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Kurss/ profesionālā 
kvalifikācija 

Septembris Oktobris Novembris Decembris 

1.KURSI 
Ēku būvtehniķis; Frizieris – 
stilists; VUGD Ugunsdzēsējs 
glābējs (1.g1 kurss) 

Līdz 24.septembrim 
P: Klātiene  
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
P: Klātiene 
 
No 25.septembra mācības tiek 
organizētas pilnībā attālināti. 

No 25.septembra līdz 23. 
oktobrim mācības tiek 
organizētas pilnībā attālināti. 
 
No 26.oktobra mācības tiek 
organizētas pilnībā klātienē. 

P: Klātiene  
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
P: Klātiene 
 

P: Klātiene  
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
P: Klātiene 

 

Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists; Pavārs; 
Transportbūvju 
būvtehniķis; Hidrobūvju 
būvtehniķis; Vizuālā tēla 
stilists; Programmēšanas 
tehniķis; Datorsistēmu 
tehniķis; Kiberdrošības 
tehniķis;  VUGD 
Ugunsdzēsējs glābējs (1.g2 
kurss) 

Līdz 30.septembrim 
P: Klātiene  
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
P: Klātiene 
 
25.septembrī mācības tiek organizētas 
attālināti. 

1.oktobrī mācības tiek 
organizētas klātienē, no 2. līdz 
23.oktobrim mācības tiek 
organizētas pilnībā attālināti. 
 
No 26.oktobra mācības tiek 
organizētas klātienē. 

P: Klātiene  
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
P: Klātiene 
 

P: Klātiene  
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
P: Klātiene 

 

Mašīnbūves tehniķis P: Klātiene  
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
P: Klātiene 
 

P: Klātiene  
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
P: Klātiene 
 

P: Klātiene  
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
P: Klātiene 

P: Klātiene  
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
P: Klātiene 
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25.septembrī mācības tiek organizētas 
attālināti. 

2. oktobrī un 9. oktobrī mācības 
tiek organizētas attālināti. 

     

2.KURSI 
2. kursu visu izglītības 
programmu izglītojamie 

Viss mācību process tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x nedēļā tiks 
organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām ierasties 
izglītības iestādē, iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
 
Pēc nepieciešamības- 
saziņa Zoom platformā  ar katru grupu. 

 
 

  
 
 

 

Ēku būvtehniķis; Ceļu 
būvtehniķis; Datorsistēmu 
tehniķis; Programmēšanas 

tehniķis; Vizuālā tēla 
stilists; Frizieris stilists; 

VUGD ugunsdzēsējs glābējs 
(2.g2 kurss) 

 Līdz 2.oktobrim mācības notiek 
attālināti.  
No 5.oktobra līdz 23.oktobrim 
mācības tiek organizētas 
klātienē, izņemot 9.oktobri, kad 
mācības notiek attālināti. 

No 26.oktobra  viss mācību 
process tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x nedēļā tiks 
organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
 
Pēc nepieciešamības- 
saziņa Zoom platformā  ar katru 
grupu. 

Viss mācību process 
tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x 
nedēļā tiks organizētas 
mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā 
iespējām ierasties 
izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
 
Pēc nepieciešamības- 
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saziņa Zoom platformā  
ar katru grupu. 

VUGD ugunsdzēsējs glābējs 
(2.g1 kurss) 

 Līdz 5.oktobrim mācības notiek 
attālināti.  
No 6.oktobra līdz 23.oktobrim 
mācības tiek organizētas 
klātienē, izņemot 9.oktobri, kad 
mācības notiek attālināti. 

No 26.oktobra  viss mācību 
process tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x nedēļā tiks 
organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
 
Pēc nepieciešamības- 
saziņa Zoom platformā  ar katru 
grupu. 

Viss mācību process 
tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x 
nedēļā tiks organizētas 
mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā 
iespējām ierasties 
izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
 
Pēc nepieciešamības- 
saziņa Zoom platformā  
ar katru grupu. 

     

 3.kursi     

UGD ugunsdzēsējs glābējs KLĀTIENE KLĀTIENE KLĀTIENE KLĀTIENE 

Ēku būvtehniķis Viss mācību process tiek nodrošināts 
attālināti līdz 25.09.2020., bet 1x 
nedēļā tiks organizētas mācības 
klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām ierasties 
izglītības iestādē, iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
No 28.09.-16.10.2020. prakse 
uzņēmumos. 
Pēc nepieciešamības – saziņa Zoom 
platformā. 

PRAKSE līdz 16.10.2020. 
 
No 19.10.2020. mācību process 
tiek nodrošināts attālināti, bet 
1x nedēļā tiks organizētas 
mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

Viss mācību process tiek 
nodrošināts attālināti, bet 1x 
nedēļā tiks organizētas mācības 
klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

KLĀTIENE 
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Vizuālā tēla stilists Viss mācību process tiek nodrošināts 
attālināti līdz 18.09.2020., 1x nedēļā 
tiks organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām ierasties 
izglītības iestādē, iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
No 21.09.-23.10.2020.  ceturtdienās un 
piektdienās PRAKSE uzņēmumos, no 
pirmdienas līdz trešdienai mācību 
process tiek nodrošināts attālināti. 
Pēc nepieciešamības – saziņa Zoom 
platformā. 

Līdz 23.10.2020. ceturtdienās un 
piektdienās PRAKSE 
uzņēmumos, no pirmdienas līdz 
trešdienai mācību process tiek 
nodrošināts attālināti. 
No 26.10.2020. mācību process 
tiek nodrošināts attālināti, 1x 
nedēļā tiks organizētas mācības 
klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

Viss mācību process tiek 
nodrošināts attālināti, bet 1x 
nedēļā tiks organizētas mācības 
klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
zoom platformā. 

KLĀTIENE 

Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists 

Viss mācību process tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x nedēļā tiks 
organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām ierasties 
izglītības iestādē, iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa Zoom 
platformā. 

 Līdz 9.10.2020. viss mācību 
process attālināti. No 
12.10.2020. – 13.11.2020.  
pirmdienās PRAKSE uzņēmumā, 
no otrdienas līdz piektdienai  
mācību process attālināti. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

Līdz 13.11.2020. pirmdienās 
PRAKSE uzņēmumā, no 
otrdienas līdz piektdienai  
mācību process attālināti. 
No 16.11.2020.  viss mācību 
process tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x nedēļā tiks 
organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

KLĀTIENE 

Kiberdrošības tehniķis Līdz 25.septembrm viss mācību 
process tiek nodrošināts attālināti, bet 

Līdz 23.oktobrim mācības tiek 
organizētas klātienē, izņemot 

Viss mācību process tiek 
nodrošināts attālināti, bet 1x 
nedēļā tiks organizētas mācības 

 
KLĀTIENE 
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1x nedēļā tiks organizētas mācības 
klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām ierasties 
izglītības iestādē, iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa Zoom 
platformā. 
No 28.septembra mācības tiek 
organizētas klātienē. 

9.oktobri, kad mācības ir 
attālināti. 
 
No 26.oktobra mācības tiek 
organizētas attālināti. 

klātienē pēc katra izglītojamā 
iespējām ierasties izglītības 
iestādē, iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

Programmēšanas tehniķis Viss mācību process tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x nedēļā tiks 
organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām ierasties 
izglītības iestādē, iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa Zoom 
platformā. 

Viss mācību process tiek 
nodrošināts attālināti, bet 1x 
nedēļā tiks organizētas mācības 
klātienē pēc katra izglītojamā 
iespējām ierasties izglītības 
iestādē, iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

Viss mācību process tiek 
nodrošināts attālināti, bet 1x 
nedēļā tiks organizētas mācības 
klātienē pēc katra izglītojamā 
iespējām ierasties izglītības 
iestādē, iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

 
KLĀTIENE 

Ceļu būvtehniķis PRAKSE  uzņēmumā  līdz 16.10.2020. PRAKSE  uzņēmumā  līdz 
16.10.2020. 
No 19.10.2020.  viss mācību 
process tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x nedēļā tiks 
organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

Viss mācību process tiek 
nodrošināts attālināti, bet 1x 
nedēļā tiks organizētas mācības 
klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

KLĀTIENE 
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Hidrobūvju būvtehniķis PRAKSE  uzņēmumā  līdz 02.10.2020. PRAKSE  uzņēmumā  līdz 
02.10.2020. 
No 02.10.2020. viss mācību 
process tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x nedēļā tiks 
organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

Viss mācību process tiek 
nodrošināts attālināti, bet 1x 
nedēļā tiks organizētas mācības 
klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

KLĀTIENE 

     

4.kursi     

Ēku būvtehniķis PRAKSE  UZŅĒMUMĀ PRAKSE  UZŅĒMUMĀ PRAKSE  UZŅĒMUMĀ PRAKSE  UZŅĒMUMĀ 

Hidrobūvju būvtehniķis PRAKSE  UZŅĒMUMĀ PRAKSE  UZŅĒMUMĀ PRAKSE  UZŅĒMUMĀ  līdz 
27.11.2020. 

 

KLĀTIENE 

Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists 

Līdz 18.09.2020. viss mācību process 
tiek nodrošināts attālināti, bet 1x 
nedēļā tiks organizētas mācības 
klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, iepriekš 
sazinoties ar pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa Zoom 
platformā. 
No 21.09.2020. PRAKSE UZŅĒMUMĀ. 

PRAKSE UZŅĒMUMĀ PRAKSE UZŅĒMUMĀ līdz 
13.11.2020. 
No 16.11.2020.  viss mācību 
process tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x nedēļā tiks 
organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām 
ierasties izglītības iestādē, 
iepriekš sazinoties ar pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa 
Zoom platformā. 

KLĀTIENE 

Ceļu būvtehniķis PRAKSE PRAKSE PRAKSE līdz 27.11.2020. KLĀTIENE 
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Sagatavoja:  

UGD ugunsdzēsējs glābējs 
(4G1) 

P: Attālināti 
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Attālināti 

P: Attālināti 
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Attālināti 
 

P: Attālināti 
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Attālināti 
 
 

P: Attālināti 
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Attālināti 

UGD ugunsdzēsējs glābējs 
(4G2) 

P: Attālināti 
O: Attālināti 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Klātiene 
 

P: Attālināti 
O: Attālināti 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Klātiene 

P: Attālināti 
O: Attālināti 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Klātiene 

P: Attālināti 
O: Attālināti 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Klātiene 

Vizuālā tēla stilists Viss mācību process tiek nodrošināts 
attālināti, bet 1x nedēļā tiks 
organizētas mācības klātienē 
pēc katra izglītojamā iespējām ierasties 
izglītības iestādē, iepriekš sazinoties ar 
pedagogu. 
Pēc nepieciešamības – saziņa Zoom 
platformā. 
 

PRAKSE no 05.10.2020. līdz 
20.11.2020. 
 

PRAKSE līdz  20.11.2020. 
No 23.11.2020. līdz 30.11.2020. 
mācības attālināti. 
 

KLĀTIENE 

Programmēšanas tehniķis P: Attālināti 
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Attālināti 

P: Attālināti 
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Attālināti 

P: Attālināti 
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Attālināti 

P: Attālināti 
O: Klātiene 
T: Klātiene 
C: Klātiene 
Pk: Attālināti 
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 I.Kunkule – direktora vietniece, 25450198 

K.Lieldaudziete – direktora vietniece, 26377580 

I.Zilvere, , metodiķe 26476579 

A.Jēkabsone – direktora vietniece, 26048915 


