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Nauris Rocēns 

“Irši”, Iršu pagasts,  
Kokneses novads, LV – 5108 
Tel. 26041927 

E-pasts: naurisrocens3344@inbox.lv 

Izglītība: 

Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs 
– galdnieka palīgs, pavāra palīgs 
Smiltenes tehnikums Alsviķu teritoriālā 
struktūrvienība – apavu labotājs 2. 
kvalifikācijas līmenis 

Darba pieredze: 

Smiltenes tehnikums Alsviķu teritoriālā 
struktūrvienība, apavu labotājs (4 mēneši, 
kvalifikācijas prakses ietvaros) 

Valodu prasmes: 

Latviešu valoda – dzimtā 
Angļu valoda – ar vārdnīcas palīdzību 
 
Citas prasmes: 
Datorprasmes – labas



 

Protu… 

 Novērtēt apavu stāvokli 

 Individuāli izvērtēt katra pasūtījuma 

izpildes iespējamību 

 Ergonomiski iekārtot darba vietu 

 Izvēlēties materiālus un instrumentus  

 Veikt pilnu apavu vidējas sarežģītības un 

kapitālo remontu 

 Izjaukt apavus atbilstoši darba 

uzdevumam 

 Izveidot lekālus pēc detaļu izmēra 

 Uzklāt vienmērīgi līmi uz sagatavotām 

apavu daļām/detaļām, ievērojot 

tehnoloģiskās prasības 

 Savienot sagatavotās daļas/detaļas ar 

apaviem, izmantojot dažādus detaļu 

stiprināšanas paņēmienus atbilstoši darba 

uzdevumam 

 Veikt darbmašīnu apkopi 

 Konsultēt klientu par apavu kopšanu 

 Kontrolēt darba kvalitāti 



  

Vide… 

Svarīgi ir zināt: 

pieņemot Nauri darbā, ir jāatceras, ka 
KATRS DARBS, ko uzdosiet, tiks izpildīts ar 
vislielāko ATBILDĪBU, tomēr derēs ik 
palaikam pārbaudīt, kā veicas darba process. 

Nauris pieder pie tiem cilvēkiem, kuriem 
darba vietā jābūt LABAI KOMANDAI.  

Naurim nepieciešams LĪDERIS, kam 
līdzināties. Bieži pašam trūkst pārliecības par 
saviem spēkiem, tāpēc NEPIECIEŠAMS 
UZMUNDRINĀJUMS. 

Lai uzdotie darbi veiktos, nedrīkst mainīt 
ierasto darba kārtību un vēlams dot darba 
uzdevumus, kas KRASI NEMAINĀS. 

 



 

Personība… 

Es sevi raksturotu kā labsirdīgu, strādīgu 
cilvēku, nebaidos no dažādiem darbiem un 
izaicinājumiem.  

Esmu kārtīgs, cenšos sekot līdzi visam, 
lai viss būtu padarīts.  

Man piemīt godīgums, dzīvoju ar 
pārliecību - nevis aizvainot kādu, bet gluži 
otrādi, jebkurā dzīves vai darba situācijā 
palīdzēt.  

Brīvajā laikā Naurim patīk zīmēt un 
spēlēt teātri. 

 

 

 

 

Tam, kurš vēlas uzreiz 
redzēt sava darba 
augļus, jākļūst par 

kurpnieku!  
(A. Einšteins) 

 


