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PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APRAKSTS 

 

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

Izglītības procesa rezultātā  sagatavot lopkopības tehniķi, kas strādā lopkopības saimniecībās vai kā 

individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona. Lopkopības tehniķis plāno, organizē un veic 

dzīvnieku ēdināšanu, kopšanu, turēšanu, atražošanu un nodrošina kvalitatīvas lopkopības produkcijas 

ieguvi, uzglabāšanu un realizāciju, veic darba pienākumus lopkopības produkcijas ražošanā atbilstoši labas 

lauksaimniecības prakses nosacījumiem. 

 

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: 

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences: 

 Patstāvīgi plānot un organizēt savu un lopkopībā strādājošo darbu lauksaimniecības dzīvnieku 

ēdināšanā, turēšanā, ganāmpulka atražošanā un produkcijas realizācijā.  

 Ievērot savā darbā lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības.  

 Novērtēt un nodrošināt novietnes mikroklimatu, vispārējo, veterināro un sanitāro situāciju tajā.  

 Nodrošināt lauksaimniecības dzīvniekiem atbilstošus ēdināšanas apstākļus, aprēķināt barības līdzekļu 

vajadzību, sastādīt barības devas un organizēt barības līdzekļu uzglabāšanu, ievērojot pārtikas 

nekaitīguma prasības.  

 Plānot un īstenot mērķtiecīgu ganāmpulka atražošanu, sastādīt lopkopības produkcijas ražošanas un 

realizācijas plānus, novērtēt tirgus situāciju un sagatavot dzīvniekus realizācijai.  

 Veikt lauksaimniecības dzīvnieku identifikāciju un pārraudzību, reģistrēt un analizēt pārraudzības datus  

 Sastādīt dzīvnieku pārošanas plānus un organizēt lauksaimniecības dzīvnieku apaugļošanu, ievērojot 

ganāmpulka dzīvnieku selekcijas mērķi.  

 Uzraudzīt un vadīt dzemdību procesu lauksaimniecības dzīvniekiem. Sniegt pirmo palīdzību 

dzīvniekam un veikt vienkāršas veterinārmedicīniskas manipulācijas saskaņā ar veterinārārsta 

norādījumiem.  

 Uzturēt labu apkārtējo vidi lauksaimniecības dzīvnieku novietnē un teritorijā. Sastādīt novietnes 

tīrīšanas un dezinfekcijas plānus, vides labiekārtošanas un uzturēšanas plānu novietnē un teritorijā 

atbilstoši labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem un ievērojot zoohigiēnas un biodrošības 

noteikumus.  

 Sadarboties ar lopkopības produkcijas ražošanas procesā iesaistītiem darbiniekiem un sadarbības 

partneriem.  

 Noformēt un aizpildīt ar lopkopības nozari saistītos dokumentus, izmantot elektroniskās datu bāzes, 

lietot datorprogrammas lopkopības datu analīzei.  

 Vadīt lauksaimniecības tehniku un autotransportu lopkopības darbu veikšanai, ievērojot satiksmes 

noteikumus, un uzturēt to kārtībā.  

 Ievērot darba aizsardzības prasības, izvēlēties atbilstošus individuālos un kolektīvos darba aizsardzības 

līdzekļus.  

 Ievērot vides aizsardzības prasības, lopkopības produkcijas ražošanā izmantot videi draudzīgas 

tehnoloģijas.  

 Ievērot darba tiesiskās attiecības, profesionālās un vispārējās ētikas principus.  

 Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā. 
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Profesionālās izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes: 

Diskusija, grupu darbs, mācību pētījums, portfolio, mācību ekskursija, prezentācija, spēle, situācijas 

analīze, individuāls patstāvīgais darbs, problēmu risināšana, praktiskais darbs, informācijas tehnoloģiju 

izmantošana u.c. 

 

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana. 

Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas Lopkopības tehniķis 

ieguvei paredzētos A, B un C daļas mācību kursus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un 

kompetenču vērtējumu - atzīmi ne zemāku par „gandrīz viduvēji - 4”, vai „ieskaitīts”, kārto valsts 

noslēguma pārbaudījumus - trīs centralizētus vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenus un vienu 

eksāmenu pēc izglītojamā izvēles, nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā 

vērtējumu - atzīmi ne zemāku par „5 - viduvēji”, saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību. 

 

Tālākās izglītības iespējas: 

 Izglītojamajiem, apgūstot papildu mācību kursus atbilstoši "Lopkopības nozares" moduļu kartei, 

iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences. 

 Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās. 

 Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos, semināros. 

 Pašizglītoties. 

 

 


