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Profesionālās izglītības programmas apraksts
Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā sagatavot automehāniķi, kurš veic automobiļa diagnostiku,
tehnisko apkopi un remontu, mezglu un agregātu demontāžu, montāžu, remontu un
regulēšanu, lietojot tehnisko dokumentāciju, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības,
spēj sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus.

Profesionālās izglītības programmas uzdevumi:
Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
1. Vispārizglītojošos mācību priekšmetus atbilstoši profesionālās vidējās izglītības
standartam, nodrošinot iespēju izglītoties augstākā izglītības pakāpē.
2. Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, ievērojot darba aizsardzības,
elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.
3. Nodrošināt sev un citiem darbiniekiem drošus darba apstākļus, izvēloties atbilstošas
darba metodes un palīglīdzekļus.
4. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un elektroniskās datu bāzes
svešvalodā.
5. Lasīt rasējumus, elektriskās un kinemātiskās shēmas.
1. 6.Veikt automobiļa, tā sistēmu un agregātu tehnisko apkopi un diagnostiku.
6. Noteikt nepieciešamos remonta darbus atbilstoši ražotāja tehnoloģijai.
7. Noteikt remontdarbu izmaksas un novērtēt remonta ekonomisko pamatotību.
8. Remontēt un regulēt automobiļa mezglus un agregātus, lietojot atbilstošas iekārtas,
instrumentus un palīgierīces.
9. Pārbaudīt remonta kvalitāti, automobiļa sistēmu un mehānismu darbību.
10. Nodrošināt uzticēto instrumentu, iekārtu un inventāra atbilstošu lietošanu un
uzturēšanu darba kārtībā.
11. Risināt nestandarta situācijas, aizvietot oriģinālās detaļas ar remonta detaļām.
12. Risināt problēmsituācijas, sadarboties ar klientu un sniegt informāciju par
pakalpojumiem.
13. Pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci atbilstoši
2. lietojamās tehnoloģijas un tehnikas attīstības līmenim.
14. Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
15. Ievērot darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:
Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un
prasmju galīgo vērtējumu – atzīmi ne zemāku par „gandrīz viduvēji - 4” vai ,,ieskaitīts” visos
mācību priekšmetos/mācību kursos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, ir
nokārtojuši profesionālās vidējas izglītības valsts noslēguma pārbaudījumus
vispārizglītojošos mācību priekšmetos - trīs centralizētos eksāmenus un vienu pēc izglītojamā
izvēles, un nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ar vērtējumu – atzīmi, ne
zemāku par „viduvēji - 5”, saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību.
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Tālākās izglītības iespējas:
Absolventi var:

turpināt izglītību augstākās pakāpes izglītības programmās ;

izglītoties dažāda veida profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides
programmās;

pašizglītoties.

