
Izglītības programma Lopkopība 
Profesionālās vidējas izglītības programma pēc 9. klases 4 gadu apmācība 

 

Izglītības procesā sagatavo lopkopības tehniķi ar specializāciju zirgkopībā, kurš organizē 

un veic lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanu, turēšanu un kopšanu, plāno un organizē darbu ar 

zirgiem, ēdina, kopj, trenē, jāj, brauc un darbojas ar zirgiem, patstāvīgi vada darbus stallī un 

nodrošina klientu servisu, veic zirgu pavairošanu un selekciju, sagatavo zirgus skatei un 

prezentē, aprūpē zirgu transportēšanas, skates un sacensību laikā, novērtē dzīvnieku veselības 

stāvokli, veic vienkāršas neārstnieciskās operācijas un sniedz pirmo palīdzību pēc veterinārārsta 

norādījumiem. 

 

Izglītības programma Lopkopība 
 

Profesionālās izglītības programmas veids Profesionālās vidējās izglītības programma 

Iegūstamā kvalifikācija Lopkopības tehniķis ar specializāciju 

zirgkopībā 

Profesionālās kvalifikācijas līmenis 

 

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis 

(atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūru līmenim) 

Profesionālās izglītības programmas 

īstenošanas ilgums 

4 gadi (5732 stundas) pēc 9. klases 

Profesionālās izglītības ieguves forma  Klātiene 

 

 

Profesionālās izglītības programmas 

apguves kvalitātes novērtēšana 

 1. saņemts galīgais vērtējums visos vispārējās 

vidējās izglītības mācību priekšmetos – vismaz 

gandrīz viduvēji – 4; 

 2. saņemts galīgais vērtējums visā 

profesionālajā saturā – vismaz vidējā līmenī - 5. 

 3. nokārts un saņemts vērtējums profesionālās 

vidējās izglītības programmas valsts noslēguma 

pārbaudījumos: 

 3.1. latviešu valodā vismaz optimālajā mācību 

satura apguves līmenī; 

3.2. svešvalodā vismaz optimālajā mācību 

satura apguves līmenī; 

3.3. matemātikā jebkurā no mācību satura 

apguves līmeņiem atbilstoši apgūstamās 

programmas saturam; 

4. nokārts profesionālās kvalifikācijas 



eksāmens vismaz vidējā līmenī. 

 

Izglītības dokuments, kas apliecina  

profesionālās izglītības programmas apguvi 

Diploms par profesionālo vidējo izglītību 

 

Izglītības programmu apgūst pēc skolas izstrādātās oriģinālprogrammas un visa apmācības 

procesa laikā paralēli vispārizglītojošajiem priekšmetiem jau no pirmā kursa apgūst ar 

zirgkopību saistītos profesionālos mācību priekšmetus. 

 

Izglītības programmā apgūst vispārizglītojošos priekšmetus: 

Latviešu valoda I un Literatūra I 

Matemātika I 

Svešvaloda I (B2) 

Sociālās zinības un vēsture 

Dabaszinības (fizika, ģeogrāfija) 

Ķīmija I 

Svešvaloda II (C1) 

Bioloģija I 

Iespēja izvēlēties padziļināto kursu 

Ķīmija II, Svešvaloda II (C1) vai Bioloģija II 

 

Mūžizglītības kompetenču moduļus 

Sabiedrības un cilvēka drošība 

Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

Iniciatīva un uzņēmējdarbība 

 

Profesionālos mācību priekšmetus: 

Lopkopība 

Zirgkopība un ciltsdarbs 

Zirgu etoloģija 

Zirgu biomehānika 

Agronomijas pamati 

Zirgu un jātnieku sagatavošanas pamati 

Veterinārijas pamati 

Dzemdniecība un mākslīgā apsēklošana 

Zirgu labturība un zoohigiēna 

Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā 

Profesionālās saskarsmes pamati 

Tūrisma pakalpojumi 

 
Prakse nozares uzņēmumos/kvalifikācijas prakse 

Profesionālo kompetenču moduļus (mainīgā daļa, izvēles priekšmeti) 

Netradicionālā lopkopība 



Lauksaimniecības pamatprocesi 

Traktortehnikas vadītāju sagatavošana 

Citi kursi 

Valsts aizsardzības mācība 

 
 


