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Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  (eIKT) nozare

Kopš dzīvojam digitālajā laikmetā (informācijas

laikmetā), ir grūti iztēloties ikdienas dzīvi bez

eIKT nozares klātbūtnes – datori, elektroniskas

ierīces, telefoni un internets. To visu

izmantojam mācībām, darbam un izklaidei.

Digitālās tehnoloģijas kļūst aizvien plašāk

pielietotas visās mūsu dzīves sfērās un

daudzviet kļuvušas neaizvietojamas.
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Ekonomiski aktīvie 
uzņēmumi 

6 426 

Nodarbinātās personas 43 220 

Apgrozījums 4 091 milj. EUR

Pievienotā vērtība 1 101,4 milj. EUR

Avots: (Pētījums „Profesionālā izglītība”, Elektronisko un optisko iekārtu 
ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares apraksts, 
2015



eIKT nozare Latvijā turpina attīstīties – katru gadu pieaug nozares uzņēmumu skaits, kā arī 
nodarbināto skaits. Attiecīgi arī pieprasījums pēc nozarē kvalificētiem darbiniekiem!
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Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  (eIKT) nozare



▪ eIKT nozares profesiju vidējā stundas tarifa likme salīdzinājumā ar vidējo stundas 
tarifa likmi Latvijā ir par aptuveni 75 % lielāka (2014. gadā).

▪ Aptuveni 45% eIKT nozares profesiju pārstāvju tiek nodarbināti citās nozarēs, kur 
nodrošina atbalsta funkcijas uzņēmumos. 
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Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju  (eIKT) nozare

Avots: (Pētījums „Profesionālā izglītība”, Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares apraksts, 2015



eIKT nozares profesijas iedala četros virzienos:

 Datorsistēmas

 Programmēšana

 Telekomunikācijas

 Elektronika
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eIKT Kvalifikāciju struktūra
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Datorsistēmas

Šo profesijas virzienu vērts izvēlēties 

tiem,:

 Kam interesē datori, to uzbūve un 

darbības principi; 

 Kam ir interese par IT sistēmām un to 

arhitektūru;  

 Kas seko līdzi visiem IT jaunumiem un 

tendencēm.
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Datorsistēmu profesionāļi:

 Uztur datortehnikas un programmatūras, 

kā arī biroja tehnikas darbību – novērš 

kļūmes, veic uzlabojumus;

 Uztur un attīsta IT infrastruktūru;

 Konsultē un atbalsta lietotājus IT 

jautājumos.



Datorsistēmas (2)

Iemaņas, kas noder datorsistēmu speciālistiem: 

 Analītiska domāšana, lai spētu saskatīt sakarības 

dažādu sistēmu darbībā, spētu atrast vairākus 

risinājumus vienai problēmsituācijai;

 Svešvalodu (īpaši angļu valodas) zināšanas, jo lielākā 

daļa profesionālās literatūras ir svešvalodās;

 Labas komunikācijas prasmes, lai spētu mierīgi 

(pacietīgi) un vienkārši paskaidrot citiem sarežģītus 

jautājumus.
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Ieteikumi topošajiem 
speciālistiem: 

 Iesaistīties informātikas pulciņā;

 Patstāvīgi interesēties un 

meklēt informāciju par IT 

aktualitātēm;

 Skolā pievērst uzmanību 

matemātikai, fizikai, 

informātikai, loģikai un angļu 

valodai.



Programmēšana 

Šo profesijas virzienu vērts izvēlēties 

tiem,:

 Kam interesē datori, to uzbūve un 

darbības principi; 

 Kam ir interese par datorprogrammām un 

to uzbūvi;  

 Ir interese un vēlme mācīties 

programmēšanas valodas.
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Programmēšanas profesionāļi:

 Izmantojot dažādas programmēšanas 

valodas, raksta programmas; 

 Uztur un labo programmas;  

 Dokumentē programmu izstrādes gaitu, 

apraksta programmu darbību;

 Konsultē klientus.



Programmēšana (2)

Iemaņas, kas noder programmēšanas 

speciālistiem:

 Loģiska domāšana, lai spētu analizēt un 

sistematizēt lielus informācijas apjomus;

 Labas matemātikas zināšanas;  

 Svešvalodu, īpaši angļu valodas, 

zināšanas, jo lielākā daļa profesionālās 

literatūras  nav pieejama latviešu valodā.
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Ieteikumi topošajiem speciālistiem:

 Iesaistīties programmēšanas pulciņā;

 Skolā pievērst uzmanību informātikai, 

matemātikai, loģikai un angļu valodai;

 Patstāvīgi sākt apgūt kādu no 

programmēšanas valodām;

 Risināt loģikas uzdevumus, spēlēt 

stratēģijas spēles.



Telekomunikācijas

Šo profesijas virzienu vērts 

izvēlēties tiem,:

 Kam interesē informācijas 

tehnoloģijas; 

 Kam interesē tīklu uzbūve, 

telekomunikāciju darbība un attīstība;  

 Kam ir vēlme strādāt ar klientiem.
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Telekomunikāciju profesionāļi:

 Ierīko telekomunikācijas tīklus un nodrošina to 

darbību;

 Veido telekomunikāciju pieslēgumus, uzstāda 

nepieciešamo aparatūru;

 Uzstāda un labo telekomunikāciju sistēmas;

 Konsultē un sniedz tehnisko atbalstu klientiem.



Telekomunikācijas (2)

Iemaņas, kas noder telekomunikācijas 

speciālistiem:

 Labas datorprasmes;

 Svešvalodu zināšanas, īpaši angļu valodas, 

jo lielākā daļa tehniskās informācijas 

nozarē ir svešvalodās;

 Loģiskā un analītiska domāšana.
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Ieteikumi topošajiem speciālistiem:

 Iesaistīties datorikas un/vai 

programmēšanas pulciņos;

 Patstāvīgi interesēties un meklēt 

informāciju par aktualitātēm 

telekomunikāciju jomā;

 Skolā pievērst uzmanību matemātikai, 

fizikai, informātikai, angļu valodai.



Elektronika

Šo profesijas virzienu vērts izvēlēties 

tiem,:

Ω Kam interesē dažādu elektronisko ierīču 

uzbūve, darbība;

Ω Kam patīk veikt sīkus, piņķerīgus darbus, 

kas prasa pacietību, precizitāti;

Ω Kam patīk izpētīt elektronisko ierīču 

tehniskās instrukcijas, shēmas?
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Elektronikas profesionāļi:

Ω Montē, regulē un remontē elektroniskas 

iekārtas – datorus, dažādu tehniku 

mājām un birojiem;

Ω Veido jaunus elektronikas elementus, 

iekārtas un sistēmas (piemēram, 

mikroshēmas, radiouztvērējus, mobilos 

tālruņus, auto signalizācijas).



Elektronika (2)

Šo profesijas virzienu vērts 

izvēlēties tiem,:

Ω Spēja strādāt precīzi un saglabāt spēju 

koncentrēties arī saspringtās 

situācijās;

Ω Tehniskā un analītiskā domāšana;

Ω Spēja zīmēt projektus, lasīt rasējumus.
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Ieteikumi topošajiem profesionāļi:

Ω Iesaistīties elektronikas vai robotikas pulciņā;

Ω Skolā pievērst uzmanību tādiem priekšmetiem 

kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, ķīmija 

un informātika;

Ω Trenēt iemaņas, konstruējot vai remontējot 

vienkāršas elektroniskas ierīces.



Kur mācīties? (1)

Profesionālās izglītības iestādes:

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums www.kandavastehnikums.lv

Priekuļu tehnikums www.pt.edu.lv

Rīgas 3. arodskola www.3arodskola.lv

Saldus Profesionālā vidusskola www.spv.edu.lv

PIKC “Daugavpils tehnikums” www.daugvt.lv

PIKC “Jelgavas Tehnikums” www.jelgavastehnikums.lv

PIKC “Ogres tehnikums” www.ovt.lv

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" www.lvt.lv

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" www.rvt.lv

PIKC “Ventspils Tehnikums” www.pikc.lv
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http://www.kandavastehnikums.lv/
http://www.pt.edu.lv/
http://www.3arodskola.lv/
http://www.spv.edu.lv/
http://www.daugvt.lv/
http://www.jelgavastehnikums.lv/
http://www.ovt.lv/
http://www.lvt.lv/
http://www.rvt.lv/
http://www.pikc.lv/


Kur mācīties? (2)

Valsts koledžas:

PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” www.rtk.lv

Jēkabpils Agrobiznesa koledža www.jak.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža www.siva.gov.lv/koledza.html

Juridisko personu dibinātās koledžas

Alberta koledža www.alberta-koledza.lv

Juridiskā koledža www.juridiskakoledza.lv

Latvijas Biznesa koledža www.lbkeu.com
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http://www.rtk.lv/
http://www.jak.lv/
http://www.siva.gov.lv/koledza.html
http://www.alberta-koledza.lv/
http://www.juridiskakoledza.lv/
http://www.lbkeu.com/


Kur mācīties? (3)

Valsts augstskolas

Latvijas Universitāte www.lu.lv

Rīgas Tehniskā universitāte www.rtu.lv

Latvijas Lauksaimniecības universitāte www.llu.lv

Daugavpils Universitāte www.du.lv

Liepājas Universitāte www.liepu.lv

Rēzeknes Augstskola www.ru.lv

Ventspils Augstskola www.vea.lv
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http://www.lu.lv/
http://www.rtu.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.du.lv/
http://www.liepu.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.vea.lv/

