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Profesionālās izglītības programmas apraksts 
 

Profesionālās izglītības programmas mērķis: 

 
Izglītības procesa rezultātā automehāniķis veic automobiļa diagnostiku, tehnisko apkopi 

un remontu, demontē mezglus un agregātus, veic to remontu un regulēšanu, spēj  

sadarboties ar klientu un pārraudzīt zemākas kvalifikācijas darbiniekus.  

Automehāniķis strādā patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem uzņēmumos, 

kuru darbība saistīta ar autoapkalpi un autoremontu, kā arī var būt pašnodarbināta persona 

vai var veikt individuālo komercdarbību.  

 

  

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie 

uzdevumi: 
Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 

 plānot un organizēt darba vietu atbilstoši uzņēmuma iekšējās kārtības 

noteikumiem; 

 ievērot darba aizsardzības prasības; 

 ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumu prasības ; 

 sniegt pirmo palīdzību; 

 ievērot vides aizsardzības prasības; 

 uzglabāt un utilizēt bīstamos atkritumus; 

 lietot individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus; 

 strādāt ar celšanas iekārtām un ierīcēm; 

 lietot darba uzdevumam atbilstošus instrumentus un palīgierīces ; 

 lietot   atbilstošus   ekspluatācijas   materiālus   (degvielas,   eļļas, 

ziežvielas, tehniskos šķidrumus, autokosmētiku); 

 lietot mērinstrumentus un diagnostikas ierīces un iekārtas ; 

 lasīt rasējumus, elektriskās shēmas un kinemātiskās shēmas ; 

 zīmēt skices; 

 lietot tehnisko informāciju un instrukcijas darbu veikšanai ; 

 iegūt informāciju no elektroniskajām datu bāzēm un interneta ; 

 veikt   automobiļu   tehnisko   apkalpošanu   atbilstoši   tehniskajai 

informācijai un darba instrukcijām; 

 mainīt riepas un balansēt riteņus; 

 remontēt   automobiļu   elektroiekārtu   mehānismus,   ierīces   un 

apgaismojuma detaļas; 

 veikt automobiļa motora remontu; 

 izpildīt automobiļa agregātu remontu vai nepieciešamības gadījumā nosūtīt 

tos uz specializētām darbnīcām; 

 izpildīt  automobiļa ritošās  daļas,  piekares,  sajūga un kardāna demontāžu - 

montāžu un remontu; 

 izpildīt stūres iekārtu sastādošo ierīču un mezglu  remontu; 

 izpildīt bremžu sistēmu sastādošo mehānismu remontu ; 
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 nomainīt nolietotās vai bojātās detaļas, mezglus un ierīces automobiļa 

virsbūvē; 

 pārbaudīt virsbūves tehnisko stāvokli un novērst konstatētos defektus, 

nomainot vai regulējot detaļas; 

 veikt automobiļu virsbūves detaļu (stiklojuma, iekšējās un ārējās apdares, 

blīvējuma detaļu) nomaiņu; 

 veikt virsbūves aprīkojuma un komforta ierīču tehnisko apkopi un remontu ; 

 lietot nozares profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā 

(angļu, vācu vai krievu valodā); 

 pārvaldīt valsts valodu; 

 pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu (angļu, vācu vai krievu valodu) saziņas 

līmenī; 

 sadarboties ar klientiem un sniegt profesionālu informāciju par darba 

apjomu, izcenojumu un citiem klientu interesējošiem jautājumiem; 

 veikt darbu uzskaiti un noformēt sniegto pakalpojumu dokumentus ; 

 lietot datoru; 

 veikt darbu patstāvīgi un komandā; 

 veidot savu uzņēmumu; 

 risināt problēmsituācijas.  

 

Profesionālās izglītības programmas apguvei nepieciešamās mācību metodes: 
 lekcija; 

 grupu darbs; 

 darbs pa pāriem; 

 individuālais darbs; 

 praktiskais darbs; 

 mācību ekskursijas u.c. 

 

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, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē, ir nokārtojuši profesionālās vidējas 

izglītības valsts noslēguma pārbaudījumus - četrus centralizētos eksāmenus vispārizglītojošos 

mācību priekšmetos un nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ar vērtējumu – atzīmi, ne 

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

 

Tālākās izglītības iespējas: 

  Absolventi var: 

 turpināt izglītību augstākās pakāpes izglītības programmās ; 

 izglītoties dažāda veida profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides 

programmās; 

 pašizglītoties. 

 


