināšanai auto 

remonta uzņēmumā. 

 

Moduļa “Autovirsbūju remontatslēdznieka prakse" saturs 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 

apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1.Spēj: ievērot darba drošības, 

vides aizsardzības, atkritumu un 

kaitīgo vielu uzglabāšanas, 

reģistrēšanas un utilizēšanas 

noteikumus. 

2% no moduļa 

kopējā apjoma 

Ievēro uzņēmuma iekšējās kārtības 

noteikumus, darba drošības noteikumus, 

lieto individuālos un kolektīvos 

aizsardzības līdzekļus. 

Ievēro uzņēmuma iekšējās kārtības 

noteikumus, darba drošības noteikumus, 

lieto individuālos un kolektīvos aizsardzības 

līdzekļus, izvērtē iespējamos riskus, iesaka 

risinājumus to samazināšanai. 
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Ievēro vides aizsardzības noteikumus. Ievēro vides aizsardzības noteikumus, 

iepazīstina ar atkritumu un kaitīgo vielu 

uzglabāšanas un reģistrēšanas kārtību 

uzņēmumā. 

2.Spēj: defektēt transportlīdzekļa 

virsbūvi. 

4% no moduļa 

kopējā apjoma 

Konstatē virsbūves krāsojuma defektus un 

bojājumus, vizuāli novērtē korozijas 

bojājumu apjomu, virsbūves 

deformācijas, fotografē bojātās vietas. 

Novērtē virsbūves krāsojuma defektus un 

bojājumus, vizuāli izvērtē korozijas 

bojājumu apjomu un tā ietekmi uz 

transportlīdzekļa drošību, nosaka virsbūves 

deformācijas pēc ārējām pazīmēm, 

fotografē bojātās vietas. 

Nosaka virsbūves deformācijas pakāpi, 

lietojot tehnisko dokumentāciju, 

mērinstrumentus un palīgierīces. 

Nosaka virsbūves deformācijas pakāpi, 

lietojot tehnisko dokumentāciju, 

mērinstrumentus un palīgierīces, paredz 

slēpto defektu iespējamību transportlīdzekļa 

agregātos un virsbūves konstrukcijās. 
Noformē apskates protokolu, norādot 
bojājumu vietas un apjomu, pievieno 
fotogrāfijas. 

Noformē apskates protokolu, norādot 
transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, 
bojājumu vietas un apjomu, pievieno 
fotogrāfijas. 

3.Spēj: sagatavot transportlīdzekļa 

virsbūvi remontam, noņemt un 

uzstādīt mezglus, agregātus un 

detaļas, iekšējās un ārējās apdares 

detaļas. 

10% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Demontē un montē norādītos 

transportlīdzekļa agregātus, mezglus un 

detaļas. 

Demontē un montē nepieciešamos 

transportlīdzekļa agregātus, mezglus un 

detaļas, dotā remonta veikšanai. 

Nomaina apdares un aprīkojuma detaļas 

ar norādīto metodi. 

Nomaina apdares un aprīkojuma detaļas, 

izvēloties atbilstošāko metodi. 

Maskē virsbūves ārējās detaļas, 

stiklojumu un salonu pieredzējuša 

speciālista vadībā. 

Maskē virsbūves ārējās detaļas, stiklojumu 

un salonu, lietojot atbilstošus materiālus un 

metodes. 

Mazgā un sagatavo transportlīdzekli 

remontam, tīra transportlīdzekļa salonu, 

pulē un vasko krāsoto virsmu ievērojot 

speciālista norādījumus. 

Mazgā un sagatavo transportlīdzekli 

remontam, tīra transportlīdzekļa salonu, 

lietojot atbilstošus tīrīšanas un kopšanas 

līdzekļus, novērtē krāsojuma virsmas 

stāvokli, pulē un vasko krāsoto virsmu, kopj 

virsbūves ārējās detaļas (hromētās, 

gumijas, plastmasas, stikla), izvēlas un 

pielieto atbilstošus auto kosmētikas 

līdzekļus. 

4.Spēj: sagatavot detaļu virsmas 

turpmākajam remontam un 

apstrādāt transportlīdzekli ar 

pretkorozijas materiāliem. 

4% no moduļa 

kopējā apjoma 

Apstrādā bojātās virsmas ar norādīto 

metodi, attīra un nogruntē detaļas 

Apstrādā bojātās virsmas ar atbilstošāko 

metodi, attīra un nogruntē detaļas. 
Apstrādā virsbūvi ar 

Pretkorozijas materiāliem ar norādīto 

Apstrādā virsbūvi ar pretkorozijas 
materiāliem, izvēloties atbilstošāko metodi.  
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metodi. 

5.Spēj: metināt virsbūves detaļas, 

atbilstoši izgatavotāja norādītajai 

remonta tehnoloģijai. 

18% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Sagatavo transportlīdzekli metināšanai 
pieredzējuša speciālista vadībā. 

Sagatavo transportlīdzekli metināšanai. 

Sagatavo detaļu virsmas, izgatavo 
remonta detaļu iemetināšanai, ar norādīto 
metodi. 

Sagatavo detaļu virsmas, izgatavo remonta 
detaļu iemetināšanai. 

Metina virsbūves detaļas ar dažādiem 
metināšanas veidiem, lietojot norādītos 
materiālus. 

Metina virsbūves detaļas ar dažādiem 
metināšanas veidiem, izvēloties atbilstošas 
iekārtas, parametrus un materiālus. 

Apstrādā ar abrazīvajiem instrumentiem, 

gruntē un hermetizē metinājuma vietu, 

uzklāj trokšņu slāpēšanas materiālus, ar 

norādītajiem materiāliem un metodēm. 

Apstrādā ar abrazīvajiem instrumentiem, 
gruntē un hermetizē metinājuma vietu, 
uzklāj trokšņu slāpēšanas materiālus. 

6.Spēj: atjaunot deformēto detaļu 

virsmu formu. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Taisno deformēto detaļu virsmas, 
pieredzējuša speciālista vadībā. 

Taisno deformēto detaļu virsmas, izvēloties 
atbilstošus instrumentus un metodes. 

Izlīdzina virsmu, špaktelējot un slīpējot 
detaļu, pēc norādītās metodes. 

Izlīdzina virsmu, špaktelējot un slīpējot 
detaļu, izvēloties atbilstošākos materiālus 
un metodes. 

Atjauno detaļu formu, alvojot un slīpējot 
virsmas, pēc norādītās metodes. 

Atjauno detaļu formu, alvojot un slīpējot 
virsmas, izvēloties atbilstošākos materiālus 
un metodes. 

7.Spēj: atjaunot transportlīdzekļa 

virsbūves ģeometriju, atbilstoši 

tehniskajai dokumentācijai. 

20% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Nostiprina virsbūvi uz stenda un pievieno 
norādītās palīgierīces virsbūves 
taisnošanai pieredzējuša speciālista 
vadībā. 

Nostiprina virsbūvi uz stenda un pievieno 
nepieciešamās palīgierīces dotās virsbūves 
taisnošanai. 

Taisno virsbūvi pieredzējuša speciālista 
vadībā. 

Taisno virsbūvi, izvēloties spēka pielikšanas 

virzienus, kontrolējot ģeometriskos izmērus 

un virsbūves detaļu saderību. 

8.Spēj: remontēt un nomainīt 

transportlīdzekļa stiklojuma 

detaļas. 

8% no moduļa 

kopējā apjoma 

Maina stiklojuma detaļas un 
mehānismus, izgriež un ielīmē stiklus 
pieredzējuša speciālista vadībā. 

Maina stiklojuma detaļas un mehānismus, 

izgriež un ielīmē stiklus, izvēloties 

atbilstošus instrumentus un materiālus. 
Remontē stiklu bojājumus pieredzējuša 
speciālista vadībā. 

Novērtē un remontē stiklu bojājumus, 

izvēloties atbilstošus materiālus un metodes. 

9.Spēj: remontēt virsbūves 

plastmasas detaļas. 

8% no moduļa 

kopējā apjoma 

Līmē plastmasas detaļas ar norādīto 
metodi un materiāliem. 

Līmē plastmasas detaļas, izvēloties 

atbilstošus materiālus un metodes. 
Metina plastmasas detaļas ar norādīto 
metodi un materiāliem, apstrādā un 
špaktelē metinājuma vietas. 

Metina plastmasas detaļas, izvēloties 

atbilstošu metodi un materiālus, apstrādā un 

špaktelē metinājuma vietas. 

10.Spēj: pārbaudīt remonta 

kvalitāti, noformēt transportlīdzekļa 

pieņemšanas un izsniegšanas 

2% no moduļa 

kopējā apjoma 

Noformē transportlīdzekļa pieņemšanas 

un nodošanas aktu paraugus, 

pieredzējuša speciālista vadībā. 

Noformē transportlīdzekļa pieņemšanas un 

nodošanas aktu paraugus. 
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dokumentāciju. Pārbauda remonta kvalitāti, atbilstoši 

uzņēmumā noteiktajai kārtībai, 

pieredzējuša speciālista vadībā. 

Pārbauda remonta kvalitāti, atbilstoši 

uzņēmumā noteiktajai kārtībai. 

11.Spēj: novērtēt remonta laiku un 

izmaksas. 

4% no moduļa 

kopējā apjoma 

Aprēķina izpildes laiku vienkāršam 

remontam, ievērojot rūpnīcas noteiktās 

laika normas un virsbūves remonta laika 

aprēķina metodiku. 

Aprēķina izpildes laiku komplicētam 

remontam, ievērojot rūpnīcas noteiktās laika 

normas un virsbūves remonta laika aprēķina 

metodiku. 

Aprēķina izmaksas vienkāršam 

remontam, ievērojot remonta laiku, 

servisa normstundas izcenojumu, 

rezerves daļu un materiālu izmaksas. 

Aprēķina izmaksas komplicētam remontam, 

ievērojot remonta laiku, servisa 

normstundas izcenojumu, rezerves daļu un 

materiālu izmaksas. 
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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 un 

ietekmi uz veselību, skaidro dopinga 

ietekmi uz organismu.  

Aprēķina savu ķermeņa masas indeksu un 

pamato veselīgas ķermeņa masas 

uzturēšanas nozīmi. 
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nepieciešamības gadījumā vērsties 

pēc palīdzības. 

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  

  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.  
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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.  

 

Izprot: atbilstošas rīcības nozīmi 

ārkārtas situāciju, katastrofu gadījumā 

Latvijā un uzturoties ārpus tās. 

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 

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 

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 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 
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ziņas. 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. 

  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. 
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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 veicamo pasākumu nozīmi. 

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 

un saviem vārdiem apraksta situāciju 

dispečeram. Nosauc konkrētus rīcības 

soļus, atskanot trauksmes signālam. 

Orientējas evakuācijas plānā, pareizi 

norāda evakuācijas virzienus un 

ceļus. 

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 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 

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. 

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 



92 

 

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. 

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. 

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. 
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. 

Nosauc Valsts policijas un pašvaldības Izskaidro ar piemēriem Valsts 
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Izprot: valsts un pašvaldību institūciju lomu 

sabiedrības drošības jautājumu risināšanā. 

policijas darbības pamatvirzienus un 

galvenās funkcijas. 

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, 

iespējamos riska faktorus (t.sk. 

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 

labvēlīgs lēmums. 

Minot konkrētus piemērus, izskaidro 

saikni starp rīcību un tās radītajām 

sekām - slimību attīstību,. Skaidro 

veselībai labvēlīgu lēmumu 

pieņemšanas un to īstenošanas 

nozīmību. 
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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. 

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 

direktīvu nozīmi vides ilgtspējīgas attīstības 

veidošanā. 

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. 

35. Spēj: atbildīgi pieņemt lēmumus par 

darba tiesisko attiecību uzsākšanu, darba 

 Formulē darba tiesību regulējuma 

pamatus, darbinieka tiesības un 

Skaidro darba tiesību regulējumu, 

darba līguma būtību un nozīmi. 
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uzdevumu veikšanu un darba tiesisko 

attiecību izbeigšanu.  

 

Zina: darba tiesību pamatjautājumus.  

 

Izprot: darba tiesisko attiecību normatīvā 

regulējuma nozīmīgumu. 

pienākumus, darba devēja tiesības un 

pienākumus. Apraksta kolektīvo darba 

tiesību būtību, to nozīmi; darbinieka 

un darba devēja attiecību regulējumu. 

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 īstenots informātikas pamatkurss vai tehnoloģiju mācību jomā – datorika, 

dizains un 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 īstenots informātikas pamatkurss vai tehnoloģiju mācību jomā – datorika, 

dizains un 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. 

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 

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 
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un reliģiju pārstāvjiem. 

Nosauc idejas starpkultūru attiecību 

problēmu risināšanai. 

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 kultūrā 

12% no 

moduļa kopējā 

apjoma 

Apraksta masu kultūras un elitārās 

kultūras pazīmes. 

Paskaidro atšķirības starp etnisko, 

nacionālo un multikulturālo 

identitāti. Sistematizē zināšanas un 

Skaidro un raksturo masu un elitārās 

kultūras izpausmes formas un liecības. 

Salīdzina etnisko, nacionālo un 

multikulturālo identitāti. Klasificē 

nacionālās un multikulturālās kultūras 
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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. 

prasmes par kultūras izpausmju 

daudzveidību un mijiedarbību 

mūsdienās. 

Definē jēdzienu eirocentrisms. 

Apraksta kādu no pasākumiem un 

identificē to kā nozīmīgu kultūras 

pasākumu. 

īpatnības. Pēta 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 

 

Profesionālā 

svešvaloda 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

Izprot: izmaksu nozīmi uzņēmējdarbībā. 

10% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc izmaksu veidus un 

iedalījumu. 

Nosauc un raksturo būtiskākās 

izmaksu pozīcijas. 

Raksturo izmaksu veidus un iedalījumu. 

Analizē izmaksu pozīcijas. 

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” (1. līmenis) apraksts  

Moduļa 

mērķis 

Sekmēt izglītojamo spējas analizēt sabiedrības un indivīda savstarpējās attiecības un to regulējumus, izvērtēt 

apkārtējos notikumus no dažādām perspektīvām, ievērot demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības, pieņemt 

pārdomātus, izsvērtus un atbildīgus lēmumus savas un apkārtējo dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Moduļa 

uzdevumi 

Attīstīt izglītojamo prasmes: 

1. Apzināt sevi kā daļu no mūsdienu sabiedrības. 

2. Piedalīties pilsoniskajā un sabiedriskajā dzīvē, balstoties uz izpratni par sociālajiem un politiskajiem konceptiem 

un struktūrām. 

3. Pieņemt lēmumus par darba vai mācību uzdevumu veikšanu. 

4. Saskatīt dažādu sabiedrības jomu un parādību saistību ar morāli un tikumību. 

5. Risināt problēmas un veikt uzdevumus, izmantojot kognitīvās prasmes un izvēloties piemērotākās metodes un 

informāciju. 

Moduļa 

ieejas nosacījumi 
Apgūta pamatizglītība. 

Moduļa 

apguves 

novērtēšana 

Moduļa "Sociālās un pilsoniskās prasmes (1. līmenis)" apguves rezultātā izglītojamie kārto pārbaudījumu – prezentē 

savas zināšanas par valsts iekārtu, valsts pamatlikumu, valsts tiesību sistēmu, morāli, personības lomu lēmumu 

pieņemšanā. 

Izglītojamais var veidot portfolio, kurā iekļauti rezultāti par mācību satura apguvi.  

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” (1. līmenis) saturs  

Sasniedzamais 

rezultāts 

Sasniedzamā 

rezultāta 

īpatsvars % 

Mācību sasniegumu 

apguves līmeņu apraksti 

Vidējs 
apguves līmenis 

Optimāls 

apguves līmenis 

1. Spēj: apzināties sevi kā daļu no 

mūsdienu sabiedrības. 

 

Zina: indivīda/ personības un 

sabiedrības sadarbības veidus un 

raksturojumu. 

 

Izprot: indivīda/ personības un 

sabiedrības līdzdarbības veicināšanas 

nepieciešamību un apzinās pilsoniskās 

35% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Atpazīst un interpretē personības iezīmes 

– īpašības, indivīda sociālās, emocionālās 

prasmes. Ar piemēriem analizē ieradumu 

veidošanos (mehānismus). 

Diskutē par  

vērtībām – brīvība, godīgums, 

taisnīgums, solidaritāte, vienlīdzība, 

ģimene, darbs u.c. Vispārīgi izvērtē 

kultūras un reliģiskās tradīcijas apkārtējā 

vidē. 

Vērtē savas stiprās un vājās puses, 

pamatojoties uz paša veidoto savas 

personības raksturojumu, plāno saviem 

personiskajiem un profesionālajiem 

mērķiem atbilstošu ieradumu 

veidošanos, izvērtējot personisko 

pieredzi. Detalizēti raksturo sabiedrības 

pamatvērtības. 

Izvirza dzīves mērķus un darbojas, lai 

prognozētu, patstāvīgi pieņemtu 
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apziņas avotus. Pieņem lēmumus un plāno savu nākotnes 

karjeru, izvairoties no augsta riska 

uzvedības, lai iekļautos darba tirgū un 

nepakļautu sevi sociālās atstumtības 

riskam. Ar dažādiem piemēriem skaidro 

konkrētus morālās un juridiskās 

atbildības veidus un izpausmes. 

Pamatojieties uz Latvijas vēstures 

20. gadsimta  

piemēriem, vērtē vēstures aspektus, kas 

varētu sekmēt indivīda attieksmi pret 

valsti un piederības izjūtu valstij. Skaidro 

savu saikni ar Latvijas valsti, veido 

aktīvā pilsoņa plānu un īsteno daļu no tā. 

Definē personības lomu lēmumu 

pieņemšanā. 

Pamato riska un aizsargfaktoru ietekmi 

uz sapratīga lēmuma pieņemšanu. 

Apraksta problēmas/ darba situācijas, 

saistītas ar darbinieka izturēšanos vai 

uzvedību. Vērtē sevi dažādās sociālajās 

lomās. 

Izskaidro izvēles brīvību attiecībā uz 

profesionālās karjeras plānošanu. 

Pamato profesionālo karjeru kā 

personīgu mērķi un līdzekli citu sev 

svarīgu mērķu sasniegšanai. Atpazīst 

mācīšanās un pašmācības prasmes kā 

veidu, lai plānotu personīgo profesionālo 

izaugsmi. 

atbildīgus un izsvērtus lēmumus par savu 

nākotnes darbības jomu (karjeru), ņemot 

vērā informāciju par izmaiņām darba 

tirgū, respektējot vajadzības un vērtības. 

Ar piemēriem ilustrē tiesisko risinājumu 

situācijām, kur iespējama juridiskās 

atbildības iestāšanās. Izmantojot 

piemērus no pagātnes un tagadnes, 

diskutē par nacionālās identitātes lomu 

valstiskās identitātes veidošanā. 

Salīdzina dažādas lēmumu pieņemšanas 

stratēģijas2, piemēram, lēmumu 

pieņemšanas koks, E. Bono sešu cepuru 

metode. Vērtē riska un aizsargfaktoru 

ietekmi uz saprātīga lēmuma 

pieņemšanu. 

Analizē problēmsituācijas, izdara 

secinājumus par pašvērtējuma un 

pašcieņas nozīmi lēmumu pieņemšanā 

par savu izturēšanos vai uzvedību. Veido 

pašvērtējumu, pamatojoties, piemēram, 

uz savu vērtību, prasmju, spēju, 

rakstura, temperamenta, vajadzību 

izpēti. 

Realizē izvēles brīvību, plānojot 

profesionālo karjeru. Diskutē par 

profesionālās pašpilnveides un 

pilnveidošanās iespējām. 

Novērtē mācīšanās un pašmācību 

prasmes kā veidu, lai uzlabotu personīgo 

profesionālo attīstību saskaņā ar jau 

izdarīto izvēli. 

2. Spēj: apzināti piedalīties 

pilsoniskajā un sabiedriskajā dzīvē, 

balstoties uz izpratni par sociālajiem 

un politiskajiem konceptiem un 

struktūrām. 

 

Zina: leģitimitātes nozīmi, sabiedrības 

un valsts attiecību raksturojumu.  

20% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc valsts iekārtas (unitāra, 

federatīva valsts, konfederācija) un 

valsts valdīšanas formas (republika, 

monarhija). Nosauc politiskos režīmus 

(autoritārisms, totalitārisms, 

demokrātija). 

Definē jēdzienu vara un uzskaita dažādus 

varas veidus.  

Formulē, kāpēc ir nepieciešama valsts. 

Izskaidro dažādu valsts iekārtu un 

pārvaldības formu atšķirības. Skaidro 

politisko režīmu atšķirības. Ilustrē 

jēdzienu vara, atšķir dažādus varas 

veidus un politisku varu no citiem varas 

izpausmju veidiem. Salīdzina un novērtē 

valstu politiskās sistēmas un 
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Izprot: sabiedrības un indivīda 

līdzdalību politiskajās un valsts 

pārvaldes struktūrās. 

Nosauc valstu politiskās sistēmas un 

vardarbības/ nevardarbības ietekmi 

politikā. 

Apraksta sabiedrisko attiecību modeļus 

un to atšķirības. Definē mērķu un 

līdzekļu problēmas būtību politikā. 

Apraksta politisko lēmumu pieņemšanas 

procesu.  

Nosauc iespējamās politiskās kultūras 

neievērošanas sekas. 

Definē likumdevējvaras, izpildvaras un 

tiesu varas funkcijas. Apraksta Latvijas 

Republikas valsts iekārtas un pārvaldības 

formu. 

Definē un vispārēji  skaidro jēdzienu 

pilsoniskā sabiedrība, kā arī pilsoniskās 

sabiedrības iezīmes un veidošanos. 

Uzskaita sabiedrības grupu atšķirīgo 

vajadzību un interešu veidošanās 

iemeslus. Apraksta tolerantu attieksmi 

pret sociālo faktoru atšķirībām.  

Nosauc valsts pienākumus un devumu 

indivīdam. 

Definē nacionālas valsts pastāvēšanas 

nepieciešamību. 

Nosauc valsts uzdevumus. 

vardarbības/ nevardarbības ietekmi 

politikā. 

Salīdzina mūsdienu sabiedrības 

ideoloģijas, vērtības, izprot politiskās 

kultūras veidošanās faktorus. Izskaidro 

vārda brīvības un cenzūras nozīmi 

diskusiju kultūrā publiskajā telpā. 

Skaidro politiskās kultūras un politiskās 

atbildības pārkāpšanas cēloņus un sekas. 

Izskaidro varas dalīšanas principa 

nostiprināšanu Latvijas Republikas 

Satversmē. Izskaidro Latvijas Republikas 

valsts iekārtas un pārvaldības formu. 

Izskaidro pilsoniskās sabiedrības būtību 

un saturu, pilsoņa tiesisko piederību 

valstij un pilsoniskās līdzdalības formas 

un nozīmi. Klasificē sabiedrības grupu 

atšķirīgās vajadzības un intereses. 

Argumentē attieksmi pret sociālo faktoru 

atšķirībām. Novērtē savu atbildību pret 

valsti un valsts atbildību par saviem 

iedzīvotājiem. Pamato nacionālas valsts 

pastāvēšanas nepieciešamību. Skaidro 

valsts uzdevumus. 

3. Spēj: pieņemt lēmumu par darba 

vai mācību uzdevumu veikšanu. 

 

Zina: tiesību sistēmas būtību. 

 

Izprot: normatīvo regulējumu 

piemērošanu profesionālajā darbībā. 

20% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc tiesību lokus, tiesību nozares un 

apakšnozares un apraksta tiesību 

sistēmu Latvijā. Skaidro normatīvo aktu 

hierarhiju un sistēmu Latvijā. 

Definē tiesību pamatjēdzienus juridiska 

persona, fiziska persona, personas 

tiesībspēja un rīcībspēja. Nosauc 

administratīvā pārkāpuma veidus un 

atrod normatīvajā aktā atbilstošu soda 

veidu un mēru, kas var tikt piemēroti. 

Definē jēdzienus noziedzīgs nodarījums, 

nevainīguma prezumpcijas princips, 

taisnīguma princips, sodīšana, kriminālā 

Detalizēti raksturo Latvijas tiesību 

sistēmu – tās iezīmes, tiesību nozares un 

apakšnozaru regulējuma priekšmetu. 

Skaidro normatīvo aktu hierarhiju un 

piemērošanu profesionālajā darbībā. 

Izskaidro tiesību pamatjēdzienu juridiska 

persona, fiziska persona, personas 

tiesībspēja un rīcībspēja atšķirību. 

Izskaidro un pamato administratīvā 

pārkāpuma veidam atbilstošu soda veidu 

un mēru, kas var tikt piemēroti. 
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atbildība. Raksturo administratīvā 

pārkāpuma un kriminālpārkāpuma 

piemērus. 

Formulē darba tiesību regulējuma 

pamatus, darbinieka tiesības un 

pienākumus un darba devēja tiesības un 

pienākumus. 2 Apraksta kolektīvo darba 

tiesību būtību, to nozīmi; darbinieka un 

darba devēja attiecību regulējumu. 

Identificē intelektuālā īpašuma 

regulējuma priekšmetu, normatīvos 

aktus un regulējuma attīstības 

tendences. 

Identificē profesionālās darbības nozares 

normatīvā regulējuma priekšmetu un 

saturu. 

Izskaidro jēdzienus noziedzīgs 

noziegums, nevainīguma prezumpcijas 

princips, taisnīguma princips, sodīšana, 

kriminālā atbildība. Izskaidro atšķirību 

starp administratīvo atbildību un 

kriminālatbildību. 

Skaidro darba tiesību regulējumu un 

darba līguma būtību un nozīmi. 2Skaidro 

kolektīvo darba tiesību būtību un nozīmi; 

izstrādā priekšlikumus darbinieka un 

darba devēja attiecību regulējumam. 

Skaidro intelektuālā īpašuma nozīmi 

uzņēmumā. 

Apkopo normatīvos aktus, kas 

reglamentē noteiktu profesionālās 

darbības nozari. 

4. Spēj: saskatīt dažādu sabiedrības 

jomu un parādību saistību ar morāli 

un tikumību. 

 

Zina: jēdzienu vara, vardarbība, 

mobings, bosings skaidrojumu. 

 

15% no 

moduļa 

kopējā 

apjoma 

Nosauc atšķirību starp varu un 

vardarbību. Identificē vardarbības 

izpausmes pašam pret sevi (piemēram, 

bulīmija, anoreksija, vainas un baiļu 

izjūta, pārspīlēta uztraukšanās par citu 

viedokli, nekritiska sevis pakļaušana 

ārējām prasībām). 

Izskaidro dažādas garīgās un fiziskās 

vardarbības formas. Izskaidro 

vardarbības izpausmes pašam pret sevi 

(piemēram, bulīmija, anoreksija, vainas 

un baiļu izjūta, pārspīlēta uztraukšanās 

par citu viedokli, nekritiska sevis 

pakļaušana ārējām prasībām). 

Izprot: morāles nozīmi sociālajās un 

darba attiecībās. 

 Definē, kas ir mobings, bosings. Nosauc 

rīcības soļus mobinga, bosinga 

gadījumos. 

Formulē nepieciešamību saskaņot 

individuālās vēlmes ar citu vajadzībām 

un vēlmēm. 

Definē ētiskās problēmas mūsdienu 

sabiedrībā. 

Saskata saistību starp brīvu izvēli un 

atbildību, min piemērus.  

Analizē morāles nozīmi sociālajās un 

darba attiecībās. 

Izskaidro mobinga, bosinga izpausmes. 

Izvēlas tolerantu attieksmi pret dažādām 

sabiedrības grupām, veicinot to 

iekļaušanos sabiedrībā. 

Izvērtē ētiskās dilemmas mūsdienu 

sabiedrībā. Izvērtē atsauksmes interneta 

portālos un reklāmās, izmanto ētikas 

principus internetā. 

5. Spēj: risināt problēmas un veikt 

uzdevumus, izmantojot kognitīvās 

10% no 

moduļa 

Nosauc savu uztveres tipu un atbilstošas 

mācīšanās stratēģijas. Apraksta savas 

Analizē savu uztveres tipu un atbilstošas 

mācīšanās stratēģijas dažāda veida 
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prasmes un izvēloties piemērotākās 

metodes un informāciju. 

 

Zina: uztveres tipa un personības 

virzības saistību ar mācīšanās 

stratēģiju. 

 

Izprot: priekšrocības un trūkumus, 

darbojoties grupā un autonomi; 

konstruktīvas sadarbības 

priekšnosacījumus. 

kopējā 

apjoma 

rakstura īpašības profesionālās jomas 

kontekstā. 

Definē izdegšanas sindromu un stresa 

vadību. Nosauc stresa sekas. 

Apraksta A. Maslova vajadzību 

hierarhijas modeli. Nosauc dažādus 

motivācijas veidus. Nosauc savas 

personības vienojošo ar līdzcilvēkiem un 

atšķirīgo vērtību izpratnes ziņā no citiem.  

Nosauc personības iezīmes. Nosauc 

svarīgākos bioloģiskos un sociālos 

faktorus, kas ietekmē cilvēka attīstību. 

Apraksta sociālās vides ietekmi uz 

psihisko veselību. 

zināšanu un prasmju apguvei. Raksturo 

sevi, analizē savas rakstura īpašības 

profesionālās jomas kontekstā. 

Raksturo izdegšanas sindromu un stresa 

vadību. Izskaidro izdegšanas sindroma 

un stresa ietekmi uz darbaspējām un 

lēmumu pieņemšanu. 

Analizē cilvēku dažādās vajadzības un 

dažādos motivācijas veidus. Raksturo 

indivīdu atšķirīgo un līdzīgo vajadzību un 

vērtību ietekmi uz darba rezultātu. 

Atšķir jēdzienus cilvēks, indivīds, 

personība. Raksturo bioloģisko un sociālo 

faktoru ietekmi uz personības īpašībām 

un kognitīvo spēju veicināšanu. 

Atšķir veselīga un neveselīga dzīvesveida 

veicinošos faktorus. 
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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 

Atšķir juridiskās atbildības veidus, min 

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. 

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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Vispārīgi raksturo sabiedrības noslāņošanos 

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. 

3. Spēj: veidot un kritiski analizēt 

mijiedarbību ar citiem cilvēkiem, 

sadarboties, respektējot sabiedrības 

daudzveidību, un rīkoties saskaņā ar 

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.). 

Argumentē ar personības īpašībām 

saistītos stereotipus. 

Novērtē verbālās un neverbālās 

saskarsmes aktualitāti. 
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morāles principiem.  

 

Zina: efektīvas saskarsmes 

priekšnosacījumus.  

 

Izprot: sociālo attiecību dažādību. 

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. 

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. 

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 

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 
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jomās. 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. Modulis ir integrējams citos moduļos, ja saturs dublējas nozares 

profesionālās programmas moduļos. 

 

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. Izskaidro un pamato ilgtspējības 

pamatideju. 
Raksturo trīs būtiskākās stratēģijas 

prioritātes (Latvijas kultūrtelpas 

attīstība, dabas resursu vērtība, 

cilvēkkapitāls). 

Pamato ar piemēru katru no 

būtiskākajām stratēģijas prioritātēm 

(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". 

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. 

Analizē 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. 

Analizē neatjaunojamo resursu 

(naftas, dabasgāzes, minerālu) limitu 

nepārsniegšanas un racionālas 

izmantošanas iespējas. 

Skaidro ekosistēmu un vides 

kvalitātes saglabāšanas nozīmi. 

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. 

Izskaidro cilvēka saimnieciskās 

darbības veidus, kas ietekmē 

bioloģiskās daudzveidības 

pamatnosacījumus. 
Nosauc bioloģiskās daudzveidības 

četrus līmeņus, minot divus 

raksturojošus piemērus. 

Izskaidro dzīvības procesu 

daudzveidību, saskatot to vienojošās 

likumsakarības. 

Vispārīgi raksturo Latvijas floru un 

faunu, to aizsargājamās sugas. 

Skaidro Latvijas floras un faunas 

aizsargājamo sugu nozīmi 

ekosistēmā. 

Nosauc desmit Latvijas invazīvo augu 

un dzīvnieku sugas. 

Raksturo Latvijas invazīvo augu un 

dzīvnieku sugu ietekmi uz vietējo 

ekosistēmu. 

Raksturo ar trīs piemēriem 

saimnieciskās darbības priekšrocības 

un trūkumus īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās. 

Pamato ar pieciem piemēriem 

saimnieciskās darbības priekšrocības 

un trūkumus īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās. 

Nosauc trīs bioloģiskās daudzveidības 

monitoringa piemērus. 

Analizē piecus bioloģiskās 

daudzveidības monitoringa piemērus. 

Nosauc piecus saimnieciskās darbības 

veidus, kas ietekmē dabas un klimata 

pārmaiņas. 

Novērtē saimnieciskās darbības veidu 

(vismaz piecu) ietekmi uz dabas un 

klimata  

pārmaiņām – kā saimnieciskā darbība 

var ietekmēt apkārtējo vidi. 

 

Aprēķina ekoloģiskās pēdas 

nospiedumu. 

Izskaidro ekoloģiskās pēdas 

nospieduma rezultātus. 

4. Spēj: analizēt informāciju par efektīvu 

energoresursu izmantošanu. 

15% no Vispārēji skaidro kaitējumus, ko videi 

rada fosilās enerģijas izmantošana. 

Analizē kaitējumus, ko videi rada 

fosilās enerģijas izmantošana. 



129 

 

 

Zina: atjaunojamo energoresursu veidus. 

 

Izprot: atjaunojamo energoresursu 

izmantošanas iespējas saimniekošanā un 

sadzīvē, fosilās enerģijas izmantošanas 

ietekmi uz vidi, energoefektivitātes nozīmi 

mūsdienās. 

moduļa kopējā 

apjoma 
Izvērtē fosilās enerģijas izmantošanas 

ietekmi uz vidi. 

Analizē 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. 

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. 

Raksturo galvenos atkritumu veidus 

(mājsaimniecības, rūpnieciskie, 

speciālie, bīstamie, inertie u.c.) un 

otrreizējās pārstrādes atkritumus. 

Risina atkritumu šķirošanas 

uzdevumus. 

Nosauc galvenos atkritumu radītos 

kaitējumus videi savā pilsētā vai 

pagastā. 

Izskaidro un ar piemēriem pamato 

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. 

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. 

Izskaidro organismam nepieciešamo 

uzturvielu un pārtikas piedevu 

atšķirības. 

Novērtē atšķirības starp bioloģisko un 

industriāli ražoto pārtiku. 
Nosauc E vielu iedalījumu un vismaz 

piecas E vielas, vispārīgi raksturo to 

ietekmi uz cilvēka veselību. 

Analizē E vielu iedalījumu, detalizēti 

raksturo vismaz trīs E vielas no katras 

grupas, izvērtē zināmākās E vielas 

uzturā. 

Raksturo praktiski izmantojamos 

ekomarķējumus. 

Analizē un raksturo ekomarķējumus 

un prot izvēlēties atbilstošākos 

konkrētai situācijai. 
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Programmas īstenošanai obligāti nepieciešamie materiālie 
līdzekļi profesionālai kvalifikācijai 

“Transportlīdzekļu krāsotājs” 

Nr.p.k.  Materiālie līdzekļi Daudzums 

1.1. Tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti 

1.1.1. Hidromehāniskais divstatņu pacēlājs, 3 t 3 

1.1.2. Šķēru tipa pacēlājs, 3 t 3 

1.1.3. Hidrauliskais domkrats, līdz 10 t 2 

1.1.4. Hidrauliskais garāžas domkrats, 2 t 2 

1.1.5. Hidrauliskais transmisijas domkrats 1 

1.1.6. Pneimatiskais domkrats 1 

1.1.7. Pārvietojamais strēles hidrauliskais pacēlājs 1 

1.1.8. Rokas domkrats 5 

1.1.9. Rokas ratiņi detaļu transportēšanai 2 

1.1.10. Ratiņi vieglā automobiļa virsbūvei 3 

1.1.11. Kompresors pneimatisko instrumentu 

darbināšanai komplektā ar gaisa filtriem, eļļotāju 

, kolektoru , un gaisa pievades cauruļvadiem 

1 

1.1.12. Kompresoriekārta ar aprīkojumu un gaisa 

pievadiem un reduktoriem vismaz 5 darba vietām 

1 

1.1.13. Lokanie cauruļvadi ar uzgaļiem, 10 m 5 

1.1.14. Pistole gaisa padevei 10 

1.1.15. Hidrauliskā prese, 1000 kg 1 

1.1.16. Galda hidrauliskā prese, 500 kg 1 

1.1.17. Stacionārā urbjmašīna ar urbja diametru līdz 14 

mm 

1 

1.1.18. Stacionārā slīpmašīna ar divām dažāda raupjuma 

slīpripām 

1 

1.1.19. Industriālā putekļu nosūkšanas iekārta ar 

nosūkšanas pievadiem vismaz 5 darba vietās 

2 

1.1.20. Pārvietojams garāžas putekļu sūcējs 1 

1.1.21. Salona putekļu sūcējs 1 

1.1.22. Smilšu strūklas ierīce detaļu tīrīšanai 1 

1.1.23. Pārvietojama augstspiediena mazgāšanas iekārta 1 

1.1.24. Metināšanas pusautomāts (MIG, MAG) 5 

1.1.25. Kontaktmetināšanas aparāts, ar metināšanas 

strāvu līdz 14 500 A 

1 

1.1.26. Kontaktmetināšanas aparāts komplektā ar 

izvilkšanas (SPOTTER) uzgali 

3 

1.1.27. Metināšanas iekārta ar nekūstošu elektrodu (TIG) 1 

1.1.28. Gāzmetināšanas iekārta ar gāzes baloniem 2 

1.1.29. Plazmas griešanas iekārta 1 

1.1.30. Gāzes deglis ar pjezo kaseti 5 

1.1.31. Karstā gaisa fēns 3 

1.1.32. Pārvietojams putekļu sūcējs 1 

1.1.33. Gāzu un putekļu nosūkšanas iekārta ar pievadu 

katrai darba vietai 

2 

1.1.34. Virsbūves ģeometrijas atjaunošanas stends 

komplektā ar palīgierīcēm 

2 

1.1.35. Hidrocilindru komplekts ar uzgaļiem virsbūves 

taisnošanai 

1 

1.1.36. Statīvs virsbūves detaļu špaktelēšanai un 

slīpēšanai 

15 

1.1.37. Statīvs vējstiklu novietošanai 3 

1.1.38. Statīvi virsbūves detaļām 5 

1.1.39. Statīvi plastmasas detaļām 15 

1.1.40. Dažādu izmēru infrasarkano staru lampas ar 2 
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statīviem – komplekts 

1.1.41. Skārda locīšanas un valcēšanas iekārta 1 

1.1.42. Stacionārā slīpmašīna ar divām dažādām 

slīpripām 

2 

1.1.43. Instrumentu ratiņi 20 

1.1.44. Instrumentu skapis 40 

1.1.45. Pārvietojams instrumentu galds 5 

1.1.46. Atslēdznieku galds 12 

1.1.47. Atslēdznieku darbgalds ar skrūvspīlēm 40 

1.2. Atslēdznieka instrumenti un aprīkojums 

1.2.1. Elektriskā leņķa slīpmašīna 15 

1.2.2. Pneimatiskā leņķa slīpmašīna 5 

1.2.3. Pneimatiskā uzgriežņu atslēga ar uzgaļu 

komplektu 

2 

1.2.4. Pneimatiskais skrūvgriezis 1 

1.2.5. Akumulatora elektriskais skrūvgriezis 1 

1.2.6. Rokas elektriskā urbjmašīna, reversējama, ar 

regulējamu griezes momentu 

7 

1.2.7. Rokas urbjmašīna ar urbja max diametru D 12 

mm 

15 

1.2.8. Pneimatiskais cirtnis 2 

1.2.9. Āmuru komplekts ( dažāda svara, dažāda 

materiāla un formas) 

15 

1.2.10. Gumijas āmuru komplekts 15 

1.2.11. Cilindrisko tapņu komplekts 4 

1.2.12. Dažādu veidu un izmēru skrūvgriežu komplekts 15 

1.2.13. Universālo knaibļu komplekts 15 

1.2.14. Skrūvgriezis ar maināmiem dažāda profila 

uzgaļiem 

5 

1.2.15. Uzgriežņu atslēgu komplekts ar 6 līdz 32 mm 

atslēgām 

15 

1.2.16. Gala atslēgu komplekts ar 6 līdz 32 mm atslēgām 15 

1.2.17. Atslēgu komplekts cauruļvadu uzgaļu 

atskrūvēšanai 

3 

1.2.18. Seškanšu un zvaigžņveida uzgaļu komplekts 5 

1.2.19. Dažādu izmēru atslēgas ar maināmu žokļu 

atvērumu – komplekts 

3 

1.2.20. Cauruļatslēgu komplekts 3 

1.2.21. Leņķa atslēgu komplekts 3 

1.2.22. Dažādu izmēru un formu vīles – komplekts 15 

1.2.23. Metāla rokas zāģis 10 

1.2.24. Rokas skrūvspīles 3 

1.2.25. Dažāda izmēra grieznes 5 

1.2.26. Dažādu veidu un izmēru cirtņu komplekts 5 

1.2.27. Gāzes deglis ar pjezo kaseti un gāzes balonu 4 

1.2.28. Pārnēsājams gaismeklis ar akumulatoru 5 

1.2.29. Instrumentu komplekts vītņu iegriešanai un vītņu 

uzgriešanai 

5 

1.2.30. Lodāmurs mīkstlodēm ar statīvu 10 

1.2.31. Skārda grieznes 6 

1.2.32. Eļļas kanniņa vītņu uzgriešanas darbam 4 

1.2.33. Novilcēju komplekts 3 

1.2.34. Asknaibļu komplekts 4 

1.2.35. Riteņu atslēgu komplekts 2 

1.2.36. Uzgaļu komplekts dažādiem griezes momentiem 2 

1.2.37. Montāžas lāpstiņu komplekts 3 

1.2.38. Pārnēsājams gaismeklis ar akumulatoru 5 

1.2.39. Kniedēšanas stangas 3 
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1.2.40. Otiņu komplekts 5 

1.3. Speciālie instrumenti 

1.3.1. Metāla lineāls, 150 mm 1 katram izglītojamajam 

1.3.2. Bīdmērs 0 - 125 mm 1 katram izglītojamajam 

1.3.3. Leņķmērs 00 - 1800 1 katram izglītojamajam 

1.3.4. Metāla 900 leņķa stūrenis 1 katram izglītojamajam 

1.3.5. Trīsstūru lineāls 450, 150 - 200 mm 1 katram izglītojamajam 

1.3.6. Trīsstūru lineāls 300, 150 - 200 mm 1 katram izglītojamajam 

1.3.7. Rasēšanas dēlis ar slīdlineālu A4 formāta lapai 1 katram izglītojamajam 

1.3.8. Rasetne ar diviem cirkuļiem un mērcirkuli 1 katram izglītojamajam 

1.3.9. Bīdmērs (plastmasas) 1 katram izglītojamajam 

1.3.10. Lineāls (plastmasas) 1 katram izglītojamajam 

1.3.11. Krāsas pārklājumu biezuma mērītājs 1 uz grupu 

1.3.12. Mērlente, 5 m 1 uz grupu 

1.4. Speciālie instrumenti 

1.4.1. Fiksēšanas spīles Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.2. Ielauztu skrūvju izskrūvēšanas komplekts Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.3. Kniežu knaibles, kniedēšanai ar saspiežamām 

kniedēm 
Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.4. Kniedēšanas instrumentu komplekts ar galviņas 

veidotāju 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.5. Deglis cietlodēšanai ar gāzes balonu 1 uz grupu 

1.4.6. Smērvielu pistole 3 uz grupu 

1.4.7. Dinamometriskā atslēga 60 Nm 1 uz grupu 

1.4.8. Dinamometriskā atslēga 150 Nm 1 uz grupu 

1.4.9. Dinamometriskā atslēga 1000 Nm 1 uz grupu 

1.4.10. Universālo novilcēju komplekts 1 uz grupu 

1.4.11. Inerces veseris ar uzgaļu komplektu 1 uz grupu 

1.4.12. Palīgierīce skrūvju pievilkšanas leņķa noteikšanai 1 uz grupu 

1.4.13. Atslēgu komplekts bremžu cauruļu uzgriežņu 

atskrūvēšanai 

1 uz grupu 

1.4.14. Speciālo novilcēju, izvilcēju komplekts 1 uz grupu 

1.4.15. Speciālo knaibļu komplekts (sprostgredzenu u.c.) 3 uz grupu 

1.4.16. Speciālo skrūvgriežu komplekts (magnētiskais, 

saīsinātais, trieciena, lokanais utt.) 

1 uz grupu 

1.4.17. Magnēts ar kātu 2 uz grupu 

1.4.18. Lokans satvērējs detaļu izņemšanai 1 uz grupu 

1.4.19. Pneimatiskā rokas orbitālā slīpmašīna ar 

taisnstūrveida pamatni un putekļu uztvērēju 

2 uz grupu 

1.4.20. Elektriskā rokas orbitālā slīpmašīna ar 

taisnstūrveida pamatni un putekļu uztvērēju 

2 uz grupu 

1.4.21. Orbitālā slīpmašīna (ēvele) 70x400mm 1 uz grupu 

1.4.22. Elektriskā rokas ekscentra slīpmašīna ar 

pamatnes diametru 150 mm un putekļu 

uztvērēju 

2 uz grupu 

1.4.23. Pneimatiskā rokas ekscentra slīpmašīna ar 

pamatnes diametru 150 mm un putekļu 

uztvērēju 

7 uz grupu 

1.4.24. Elektriskā rokas deltveida slīpmašīna ar trīsstūra 

veida pamatni 

1 uz grupu 

1.4.25. Slīpkluču komplekts, ar slīppapīra fiksāciju 

(dažāda izmēra un formas) 

5 uz grupu 

1.4.26. Smilšu strūklas pistole (ar gumijas uzgaļiem) 1 uz grupu 

1.4.27. Virsbūves taisnošanas instrumentu (āmuru un 

rokas laktu) komplekts 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.28. Metāla špaktelēšanas lāpstiņu komplekts 1 katram izglītojamajam 

1.4.29. Plastmasas špaktelēšanas lāpstiņu komplekts 1 katram izglītojamajam 

1.4.30. Gumijas špaktelēšanas lāpstiņa 1 katram izglītojamajam 
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1.4.31. Rokas ēvele ar lokāmu pamatni, 70 x 400 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.32. Rokas ēvele ar lokāmu pamatni, 125 x 600 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.33. Rokas ēvele ar taisnu pamatni 70 x 400 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.34. Rokas slīpēšanas bloks, 70 x 125 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.35. Slīpkluču komplekts (dažāda izmēra un formu) Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.36. Plastmasas remonta iekārta Hot Stapler 1 uz grupu 

1.4.37. Plastmasas remonta komplekts (lodāmurs ar 

komplektu) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.38. Gruntēšanas pistole ar 1,7 līdz 1,9 mm uzgaļiem 1 uz grupu 

1.4.39. Pistole ar 2,1mm vai 2,2 mm uzgaļiem virsmas 

izlīdzinošo materiālu uzklāšanai ar 

izsmidzināšanas metodi 

1 uz grupu 

1.4.40. Krāsošanas pistole ar 1,3 mm uzgali 1 uz grupu 

1.4.41. Krāsošanas, lakošanas pistole ar 1,4 mm uzgali 1 uz grupu 

1.4.42. Krāsošanas pistole mini ar 0,6 līdz 1 mm 

uzgaļiem   

1 uz grupu 

1.4.43. Pistole prettrieciena pārklājuma mastikas 

uzklāšanai 

2 uz grupu 

1.4.44. Aerogrāfs ar 0,2 līdz 0,3 mm uzgaļiem 5 uz grupu 

1.4.45. Manometrs pneimatiskiem instrumentiem (krāsu 

pistolēm) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.46. Žāvētājs ar statīvu ūdens bāzes krāsām  1 uz grupu 

1.4.47. Instrumentu komplekts apšuvuma paneļu 

demontāžai 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.4.48. Viskozimetrs 1 uz grupu 

1.4.49. Nazis krāsojuma defektu nogriešanai 1 uz grupu 

1.4.50. Pulēšanas mašīna 1 uz grupu 

1.4.51. Kancelejas nazis ar maināmiem asmeņiem 5 uz grupu 

1.4.52. Detaļu formas kopētājs "ķemme" 20 cm 1 uz grupu 

1.4.53. Detaļu formas kopētājs "ķemme" 50 cm  1 uz grupu 

1.4.54. Krāsošanas pistoļu turētāji Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.5. Mācību stendi un transportlīdzekļi 

1.5.1. Lietoti transportlīdzekļi montāžas, demontāžas 

un krāsošanas darbu veikšanai 
4 uz grupu 

1.5.2. Lietotu transportlīdzekļu mezglu komplekts 

montāžas un demontāžas darbu veikšanai 

1 uz grupu 

1.5.3. Uzskates līdzekļu komplekts (detaļu paraugi, 

plakāti u.c.) par izjaucamu un neizjaucamu 

savienojumu remonta metodēm un detaļām 

1 uz grupu 

1.5.4. Uzskates līdzekļu komplekts par celšanas 

iekārtām, to lietošanas noteikumiem 

1 uz grupu 

1.5.5. Uzskates līdzekļu komplekts par tīrīšanas 

iekārtām un līdzekļiem, to lietošanas 

noteikumiem 

1 uz grupu 

1.5.6. Uzskates līdzekļu komplekts par detaļu un 

mezglu savienojumu veidiem un montāžas 

metodēm, lietojamiem instrumentiem 

1 uz grupu 

1.5.7. Uzskates līdzekļu komplekts par virsbūves detaļu 

virsmu sagatavošanas tehnoloģiju 

1 uz grupu 

1.5.8. Uzskates līdzekļu komplekts par dažādiem 

plastmasu veidiem, raksturīgākajiem 

bojājumiem, to remonta tehnoloģijām 

1 uz grupu 

1.5.9. Uzskates līdzekļu komplekts par individuālajiem 

un kolektīvajiem darba aizsardzības līdzekļiem 

transportlīdzekļu remonta uzņēmumos 

1 uz grupu 

1.5.10. Uzskates līdzekļu komplekts par darba drošības 

noteikumiem un iespējamiem riskiem mehānisko 

transportlīdzekļu  remonta uzņēmumā 

1 uz grupu 
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1.5.11. Transportlīdzekļu virsbūves detaļu komplekts Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.5.12. Virsbūves ārējo plastmasas detaļu komplekts 

(dažāda veida) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2. Materiāli, palīgmateriāli u.tml. 

2.1.  Otu komplekts Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.2.  Dažādu veidu materiālu un izmēru kniežu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.3.  Skrūvju un uzgriežņu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.4.  Paplākšņu un fiksācijas detaļu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.5.  Gultņu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.6.  Blīvju un blīvslēgu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.7.  Plastmasas stiprinājuma detaļu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.8.  Mehāniskais zīmulis 0,3 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.9.  Mehāniskais zīmulis 0,7 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.10.  Serdeņi mehāniskam zīmulim 0,3mm, ar cietību 

HB 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.11.  Serdeņi mehāniskam zīmulim 0,3mm, ar cietību 

H 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.12.  Serdeņi mehāniskam zīmulim 0,7mm, ar cietību 

HB 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.13.  Serdeņi mehāniskam zīmulim 0,7mm, ar cietību 

H 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.14.  Šķēres papīram Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.15.  Papīra nazis Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.16.  A4 formāta rasēšanas papīrs Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.17.  A4 formāta milimetru papīrs Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.18.  Vienkāršas ģeometriskas figūras Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.19.  Detaļu paraugi skicēšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.20.  Urbju komplekts metālam Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.21.  0.8mm tērauda elektrometināšanas stieple Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.22.  Griešanas diski tēraudam Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.23.  Griešanas diski alumīnijam Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.24.  Griešanas diski nerūsējošam tēraudam Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.25.  Rotējošās stiepļu sukas ar radiālu slīpēšanas 

virzienu 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.26.  Rotējošās stiepļu sukas ar diagonālu slīpēšanas 

virzienu 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.27.  Līmes (dažādas) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.28.  Acetons attaukošanai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.29.  Tērauda kniedes Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.30.  Alumīnija kniedes ar iekšējo galvu Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.31.  Aerosols urbja dzesēšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.32.  Lodalva Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.33.  Kolofonijs Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.34.  Eļļa vītņu griešanai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.35.  Industriālie dvieļi un salvetes Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.36.  Salvetes virsmas attaukošanai (rullī) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.37.  Metāla rokas sukas Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.38.  Skrāpji virsmu tīrīšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.39.  Ķīmiskie mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.40.  Sukas virsmu tīrīšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.41.  Ziežvielas Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.42.  Hermētiķi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.43.  Smērviela (pretpiedeguma) vai aerosols 

metināšanas iekārtas uzgalim 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.44.  Līme skrūvju fiksācijai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.45.  Metāla zāģu asmeņi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.46.  Koka paliktņi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.47.  Salona maskēšanas komplekts (stūres, sēdekļu, Atbilstoši programmas īstenošanai 
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pedāļu, sviru pārklāji) 

2.48.  Kontrolpulveris (melns) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.49.  Slīpēšanas diski (akmens), 125 x 22 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.50.  Slīpēšanas diski, vēdekļveida, 125 x 22 mm, P 80 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.51.  Slīpēšanas diski, vēdekļveida, 125 x 22 mm, P 

120 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.52.  Neilona slīpēšanas disks metālam,125 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.53.  Stiepļu ripa taisniem sariem, vītne M14, diametrs 

100 mm 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.54.  Rotējoša stiepļu ripa 50 x 7 x 10 x 6 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.55.  Kvarca smiltis smilšu strūklas iekārtai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.56.  Krāsu trauks ar vāciņu, 100 ml Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.57.  Krāsu trauks ar vāciņu, 300 ml Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.58.  Krāsu trauks ar vāciņu, 2000 ml Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.59.  Krāsu mērtrauks, līdz 600 ml Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.60.  Krāsu mērtrauks, līdz 1000 ml Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.61.  Krāsošanas vienreizlietojamie trauki (krāsošanas 

pistolei) 125; 200 mic, 177 ml 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.62.  Krāsošanas vienreizlietojamie trauki (krāsošanas 

pistolei) 125; 200 mic, 400 ml 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.63.  Krāsošanas vienreizlietojamie trauki (krāsošanas 

pistolei) 125; 200 mic, 650 ml 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.64.  Mērstienis (lineāls) šķidrumu sajaukšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.65.  Attaukošanas šķīdinātājs (silikona noņemšanai) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.66.  Attaukotājs plastmasai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.67.  Šķīdinātājs 646 (instrumentu tīrīšanai) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.68.  Šķīdinātājs 2K Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.69.  Bāzes krāsas šķīdinātājs Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.70.  Šķīdinātājs lakas pārejas veidošanai. Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.71.  Šķīdinātājs (instrumentu tīrīšanai no ūdens 

krāsām) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.72.  Špaktelēšanas tepe, universāla Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.73.  Špaktelēšanas tepe ar stikla šķiedru Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.74.  Špaktelēšanas tepe ar karbona piedevu Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.75.  Špaktelēšanas tepe, plastmasai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.76.  Špaktelēšanas materiāls, izsmidzināms Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.77.  Špaktelēšanas tepe, mīkstā (soft) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.78.  Špaktelēšanas tepe, vieglā (light) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.79.  Špaktelēšanas tepe, smalkā Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.80.  Špaktelēšanas tepe ar alumīniju Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.81.  Grunts epoksīda (aerosolā) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.82.  Epoksīda grunts, divkomponentu, komplektā ar 

cietinātāju 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.83.  Grunts divkomponentu pildošā (pelēka) 

komplektā ar cietinātāju 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.84.  Grunts divkomponentu pildošā (melna), 

komplektā ar cietinātāju 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.85.  Grunts (adhēzijas), plastmasai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.86.  Grunts divkomponentu (skābā), komplektā ar 

cietinātāju 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.87.  Grunts divkomponentu (darbam "slapjš uz 

slapja" tehnikā), komplektā ar cietinātāju 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.88.  Rūsas pārveidotājs ar epoksīda piedevu 

(krāsojams) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.89.  Maskēšanas līmlente, ūdensizturīga, platums 19 

mm 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.90.  Maskēšanas līmlente, platums no 40 līdz 60 mm Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.91.  Slīpdiski, smilšpapīra, 150 mm diametrs, P 120 Atbilstoši programmas īstenošanai 
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2.92.  Slīpdiski, smilšpapīra, 150 mm diametrs, P 240 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.93.  Slīpdiski, smilšpapīra, 150 mm diametrs, P 320 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.94.  Slīpdiski, smilšpapīra, 150 mm diametrs, P 400 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.95.  Slīpdiski, smilšpapīra 150 mm diametrs, P 600 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.96.  Slīpdiski, smilšpapīra 150 mm diametrs, P 1500 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.97.  Slīpdiski, smilšpapīra 150 mm diametrs, P 2000 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.98.  Slīppapīrs rullī, 70 mm x 50 m, P 120 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.99.  Slīppapīrs rullī, 70 mm x 50 m, P 150 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.100.  Slīppapīrs rullī, 70 mm x 50 m, P 240 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.101.  Slīppapīrs rullī, 70 mm x 50 m, P 320 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.102.  Slīppapīrs rullī, 70 mm x 50 m, P 400 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.103.  Slīppapīrs orbitālai slīpmašīnai (ēvele) 

70x400mm, P 120 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.104.  Slīppapīrs orbitālai slīpmašīnai (ēvele) 

70x400mm, P 150 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.105.  Slīppapīrs orbitālai slīpmašīnai (ēvele) 

70x400mm, P 240 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.106.  Slīppapīrs deltveida slīpmašīnai, no P 120 līdz P 

180 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.107.  Ūdensizturīgais slīppapīrs loksnēs, P 800 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.108.  Ūdensizturīgais slīppapīrs loksnēs, P 1000 Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.109.  Slīppapīrs, ūdensizturīgs, P 2000 (loksnēs) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.110.  Mazgāšanas sūklis Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.111.  Mikrošķiedras salvete vaskošanas darbiem Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.112.  Mikrošķiedras salvete ūdens savākšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.113.  Mikrošķiedras salvete pulēšanas darbiem Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.114.  Virsbūves krāsojuma aizsargvasks Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.115.  Hot Stapler metāla skavas plastmasas remontam 

(dažādas) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.116.  Krāsu filtri (papīra) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.117.  Slīppapīrs uz mīkstās pamatnes, P 600 (rullī) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.118.  Slīppapīrs uz mīkstās pamatnes, P 800 (rullī ) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.119.  Matējošā švamme, brūna (rullī) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.120.  Matējošā švamme, pelēka (rullī) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.121.  Papīrs maskēšanas darbiem, aplīmējamais 

platums no 0,25 līdz 0,35 m (rullī) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.122.  Papīrs maskēšanas darbiem, aplīmējamais 

platums no 0,5 līdz 0,7 m (rullī) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.123.  Papīrs maskēšanas darbiem, aplīmējamais 

platums no 0,9 līdz 1,20 m (rullī) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.124.  Poliestera sveķi ar cietinātāju Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.125.  Stikla šķiedras audums 1 m2 (dažāda biezuma) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.126.  Alumīnija vai cita metāla sietiņš plastmasas 

remontam 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.127.  Hermētiķis šuvēm (pelēks) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.128.  Hermētiķis šuvēm (melns) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.129.  Matējoša pasta Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.130.  Pretakmeņu aizsarglīdzeklis (iepakojumā pistolei 

1 l) melns 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.131.  Pretakmeņu aizsarglīdzeklis (iepakojumā pistolei 

1 l) pelēks 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.132.  Maskēšanas plēve 4 x 5 m Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.133.  Porolona lente maskēšanas darbiem (rullī) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.134.  Krāsu sistēma pilnā komplektācijā krāsu un toņu 

jaukšanai 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.135.  Elastīgā kontūrlente maskēšanai (dizaina lente), 

platums 6 mm (rullī) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.136.  A1 formāta papīra loksnes Atbilstoši programmas īstenošanai 
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2.137.  Šķidrums krāsošanas kameras sienu apstrādei Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.138.  Antistatiskā lipīgā salvete Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.139.  Laka divkomponentu (HS) komplektā ar 

cietinātāju 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.140.  Krāsošanas testkartes Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.141.  Pulēšanas švammes (porolona ripa) rupjiem 

pulēšanas darbiem (balta) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.142.  Pulēšanas švammes (porolona ripa) vidējiem  

pulēšanas darbiem (oranža) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.143.  Pulēšanas švammes (porolona ripas) smalkiem 

pulēšanas darbiem (melna) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.144.  Pulēšanas pasta (rupjā) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.145.  Pulēšanas pasta (vidējā) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.146.  Pulēšanas pasta (smalkā) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.147.  Aplīmēšanas materiāls (balts) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.148.  Aplīmēšanas materiāls (melns) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.149.  Aplīmēšanas materiāls (dzeltens) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.150.  Aplīmēšanas materiāls (zils) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.151.  Aplīmēšanas materiāls (zaļš) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.152.  Aplīmēšanas materiāls (daudzkrāsains) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.153.  Aplīmēšanas materiāls (sarkans) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.154.  Aplīmēšanas materiālu noņemšanas disks Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.155.  Aplīmēšanas materiāls, caurspīdīgs (burtu 

līmēšanai) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.156.  Pašlīmējošās bitumena skaņas izolācijas plāksnes Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.157.  Rokas ūdens izsmidzināšanas tvertne Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.158.  Bambusa kociņi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.159.  Gumijas rullītis ar rokturi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.160.  Magnēti aplīmēšanas darbu materiāla fiksēšanai 

pie plaknes 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.161.  Līmes loksne logo un burtu līmēšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.162.  Divpusējā caurspīdīgā līmlente, platums no 6 līdz 

10 mm 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.163.  Darba uzdevuma veidlapu paraugi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.164.  Tehniskās datu bāzes par virsbūvju detaļu 

nomaiņas laikiem 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.165.  Tehniskās datu bāzes krāsmateriālu daudzuma 

aprēķināšanai 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.166.  Virsbūvju remonta rezerves daļu katalogi vai 

interneta resursi, ar detaļu cenām 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.167.  Dokumentācijas paraugi par dažādu virsbūvju 

remonta normstundu izmaksām 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.168.  Transportlīdzekļu remonta nozarei saistošie 

darba un vides aizsardzības normatīvie 

dokumenti 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.169.  Transportlīdzekļu pieņemšanas un nodošanas 

aktu veidlapas 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.170.  Bīstamo atkritumu uzskaites žurnāla veidlapas Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.171.  Transportlīdzekļu tehnisko apkopju veidlapu 

paraugi 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.172.  Dezinfekcijas līdzekļi individuālo aizsardzības 

līdzekļu tīrīšanai 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.173.  Respirators Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.174.  Aizsargbrilles Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.175.  Darba cimdi Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.176.  Cimdi kokvilnas, mīkstie Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.177.  Gumijas cimdi, plānie (šķīdinātāju izturīgie) Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.178.  Elpošanas maska vai pusmaska Atbilstoši programmas īstenošanai 
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2.179.  Aktīvās ogles filtru komplekts elpošanas maskai 

vai pusmaskai 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.180.  Putekļu filtru komplekts elpošanas maskai vai 

pusmaskai 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

2.181.  Krāsotāja kombinezons Atbilstoši programmas īstenošanai 
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Programmas īstenošanai obligāti nepieciešamie materiālie 
līdzekļi profesionālai kvalifikācijai 

“Autovirsbūvju remontatslēdznieks” 

Nr.p.k.  Materiālie līdzekļi Daudzums 

1.1. Tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti 

1.1.1. Pārvietojams strēles hidrauliskais pacēlājs 1 uz grupu 

1.1.2. Šķēru tipa auto pacēlājs ar celtspēju līdz 3 t 3 uz grupu 

1.1.3. Hidrauliskais domkrats ar celtspēju līdz 5 t 4 uz grupu 

1.1.4. Hidrauliskais garāžas domkrats uz riteņiem 1 uz grupu 

1.1.5. Hidrauliskais domkrats transmisijas agregātu 

montāžai 

1 uz grupu 

1.1.6. Atbalsti ar mainīgu augstumu ar celtspēju vismaz 

5 t 

1 uz grupu 

1.1.7. Sagatavošanas, gruntēšanas darbu kamera 1 uz grupu 

1.1.8. Krāsošanas, žāvēšanas kamera 1 uz grupu 

1.1.9. Kompresoriekārta ar gaisa sadales kolektoru un 

gaisa filtriem 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.1.10. Industriālā putekļu nosūkšanas iekārta ar 

nosūkšanas pievadiem darbavietās vai 

industriālie putekļu sūcēji 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.1.11. Žāvēšanas iekārta ar regulējamu statīvu 

(Infrasarkano staru lampa) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.1.12. Šļūtenes saspiestā gaisa padevei uz darba 

vietām, aprīkotas ar gaisa spiediena reduktoriem 

un ar ātrajiem  savienojumiem 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.1.13. Telpa ar ventilāciju, krāsu sajaukšanai un 

uzglabāšanai 

1 uz grupu 

1.1.14. Krāsu sajaukšanas iekārta (mikseris) 1 uz grupu 

1.1.15. Atslēdznieku galds ar skrūvspīlēm Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.1.16. Darba galds krāsu sajaukšanai (datoram, 

svariem) 

1 uz grupu 

1.1.17. Darba galds instrumentu tīrīšanai 1 uz grupu 

1.1.18. Darba galds darbam ar materiāliem 2 uz grupu 

1.1.19. Stacionārā urbjmašīna, urbju diametrs vismaz 14 

mm 

1 uz grupu 

1.1.20. Lokmetināšanas iekārta aktīvās gāzes vidē 1 uz grupu 

1.1.21. Hidrauliskā prese, presēšanas jauda 60 t 1 uz grupu 

1.1.22. Galda hidrauliskā prese 1 uz grupu 

1.1.23. Rokas ratiņi 2 uz grupu 

1.1.24. Pārvietojama augstspiediena mazgāšanas iekārta 1 uz grupu 

1.1.25. Industriālais putekļu sūcējs 1 uz grupu 

1.1.26. Salona putekļu sūcējs 1 uz grupu 

1.1.27. Smilšu strūklas ierīce detaļu tīrīšanai 1 uz grupu 

1.1.28. Detaļu mazgāšanas iekārta 1 uz grupu 

1.1.29. Drošības balsti ar maināmu augstumu 

transportlīdzekļa balstīšanai 

4 uz grupu 

1.1.30. Instrumentu ratiņi ar iestrādātiem paliktņiem 

instrumentiem 

5 uz grupu 

1.1.31. Instrumentu skapis 5 uz grupu 

1.1.32. Indukcijas sildītājs 1 uz grupu 

1.1.33. Elektroniskie svari 1 uz grupu 

1.1.34. Spektrometrs krāsu sastāva nolasīšanai 1 uz grupu 

1.1.35. Stacionārais vai portatīvais dators, aprīkots ar 

lietojumprogrammām un pieeju internetam 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.1.36. Datora programmatūra krāsu jaukšanai un 

spektrometra nolasīšanai 

1 uz grupu 

1.1.37. Multimediju projektors un ekrāns 1 uz grupu 
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1.1.38. Balta magnētiskā tāfele 1 uz grupu 

1.1.39. Multifunkcionālais printeris, kopētājs 1 uz grupu 

1.1.40. Ploteris uzlīmju izgriešanai 1 uz grupu 

1.2. Atslēdznieka instrumenti un aprīkojums 

1.2.1. Leņķa slīpmašīna ar 125 mm griezējdisku 5 uz grupu 

1.2.2. Pneimatiskā leņķa slīpmašīna 4 uz grupu 

1.2.3. Pneimatiskā leņķa mini slīpmašīna 3 uz grupu 

1.2.4. Pneimatiskais cirtnis 1 uz grupu 

1.2.5. Āmuru komplekts (dažāda svara, dažāda 

materiāla un formas 

3 uz grupu 

1.2.6. Instrumentu komplekts vītņu iegriešanai un vītņu 

uzgriešanai 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.2.7. Vīļu komplekts (dažādu formu un izmēru) Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.2.8. Lodāmurs mīkstlodēm ar statīvu Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.2.9. Skārda grieznes Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.2.10. Eļļas kanniņa vītņu uzgriešanas darbam 4 uz grupu 

1.2.11. Pneimatiska vai elektriska triecienpistole ar 

uzgaļiem 1 in un ½ in 

1 uz grupu 

1.2.12. Akumulatora skrūvgriezis 1 uz grupu 

1.2.13. Uzgriežņu atslēgu komplekts, 5 līdz 46 mm 3 uz grupu 

1.2.14. Uzgriežņu atslēgu komplekts, ¼ in līdz 1¼ in 1 uz grupu 

1.2.15. Īso un garo muciņu komplekts, 4 līdz 14 mm un 

¼ in rokturu komplekts 

3 uz grupu 

1.2.16. Īso un garo muciņu komplekts, 8 līdz 36 mm un 

½ in rokturu komplekts 

3 uz grupu 

1.2.17. Īso un garo muciņu komplekts, 5/16 in līdz 1⅜ in 

un ½ in rokturu komplekts 

3 uz grupu 

1.2.18. Muciņu komplekts 36 līdz 80 mm un 1 in rokturu 

komplekts 

1 uz grupu 

1.2.19. Īso un garo triecienmuciņu komplekts, 10 līdz 24 

mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm; 36 mm ar ½ in 

savienojumu 

3 uz grupu 

1.2.20. Triecienmuciņu komplekts, 19 līdz 46 mm ar 1 in 

savienojumu 

1 uz grupu 

1.2.21. Seškanšu uzgaļu komplekts, 4 līdz 19 mm 3 uz grupu 

1.2.22. Zvaigžņveida  uzgaļu komplekts, 6 līdz 13 mm 3 uz grupu 

1.2.23. Hex atslēgu komplekts, 1,5 līdz 12mm; 14 mm; 

17 mm; 19 mm 

3 uz grupu 

1.2.24. Hex atslēgu komplekts, 1/16 in līdz 9/16 in 3 uz grupu 

1.2.25. Torx atslēgu un uzgaļu komplekts, TX9 līdz TX40 3 uz grupu 

1.2.26. Bīdatslēgu komplekts, 1-100 mm; 1-250 mm; 3 uz grupu 

1.2.27. Skrūvgriežu komplekts (dažādu veidu un izmēru) 3 uz grupu 

1.2.28. Sitamo skrūvgriežu komplekts 3 uz grupu 

1.2.29. Cauruļatslēgu komplekts (dažādu veidu un 

izmēru) 

1 uz grupu 

1.2.30. Asknaibļu komplekts (dažādu izmēru) 3 uz grupu 

1.2.31. Laužņu komplekts, 300 mm; 400 mm; 500 mm 3 uz grupu 

1.2.32. Universālo knaibļu komplekts (dažādu veidu un 

izmēru) 

3 uz grupu 

1.2.33. Skrāpji 3 uz grupu 

1.2.34. Poliuretāna āmuru komplekts 3 uz grupu 

1.2.35. Pārnēsājams gaismeklis ar akumulatoru 3 uz grupu 

1.2.36. Āķatslēgu komplekts 15 līdz 180 mm 1 uz grupu 

1.2.37. Filtratslēga 1 uz grupu 

1.2.38. Skrūvju izgriezējs 1.28/2 3 uz grupu 

1.2.39. Skrūvju izgriezējs 1.28/3 3 uz grupu 

1.2.40. Gaisa pistole virsmu attīrīšanai Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.2.41. Palielināmais stikls 10:1 3 uz grupu 
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1.2.42. Rokas zāģis metālam 3 uz grupu 

1.2.43. Rokas elektriskā urbjmašīna, reversējama, ar 

regulējamu griezes momentu, urbja diametru līdz 

12 mm 

4 uz grupu 

1.2.44. Statīvs detaļu krāsošanai ( X- veida) Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.2.45. Statīvs detaļu krāsošanai (grozāmais ar 

stiprinājumiem) 

Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.2.46. Statīvs papīram (papīra dvieļiem) ruļļos 3 uz grupu 

1.2.47. Statīvs maskēšanas papīram ruļļos 1 uz grupu 

1.2.48. Cilindrisko tapņu komplekts 1 uz grupu 

1.2.49. Instruments moldingu nogriešanai 2 uz grupu 

1.2.50. Karstā gaisa fēns ar temperatūras kontroles un 

uzraudzības mehānismu 

2 uz grupu 

1.2.51. Elektrības pagarinātājs, 5 m Atbilstoši programmas īstenošanai 

1.2.52. Elektrības pagarinātājs, 25 m 1 uz grupu 

1.2.53. Spogulis ar kātu 1 uz grupu 

1.2.54. Kāpnes – sastatnes, alumīnija, augstums 1,5 m 1 uz grupu 

1.3. Mērīšanas instrumenti 

1.3.1. Dinamometriskā atslēga, 60 Nm 3 uz grupu 

1.3.2. Dinamometriskā atslēga, 120 Nm 2 uz grupu 

1.3.3. Dinamometriskā atslēga, 150 Nm 1 uz grupu 

1.3.4. Speciālo knaibļu komplekts (sprostgredzenu u.c.) 3 uz grupu 

1.3.5. Speciālo uzgriežņu atslēgu komplekts 1 uz grupu 

1.3.6. Speciālo skrūvgriežu komplekts (magnētiskais, 

saīsinātais, trieciena, lokanais utt.) 

1 uz grupu 

1.3.7. Universālo novilcēju komplekts 1 uz grupu 

1.3.8. Speciālo novilcēju, izvilcēju komplekts 1 uz grupu 

1.3.9. Inerces veseris ar uzgaļu komplektu 2 uz grupu 

1.310. Magnēts ar kātu 1 uz grupu 

1.3.11. Lokans satvērējs detaļu izņemšanai 1 uz grupu 

1.3.12. Spogulis ar kātu 1 uz grupu 

1.3.13. Ielauztu skrūvju izskrūvēšanas komplekts 5 uz grupu 

1.3.14. Kniežu knaibles, kniedēšanai ar saspiežamām 

kniedēm 

5 uz grupu 

1.3.15. Kniedēšanas instrumentu komplekts ar galviņas 

veidotāju 

5 uz grupu 

1.3.16. Deglis cietlodēšanai ar gāzes balonu 1 uz grupu 

1.3.17. Pneimatiskā rokas orbitālā slīpmašīna ar putekļu 

uztvērēju 

5 uz grupu 

1.3.18. Elektriskā rokas plakanslīpmašīna ar putekļu 

uztvērēju 

5 uz grupu 

1.3.19. Elektriskā rokas slīpmašīna ar trīstūrrveida 

slīpvirsmu 

2 uz grupu 

1.3.20. Dažādu izmēru un formu slīpkluči – komplekts 5 uz grupu 

1.3.21. Smilšu strūklas pistole ar lokano cauruļvadu 1 uz grupu 

1.3.22. Speciālie montāžas instrumenti – komplekts 1 uz grupu 

1.3.23. Dažādu veidu un izmēru špaktelēšanas lāpstiņu 

komplekts 

5 uz grupu 

1.3.24. Palete špakteļmasas sagatavošanai 15 uz grupu 

1.3.25. Instruments moldingu nogriešanai 5 uz grupu 

1.3.26. Novilcējs logu tīrītājiem 1 uz grupu 

1.3.27. Elektriķu knaibles, izolācijas noņemšanai un 

uzgaļu fiksēšanai 

5 uz grupu 

1.3.28. Bremžu cauruļu galu uzvalcēšanas ierīce 1 uz grupu 

1.3.29. Speciālo atslēgu komplekts bremžu cauruļu 

uzgriežņu atskrūvēšanai 

2 uz grupu 

1.3.30. Speciālo stangu komplekts (cauruļvadu 

atbrīvošanai, fiksācijas gredzenu uzstādīšanai 

1 uz grupu 
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u.c.) 

1.3.31. Instrumentu komplekts plastmasas stiprinājuma 

detaļu demontāžai 

6 uz grupu 

1.3.32. Instrumentu komplekts moldingu nogriešanai 7 uz grupu 

1.3.33. Fiksēšanas spīles ar dažāda veida satvērējiem 30 uz grupu 

1.3.34. Stiklu satvērēji – komplekts 3 uz grupu 

1.3.35. Stiklu fiksēšanas palīgierīces 3 uz grupu 

1.3.36. Stikla izgriešanas nažu komplekts 3 uz grupu 

1.3.37. Ielīmēto stiklu izgriešanas stieples komplekts 3 uz grupu 

1.3.38. Pneimatiskā vai elektriskā stiklu izgriešanas ierīce 1 uz grupu 

1.3.39. Pistole logu līmes uzklāšanai (mehāniskā) 3 uz grupu 

1.3.40. Pistole logu līmes uzklāšanai (pneimatiskā) 1 uz grupu 

1.3.41. Stiklu remonta komplekts (ar mini urbjmašīnu, 

līmes iespiedēju un UV lampu) 

1 uz grupu 

1.2.42. Pulēšanas mašīna ar filca diskiem 1 uz grupu 

1.4. Speciālie skārdnieka instrumenti 

1.4.1. Stiepņu, lāpstiņu un sviru komplekts deformēto 

vietu taisnošanai 

5 uz grupu 

1.4.2. Speciālo āmuru komplekts detaļu taisnošanai 5 uz grupu 

1.4.3. Laktiņu komplekts detaļu taisnošanai 5 uz grupu 

1.4.4. Speciālo lāpstiņu un sviru komplekts deformēto 

vietu taisnošanai, bez krāsošanas remontam 

1 uz grupu 

1.4.5. Vakuumpiesūcekņi bezkrāsošanas remonta 

tehnoloģijai 

1 uz grupu 

1.4.6. Inerces āmurs ar uzgaļu komplektu, bez 

krāsošanas remontam 

1 uz grupu 

1.4.7. Inerces veseris ar uzgaļu komplektu, taisnošanai 

ar piemetināšanas metodi 

1 uz grupu 

1.4.8. Elektriskās ēveles špaktelēto virsmu slīpēšanai 3 uz grupu 

1.4.9. Rokas ēveles špaktelēto un alvoto virsmu 

apstrādei 

5 uz grupu 

1.4.10. Izsmidzināšanas pistole šķidrajam špaktelim 1 uz grupu 

1.4.11. Izsmidzinātājs virsmu attaukošanai 5 uz grupu 

1.5. Speciālie metināšanas palīginstrumenti 

1.5.1. Metāla caurumošanas stangas 5 uz grupu 

1.5.2. Labās puses figūrgrieznes 3 uz grupu 

1.5.3. Kreisās puses figūrgrieznes 3 uz grupu 

1.5.4. Kreisās puses taisnās grieznes 3 uz grupu 

1.5.5. Labās puses taisnās grieznes 3 uz grupu 

1.5.6. Elektriskās skārda grieznes 2 uz grupu 

1.5.7. Elektriskais skārda zāģis 1 uz grupu 

1.5.8. Antikorozijas materiālu uzklāšanas pistole 2 uz grupu 

1.5.9. Apmaļu nolocīšanas stangas 5 uz grupu 

1.6. Speciālie plastmasas detaļu remonta instrumenti 

1.5.1. Plastmasas detaļu skavotājs ar sildierīci un skavu 

komplektu 

2 uz grupu 

1.5.2. Fiksējamās spīles ar dažādu formu satvērējiem – 

komplekts 

5 uz grupu 

1.5.3. Līmpistole karstajai līmēšanai 3 uz grupu 

1.5.4. Pistole līmes uzklāšanai 3 uz grupu 

1.5.5. Mini slīpmašīna ar uzgaļu komplektu 1 uz grupu 

1.6. Mērinstrumenti un rasēšanas aprīkojums 

1.6.1. Bīdmērs, 0 – 125 mm 1 uz grupu 

1.6.2. Bīdmērs (plastmasas) 5 uz grupu 

1.6.3. Metāla lineāls, 300 mm 15 uz grupu 

1.6.4. Metāla lineāls, 150 mm 15 uz grupu 

1.6.5. Metāla lineāls, 1m 15 uz grupu 

1.6.6. Lineāls, 0,5 m 15 uz grupu 
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1.6.7. Ārtausts, 0 – 50 mm 3 uz grupu 

1.6.8. Iekštausts, 0 - 50 mm 3 uz grupu 

1.6.9. Leņķmērs, 00 - 1800 15 uz grupu 

1.610. Leņķamērs 15 uz grupu 

1.6.11. Metāla 900 leņķa stūrenis 5 uz grupu 

1.6.12. Trīsstūra lineāls, 450,150 – 200 mm 15 uz grupu 

1.6.13. Trīsstūra lineāls, 300,150 – 200 mm 15 uz grupu 

1.6.14. Teleskopiskais lineāls 2 uz grupu 

1.6.15. Spraugmērs 5 uz grupu 

1.6.16. Mērcirkulis, 1 m 3 uz grupu 

1.6.17. Mērcirkulis, 0,25 m 5 uz grupu 

1.6.18. Mērlenta, līdz 3 m 2 uz grupu 

1.6.19. Mērlenta, līdz 5 m 5 uz grupu 

1.6.20. Mērlenta, 10 m 5 uz grupu 

1.6.21. Mēršablons vītnes profila leņķim M 600 3 uz grupu 

1.6.22. Mēršablons vītnes profila leņķim D 550 3 uz grupu 

1.6.23. Mērplāksnīšu komplekts rādiusu noapaļojumu 

mērīšanai 

3 uz grupu 

1.6.24. Rasēšanas dēlis ar slīdlineālu A4 formāta lapai 15 uz grupu 

1.6.25. Rasetne ar diviem cirkuļiem un mērcirkuli 15 uz grupu 

1.6.26. Mehāniskais zīmulis, 0,3 mm 15 uz grupu 

1.6.27. Mehāniskais zīmulis, 0,7 mm 15 uz grupu 

1.6.28. Mērīšanas sistēmas virsbūves ģeometrijas 

pārbaudei 

2 uz grupu 

1.6.29. Virsmu šabloni ar maināmu formu 5 uz grupu 

1.6.30. Kalkulators 15 uz grupu 

1.7. Diagnostikas un defektēšanas instrumenti 

1.7.1. Digitālais foto aparāts 1 uz grupu 

1.7.2. Mērīšanas palīgierīce ar regulējamu platumu 3 uz grupu 

1.7.3. Ultraskaņas hermētiskuma pārbaudes ierīce 1 uz grupu 

1.8. Mācību stendi un automobiļi 

1.8.1. Lietoti automobiļi vai virsbūves defektēšanai un 

aprīkojuma nomaiņai 

3 uz grupu 

1.8.2. Dažādu transportlīdzekļu deformētas virsbūves 4 uz grupu 

1.8.3. Dažādu konstrukciju un materiālu virsbūves 

metināšanas darbiem 

4 uz grupu 

1.8.4. Dažādu konstrukciju un materiālu virsbūves 

detaļas 

15 uz grupu 

1.8.5. Dažādu konstrukciju un materiālu virsbūves 

virsmu atjaunošanas darbiem 

4 uz grupu 

1.8.6. Dažādu konstrukciju un materiālu virsbūves 

detaļas virsmu atjaunošanas darbiem 

15 uz grupu 

1.8.7. Dažādu veidu plastmasas virsbūves detaļas 15 uz grupu 

1.8.8. Vieglais automobilis ar EDC dīzeļmotoru 1 uz grupu 

1.8.9. Vieglais automobilis ar benzīna iesmidzināšanas 

sistēmu 

1 uz grupu 

1.8.10. Vieglais automobilis ar priekšējo piedziņu 1 uz grupu 

1.8.11. Vieglais automobilis ar aizmugurējo piedziņu 1 uz grupu 

1.8.12. Vieglais automobilis ar automātisko 

pārnesumkārbu 

1 uz grupu 

1.8.13. Stendi ar pneimatisko piekari un pneimatisko 

bremžu sistēmu ar ABS 

1 uz grupu 

1.8.14. Mācību modelis zobratu pārvadam ar taisniem 

zobiem 

1 uz grupu 

1.8.15. Mācību modelis zobratu pārvadam ar slīpiem 

zobiem 

1 uz grupu 

1.8.16. Mācību modelis zobratu pārvadam ar koniskiem 

zobratiem 

1 uz grupu 
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1.8.17. Mācību modelis hipoidālam pārvadam 1 uz grupu 

1.8.18. Mācību modelis skrūves pārvadam 1 uz grupu 

1.8.19. Mācību modelis planetāram pārvadam 1 uz grupu 

1.8.20. Mācību modelis ķēdes pārvadam 1 uz grupu 

1.8.21. Mācību modelis siksnas pārvadam 1 uz grupu 

1.8.22. Mācību modelis kardāna pārvadam 1 uz grupu 

1.8.23. Mācību modelis pārnesumkārbai ar divām 

vārpstām un iebūvētu galveno pārvadu 

1 uz grupu 

1.8.24. Mācību modelis pārnesumkārbai ar trīs vārpstām 1 uz grupu 

1.8.25. Mācību modelis automātiskai pārnesumu kārbai 1 uz grupu 

1.8.26. Mācību modelis pārnesumu kārbai ar variatora 

pārvadu 

1 uz grupu 

1.8.27. Mācību modelis disku bremzēm ar hidraulisko 

pievadu 

1 uz grupu 

1.8.28. Mācību modelis loku bremzēm ar pneimatisko 

pievadu 

1 uz grupu 

1.8.29. Mācību modelis stāvbremzei ar regulējamu 

pievadu 

1 uz grupu 

1.8.30. Mācību modelis stūres mehānismam ar zobstieni 1 uz grupu 

1.8.31. Mācību modelis stūres mehānismam ar 

gliemežpārvadu 

1 uz grupu 

1.8.32. Mācību modelis četrtaktu viencilindra motoram 1 uz grupu 

1.8.33. Mācību modelis četrtaktu rindas motoram 1 uz grupu 

1.8.34. Mācību modelis četrtaktu V veida motoram 1 uz grupu 

1.8.35. Mācību modelis Vankeļa motoram 1 uz grupu 

1.8.36. Mācību modelis divtaktu motoram 1 uz grupu 

1.8.37. Stends ar Common Rail dīzeļmotoru 1 uz grupu 

1.8.38. Stends ar daudzpunktu elektronisko 

iesmidzināšanas dzirksteļaizdedzes motoru 

1 uz grupu 

1.8.39. Hidrotransformatora modelis 1 uz grupu 

1.8.40. Berzes sajūga modelis ar vadības pārvadu 1 uz grupu 

1.8.41. Uzskates līdzekļi par darba drošības noteikumiem 

un iespējamiem riskiem auto remonta uzņēmumā 

– komplekts 

1 uz grupu 

1.8.42. Uzskates līdzekļi par celšanas iekārtām, to 

lietošanas noteikumiem – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.43. Uzskates līdzekļi par tīrīšanas iekārtām un 

līdzekļiem, to lietošanas noteikumiem – 

komplekts 

1 uz grupu 

1.8.44. Uzskates līdzekļi par detaļu un mezglu 

savienojumu veidiem un montāžas metodēm, 

pielietojamiem instrumentiem – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.45. Uzskates līdzekļi (detaļu paraugi, plakāti u.c.) 
par izjaucamu un neizjaucamu savienojumu 
remonta metodēm un detaļām – 

komplekts 

1 uz grupu 

1.8.46. Uzskates līdzekļi par virsbūves detaļu virsmu 

sagatavošanas tehnoloģiju – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.47. Motora stends ar GSM zobsiksnas piedziņu 1 uz grupu 

1.8.48. Motora stends ar GSM ķēdes piedziņu 1 uz grupu 

1.8.49. Stends ar elektroiekārtas sastāvdaļām un vadu 

savienojumiem 

1 uz grupu 

1.8.50. Dažādu veidu krusteņu kardāni 8 uz grupu 

1.8.51. Dažādu veidu materiālu un izmēru kniežu paraugi 

– komplekts 

1 uz grupu 

1.8.52. Dažādu veidu skrūvju un uzgriežņu paraugi – 

komplekts 

1 uz grupu 

1.8.53. Dažādu veidu paplākšņu un fiksācijas detaļu 

paraugi – komplekts 

1 uz grupu 
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1.8.54. Dažādu veidu savienojumu paraugi 

(rievsavienojumi, ierievju savienojumi, tapu 

savienojumi) – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.55. Dažādu veidu gultņu paraugi – komplekts 1 uz grupu 

1.8.56. Dažādu veidu blīvju un blīvslēgu paraugi – 

komplekts 

1 uz grupu 

1.8.57. Dažādu veidu plastmasas stiprinājuma detaļu 

paraugi – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.58. Dažādu metālu un plastmasas materiālu paraugi 

– komplekts 

1 uz grupu 

1.8.59. Dažādas virsbūves ārējās detaļas – komplekts 1 uz grupu 

1.8.60. Uzskates līdzekļi par virsbūves detaļu virsmu 

sagatavošanas tehnoloģiju – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.61. Stendi ar dažādiem virsbūves konstrukciju un 

savienojumu elementiem – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.62. Stendi ar dažādu konstrukciju transportlīdzekļu 

durvīm, komplektā ar aprīkojumu – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.63. Uzskates līdzekļi (detaļu griezumi, plakāti u.c.) 

par virsbūves konstrukciju, tās mezgliem un 

aprīkojumu – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.64. Uzskates līdzekļi par korozijas bojājumiem, to 

novērtēšanu – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.65. Uzskates līdzekļi par krāsojuma defektiem, 

novērtēšanas paņēmieniem – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.66. Stendi ar dažādu konstrukciju automobiļu 

durvīm, komplektā ar logu pacelšanas 

mehānismu – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.67. Uzskates līdzekļi par stiklu veidiem, to 

marķējumiem un stiprinājuma konstrukcijām – 

komplekts 

1 uz grupu 

1.8.68. Uzskates līdzekļi par stiklu defektiem, 

novērtēšanas paņēmieniem – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.69. Stendi ar dažādiem virsbūves konstrukciju 

elementiem – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.70. Uzskates līdzekļi par dažādām virsbūvju 

konstrukciju deformācijām, to taisnošanas 

metodēm – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.71. Uzskates līdzekļi par teorētiskās mehānikas 

pamatiem, spēku darbību virsbūves deformācijās 

– komplekts 

1 uz grupu 

1.8.72. Uzskates līdzekļi par virsbūvju taisnošanas 

iekārtām, palīgierīcēm un metodēm – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.73. Uzskates līdzekļi par dažādiem materiāliem, to 

apzīmējumiem, lietojumu virsbūves konstrukcijās 

un metināšanas paņēmieniem – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.74. Uzskates līdzekļi par virsbūvju metināšanas 

iekārtām, palīgierīcēm un metināto šuvju 

veidošanas metodēm – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.75. Uzskates līdzekļi par dažādām virsmu taisnošanas 

instrumentiem, metodēm un materiāliem – 

komplekts 

1 uz grupu 

1.8.76. Uzskates līdzekļi ar raksturīgākajām kļūdām 

detaļu virsmu remontā – komplekts 

1 uz grupu 

1.8.77. Uzskates līdzekļi par dažādiem plastmasu 

veidiem, raksturīgākiem bojājumiem, to remonta 

tehnoloģijām – komplekts 

1 uz grupu 

2. Materiāli, palīgmateriāli u.tml. 

2.1.  Tehniskā dokumentācija skolā esošajiem 

automobiļiem – komplekts 

1 uz grupu 
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2.2.  Tehniskā dokumentācija skolā esošajām 

transportlīdzekļu virsbūvēm – komplekts 

1 uz grupu 

2.3.  Serdeņi mehāniskam zīmulim – komplekts 15 uz grupu 

2.4.  Zīmuļi 15 uz grupu 

2.5.  Dzēšgumija 15 uz grupu 

2.6.  Grieznes 20 uz grupu 

2.7.  Papīra nazis 5 uz grupu 

2.8.  A4 formāta rasēšanas papīrs – komplekts 15 uz grupu 

2.9.  A4 formāta milimetru papīrs – komplekts 15 uz grupu 

2.10.  Detaļu paraugi skicēšanai – komplekts 1 uz grupu 

2.11.  Ģeometriskas figūras – komplekts 1 uz grupu 

2.12.  Dažāda raupjuma (Nr. 80 līdz Nr. 240) 

smilšpapīra diski orbitālai slīpmašīnai – 

komplekts 

30 uz grupu 

2.13.  Dažāda raupjuma (Nr. 80 līdz Nr. 240) 

smilšpapīra loksnes elektriskām rokas 

plakanslīpmašīnām – komplekts 

30 uz grupu 

2.14.  Dažāda raupjuma (Nr. 80 līdz Nr. 240) 

smilšpapīra loksnes trīsstūrveida slīpmašīnai – 

komplekts 

10 uz grupu 

2.15.  Dažādu veidu un izmēru metāla rotējošās sukas 

– komplekts 

3 uz grupu 

2.16.  Rotējošā smilšpapīra ripa 10 uz grupu 

2.17.  Kaprona abrazīvais disks D125mm 10 uz grupu 

2.18.  Abrazīvie diski griešanai 10 uz grupu 

2.19.  Griešanas diski dažādiem materiāliem – 

komplekts 

1 uz grupu 

2.20.  Abrazīvie diski slīpēšanai 10 uz grupu 

2.21.  Metāla rokas sukas 10 uz grupu 

2.22.  Skrāpji virsmu tīrīšanai 1 uz grupu 

2.23.  Ķīmiskie mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi – 

komplekts 

1 uz grupu 

2.24.  Sukas virsmu tīrīšanai 5 uz grupu 

2.25.  Metāla zāģu asmeņi 5 uz grupu 

2.26.  Urbju komplekts metālam ar urbju diametru no 1 

mm-12 mm – komplekts 

10 uz grupu 

2.27.  Dažādas līmes – komplekts 1 uz grupu 

2.28.  Līme skrūvju fiksācijai (dažādu veidu) – 

komplekts 

1 uz grupu 

2.29.  Tērauda kniedes 200 uz grupu 

2.30.  Dažāda veida un izmēru alumīnija kniedes 300 uz grupu 

2.31.  Aerosols urbja dzesēšanai 4 uz grupu 

2.32.  Lodēšanas materiāli – komplekts 1 uz grupu 

2.33.  Auto krāsojuma attaukošanas līdzekļi (litrs) 4l uz grupu 

2.34.  Rūsas pārveidotājs (litrs) 4l uz grupu 

2.35.  Krāsas noņēmējs (litrs) 4l uz grupu 

2.36.  Dažādu veidu gruntis – komplekts 1 uz grupu 

2.37.  Šķīdinātājs Nr. 646 instrumentu tīrīšanai (litrs) 10 uz grupu 

2.38.  Divpusējā līmlenta apdares detaļu stiprināšanai 5 uz grupu 

2.39.  Kvarca smiltis, virsmas tīrīšanai ar smilšu strūklu 

(kg) 

50 uz grupu 

2.40.  Auto virsbūves krāsojuma kopšanas līdzekļi – 

komplekts 

1 uz grupu 

2.41.  Matēšanas švammes 10 uz grupu 

2.42.  Hermētiķi (dažādu veidu) 0,3 kg iepakojumā 4 uz grupu 

2.43.  Aerosols elektroiekārtas savienojumu tīrīšanai 2 uz grupu 

2.44.  Aerosols gumijas izstrādājumu apkopei 4 uz grupu 

2.45.  Detaļu mazgāšanas šķidrums (litrs) 4 uz grupu 
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2.46.  Plastmasas stiprinājumu detaļas skolā esošajām 

transportlīdzekļu virsbūvēm – komplekts 

1 uz grupu 

2.47.  Līme iekšējā atpakaļskata spoguļa pielīmēšanai – 

komplekts 

3 uz grupu 

2.48.  Aukla stiklu gumijas ievilkšanai (m) 10 uz grupu 

2.49.  Attaukotājs stiklam, 30 ml iepakojumā 3 uz grupu 

2.50.  Grunts stiklam, 30 ml iepakojumā 3 uz grupu 

2.51.  Stikla līme, 0,3 kg iepakojumā 3 uz grupu 

2.52.  Stiklu tīrīšanas līdzeklis, 300 ml 3 uz grupu 

2.53.  Metāla stiepļu sukas 5 uz grupu 

2.54.  Gāze metināšanas pusautomātam (balons) 3 uz grupu 

2.55.  Palīgmateriāli kontaktmetināšanas/taisnošanas 

aparātam (SPOTTER) – komplekts 

2 uz grupu 

2.56.  Skrāpji virsmu tīrīšanai 5 uz grupu 

2.57.  Aerosols virsmu dzesēšanai 3 uz grupu 

2.58.  Metināšanas stieples pusautomātam, t.sk. CuSi 

un CuAl – komplekts 

1 uz grupu 

2.59.  Pildviela metināšanas iekārtai ar nekūstošu 

elektrodu (kg) 

2 uz grupu 

2.60.  Frēzes kontaktmetinājumu aturbšanai 5 uz grupu 

2.61.  Kartons šabloniem (m2) 10 uz grupu 

2.62.  Instrumenti metāla lokšņu aizzīmēšanai 15 uz grupu 

2.63.  Dekapētais skārds, 0,8 mm (m2) 10 uz grupu 

2.64.  Dekapētais skārds, 1,0 mm (m2) 10 uz grupu 

2.65.  Dekapētais skārds, 2,0 mm (m2) 10 uz grupu 

2.66.  Dažādas virsbūves remonta detaļas (sliekšņi, 

spārni u.c.) – komplekts 

2 uz grupu 

2.67.  Trokšņu slāpēšanas materiāli (m2) 10 uz grupu 

2.68.  Dažādas konstrukcijas un materiālu abrazīvie 

diski, bojātā krāsojuma noņemšanai – komplekts 

5 uz grupu 

2.69.  Universālais špaktelis, vidēja raupjuma, 1 kg 

iepakojums 

5 uz grupu 

2.70.  Universālais špaktelis, smalkais, 0,5 kg 

iepakojums 

5 uz grupu 

2.71.  Stikla šķiedras špaktelis, 1 kg iepakojums 5 uz grupu 

2.72.  Izsmidzināmā špaktele, 1 kg iepakojums 3 uz grupu 

2.73.  Špaktelis plastmasas detaļām, 0,5 kg 5 uz grupu 

2.74.  Alvošanas pasta (kg) 1 uz grupu 

2.75.  Alvas stieņi, alvošanai (kg) 3 uz grupu 

2.76.  Otu komplekts 15 uz grupu 

2.77.  Melnas krāsas pulveris virsmu kontrolei, 0,3kg 2 uz grupu 

2.78.  Dažādas grunts krāsas – komplekts 1 uz grupu 

2.79.  Līmlenta, 20 mm 10 uz grupu 

2.80.  Līmlenta, 40 mm 5 uz grupu 

2.81.  Papīrs aplīmēšanai (rullis) 3 uz grupu 

2.82.  Plēve aplīmēšanai, 4 x 5 m 10 uz grupu 

2.83.  Armatūras siets (m2) 1 uz grupu 

2.84.  Stikla šķiedras audums (m2) 2 uz grupu 

2.85.  Oglekļa šķiedras audums (m2) 1 uz grupu 

2.86.  Līme plastmasas detaļu līmēšanai – komplekts 2 uz grupu 

2.87.  Termoplastiskās plastmasas stienīši, karstajai 

līmēšanai 

20 uz grupu 

2.88.  Poliestera sveķu līme ar cietinātāju (kg) 3 uz grupu 

2.89.  Grunts plastmasām (litrs) 1 uz grupu 

2.90.  Salona maskēšanas komplekts (stūres, sēdekļu, 

pedāļu, sviru pārklāji) 

30 uz grupu 

2.91.  Automobiļa spārnu aizsargi ar magnētisku 

stiprinājumu 

10 uz grupu 
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2.92.  Darba cimdi (pāris) 15 uz grupu 

2.93.  Darba cimdi zamšādas (pāris) 15 uz grupu 

2.94.  Galvas segas 15 uz grupu 

2.95.  Speciālais apģērbs 15 uz grupu 

2.96.  Aizsargbrilles 15 uz grupu 

2.97.  Aizsargmaska 15 uz grupu 

2.98.  Putekļu maska 15 uz grupu 

2.99.  Respirators 10 uz grupu 

2.100.  Metinātāja cimdi (pāris) 15 uz grupu 

2.101.  Metināšanas aizsargmaskas 15 uz grupu 

2.102.  Metināšanas aizsargtērpi 15 uz grupu 

2.103.  Darba uzdevuma veidlapu paraugi – komplekts 1 uz grupu 

2.104.  Tehniskās datu bāzes par virsbūvju detaļu 

nomaiņas laikiem – komplekts 

1 uz grupu 

2.105.  Virsbūvju remonta rezerves daļu katalogi vai 

interneta resursi, ar detaļu cenām – komplekts 

1 uz grupu 

2.106.  Dokumentācijas paraugi par dažādu virsbūvju 

remonta normstundu izmaksām – komplekts 

1 uz grupu 

2.107.  Autoremonta nozarei saistošie darba un vides 

aizsardzības normatīvie dokumenti – komplekts 

1 uz grupu 

2.108.  Automobiļu pieņemšanas un nodošanas un 

nodošanas aktu veidlapas – komplekts 

1 uz grupu 

2.109.  Bīstamo atkritumu uzskaites žurnāla veidlapas – 

komplekts 

1 uz grupu 

2.110.  Automobiļu tehnisko apkopju veidlapu paraugi – 

komplekts 

1 uz grupu 

2.111.  Uzskates līdzekļi par individuālajiem un 

kolektīvajiem darba aizsardzības līdzekļiem auto 

remonta uzņēmumos – komplekts 

1 uz grupu 
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