SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC)
NOTEIKUMI
par izglītojamo uzņemšanu, reģistrēšanos un mācību procesa norisi kvalifikācijas celšanas
programmās “Augkopības pamati 60h” un “Lopkopības pamati 60h”
TĀLMĀCĪBĀ
Izglītojamo uzņemšana un mācību process notiek saskaņā ar LLKC Nolikumu par
izglītojošo darbību.
Izglītojamo uzņemšana un reģistrēšanās:
Kvalifikācijas celšanas programmās “Augkopības pamati”, 60 stundas un
“Lopkopības pamati” 60 stundas.
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – nav.
Izglītojamie reģistrējas mājaslapas www.llkc.lv sadaļā Tālmācība.
Reģistrēšanās noteikumi un kārtība pieejama šeit:
http://talmaciba.llkc.lv/mod/page/view.php?id=899
1. Vispārējie noteikumi
1.1. reģistrācijas laikā izglītojamais izveido lietotājvārdu un paroli, kurus izmanto, lai
piekļūtu tālmācības sistēmai;
1.2. piekļuve sistēmai tiek nodrošināta pēc rēķina apmaksas, kas tiek izglītojamam nosūtīts
pēc veiksmīgas reģistrācijas;
1.3. mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot tālmācības materiālus un norādītos
literatūras avotus.
2. Mācību procesa kārtība
2.1. iepazīšanās ar katra mācību priekšmeta mācību tēmu un ieteicamo literatūru mācību
tēmu apgūšanai;
2.2. patstāvīga mācību materiālu apguve un noslēguma testa kārtošana.
2.3. Mācību iestāde nekontrolē izglītojamā darbu zināšanu apgūšanā.
2.4.Mācību programmu jāapgūst 2 mēnešu laikā kopš rēķina apmaksas. Ja mācību process
ir ilgāks, tad par to paredzēta papildus samaksa, skat. sadaļu Izmaksas.
2.5.Ja rēķins par mācību laika pagarināšanu netiek apmaksāts noteiktajā termiņā,
izglītības iestāde ir tiesīga liegt pieeju tālmācības sistēmai un izglītojamo izslēgt no
mācību dalībnieku saraksta.
2.6.Noslēguma testu atļauts kārtot 2 reizes. Katra testa kārtošanas reizē jāiesniedz tā
rezultāti, nospiežot uz pogas „Tālāk un Iesniegt visu un pabeigt”. Tests ir ieskaitīts,
ja ir saņemtas vismaz 7 balles. Ja tests (pēc 2 mēģinājumiem) nebūs sekmīgi
nokārtots jums jāsazinās ar programmas atbildīgo speciālistu.
2.7.Pēc testa sekmīgas nokārtošanas, jāsazinās ar programmas atbildīgo speciālisti.
2.8.Pēc testa sekmīgas nokārtošanas tiek sagatavots sertifikāts par mācība kursa apguvi,
kas tiek nosūtīts uz pasta adresi, kas tika noradīta pie reģistrēšanās.
2.9.Pēc testa nokārtošanas, izglītojamam pieeja tālmācības sistēmai tiek slēgta.
2.10. Ja izglītojamais neizpilda mācību programmas nosacījumus vai pārtrauc mācības
pēc paša vēlēšanās, samaksātā nauda netiek atgriezta.

