JA IR JAUTĀJUMI PAR ŠO PROJEKTU,
ZVANI:
25991222
“MC Alfa – mācību centrs”, SIA “001A”, Aspazijas bulvāris 32-1A, Rīga, LV – 1050, t. 25991222, e-pasts: info@mcalfa.lv

Mācības 100% attālināti. Nodarbības tiks organizētas divos veidos: tiešsaistē un e-vidē.

LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARE
Dārzkopības pamati (moduļu kopa) (117 st)
Iekļauti 5 moduļi:

•

Sabiedrības un cilvēka drošība (16 st),

•

Augu aizsardzība (33 st),

•

Dārzkopības augu kopšana (29 st),

•

Kultūraugu mēslošana (27 st),

Kursu cena: 526,50 EUR
Tavs līdzmaksājums tikai:
52,65 EUR*

• Ražas sagatavošana uzglabāšanai (12 st)
Sabiedrības un cilvēka drošība (16 st)
Izglītības programmas mērķis:
Sekmēt un īstenot izglītojamā gatavību pieņemt savai un līdzcilvēku fiziskajai, garīgajai un sociālajai drošībai un veselībai
labvēlīgus lēmumus.

Izglītības programmas uzdevumi:
1. Veidot izpratni un prasmes par drošas un darba veikšanai piemērotas darba vides veidošanu.
2.
Apzināties savas iespējas sakoptas, tīras un veselībai drošas apkārtējās vides veidošanā.
3.
Izprast sakārtotas vides nepieciešamību, saglabāšanu un apzināties sevi kā tās sastāvdaļu.
4.
Atbildīgi rīkoties sadzīves un ekstremālās situācijās.
5.
Veidot izpratni par veselības kopveseluma jēdzienu un faktoriem, kas ietekmē veselību.

Kursa saturs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sabiedrības un cilvēka drošība
Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība
Darba aizsardzība
Ugunsdrošība
Elektrodrošība
Civilā aizsardzība
Vides aizsardzība
Veselības mācība

Augu aizsardzība (33 st)
Izglītības programmas mērķis:
Sekmēt izglītojamā spējas ierobežot kultūraugu nezāles, slimības un kaitēkļus.

Izglītības programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā prasmes:
1. Noteikt lauka nezāles.
2. Noteikt kultūraugu slimības.
3. Noteikt kultūraugu kaitēkļus.
4. Droši un atbildīgi glabāt un lietot augu aizsardzības līdzekļus.

Kursa saturs:
1. Nezāles.
2. Augu kaitēkļi.

3.
4.
5.
6.

Augu slimības.
Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācija un likumdošana
Augu aizsardzības līdzekļu darba šķīduma sagatavošana un lietošana.
Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana un uzskaite.

Dārzkopības augu kopšana (29 st)
Izglītības programmas mērķis:
Sekmēt izglītojamā spējas veikt dārzkopības augu kopšanas darbus.

Izglītības programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā prasmes:
1. Kopt puķu stādījumus.
2. Ierīkot dārzeņu, augļaugu un ogulāju, puķu stādījumus.
3. Kopt augļaugu un ogulāju stādījumus.
4. Kopt augļu kokus un ogu, dekoratīvo augu krūmus.
5. Ierīkot vēja aizsargstādījumus.
6. Kopt augļu koku , ogulāju un dekoratīvo augu stādu stādījumu rindstarpas, apdobes un vēja aizsargstādījumus.
7. Kopt dārzeņu sējumus un stādījumus atklātā laukā.
8. Kopt puķu stādījumus.

Kursa saturs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dārzkopības augu kopšana
Puķu stādījumu kopšanas metodes un paņēmieni.
Augļaugu un ogulāju stādījumu ierīkošanas principi un metodes.
Augļaugu un ogulāju bioloģiskās īpatnības.
Augļaugu un ogulāju kopšanas paņēmieni.
Augļu koku un ogu krūmu kopšanas principi un metodes.
Augu sugas aizsargstādījumu ierīkošanai un ierīkošanas darbi.
Rindstarpu, apdobju un vēja aizsargstādījumu kopšanas agrotehniskās un ķīmiskās metodes dārzā.
Rindstarpu apstrādes paņēmieni un izmantojamā tehnika.

Kultūraugu mēslošana (27 st)
Izglītības programmas mērķis:
Sekmēt izglītojamā spējas lietot kultūraugu prasībām un audzēšanas tehnoloģijai atbilstošus mēslošanas līdzekļus.

Izglītības programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā prasmes:
1. Noteikt kultūraugiem nepieciešamos barības elementus.
2. Aprēķināt kultūraugu mēslošanai nepieciešamo mēslošanas līdzekļu daudzumu.
3. Lietot mēslošanas līdzekļus atbilstoši kultūraugu prasībām un audzēšanas tehnoloģijai.
4. Lietot un glabāt mēslošanas līdzekļus, ievērojot normatīvo aktu prasības.

Kursa saturs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kultūraugu mēslošana
Augu barības elementi.
Organiskais mēslojums.
Minerālmēsli.
Mēslošanas metodes.
Kūtsmēslu daudzuma
aprēķināšana.
Minerālmēslu daudzuma
aprēķināšana.
Mēslošanas līdzekļu uzglabāšana.

Ražas sagatavošana uzglabāšanai (12 st)
Izglītības programmas mērķis:
Sekmēt izglītojamā spējas veikt ražas sagatavošanu uzglabāšanai un nodrošināt atbilstošus uzglabāšanas apstākļus.

Izglītības programmas uzdevumi:
Attīstīt izglītojamā prasmes:
1. Sagatavot ražu uzglabāšanai.
2. Novērtēt augkopības produkcijas uzglabāšanas apstākļus.
3. Sagatavot glabātavu telpas ekspluatēšanai, augkopības produkcijas uzglabāšanai.

4. Noregulēt un uzturēt mikroklimata iekārtas darba režīmā.
5. Savākt un šķirot ražas sagatavošanas uzglabāšanai procesā radušos atkritumus.

Kursa saturs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ražas sagatavošana uzglabāšanai.
Uzglabāšanas apstākļi un to regulēšana.
Glabātavas telpu sagatavošana augkopības produkcijas uzglabāšanai.
Mikroklimata nodrošināšana ražas uzglabāšanas laikā.
Atkritumu šķirošanas principi.
Atkritumu uzglabāšana.

Mūsu kontakti:
“MC Alfa – mācību centrs”, SIA 001A
Aspazijas bulvāris 32-1A, Rīga, LV-1050
www.mcalfa.lv

ej.uz/MCAlfa-VIAA
25 991 222
22 333 214
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

*Projekts tiek finansēts no ESF un valsts budžeta.

