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Informatīvs materiāls karjeras konsultantiem enerģētikas jomā
Enerģētikas nozares profesionālās kvalifikācijas
Elektromontiera profesionālās darbības pamatuzdevumi:
Elektromontieris veic elektroiekārtu montāžas un vienkāršus remontdarbus, piemēram, nomaina
spuldzes, montē un regulē elektroierīces. Veicot atslēdznieka pamatdarbus, kuri nepieciešami
elektroiekārtu montāžai, elektromontieris cērt un griež, urbj un liec metālu; veic vīlēšanas darbus;
uzgriež vītnes; montē izjaucamus un neizjaucamus elektroiekārtu savienojumus. Pirms
elektroiekārtu montāžas un sagatavojot darbavietu, piemēram, kabeļu guldīšanai, viņš veic virkni
priekšdarbus, piemēram, sagatavo kontaktligzdas, caurumus un renes pēc noteiktas shēmas; ierīko
tapas (dībeļus) un stiprina skavas; nepieciešamības gadījumā rok, nostiprina un aizber tranšejas. Pēc
montāžas darbu veikšanas viņš aizdarina kabeļu un zemējumu kopņu caurvada vietas sienās un
pārsegumos; nokrāso konstrukciju elementus. Elektromontiera pienākums ir arī noteikt
elektroiekārtu vienkāršus bojājumus un tos novērst. Elektromontieris izjauc, remontē un saliek
dažāda veida elektriskās un/vai elektromehāniskās iekārtas un ierīces, piemēram, gaismekļus,
elektrodzinējus vai to atsevišķus mezglus. Montējot jaunas iekārtas, elektromontieris uzstāda pašas
iekārtas, pievelk tām kabeļus un pieslēdz pie elektrotīkla. Elektromontiera darbs atkarībā no
uzņēmuma specifikas var būt ar dažādu sarežģītības pakāpi. Piemēram, tekstilrūpniecības
uzņēmumos elektromontieris remontē steļļu elektroiekārtas. Elektrostacijās viņš remontē
ģeneratorus, lielas jaudas elektrodzinējus, transformatorus. Elektroenerģijas pārvades un sadales
uzņēmumos elektromontieris pārsvarā remontē elektropārvades līnijas. Elektromontieris darbā
izmanto tehnisko dokumentāciju, viņš lasa elektriskās shēmas, elektromontāžas un pieslēguma
shēmas.
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Elektromontieris darbā lieto dažādus elektroinstrumentus, piemēram, urbjmašīnu, leņķa slīpmašīnu;
mērinstrumentus, piemēram, megommetru, multimetru, kā arī knaibles, skrūvgriezi, nazi.
Elektromontiera darba apstākļi ir atkarīgi no uzņēmuma specifikas. Piemēram, rūpnīcā,
elektrostacijā viņš strādā pārsvarā iekštelpās, bet, piemēram, elektroenerģijas pārvades un sadales
tīklos – ārā, jebkuros laika apstākļos. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu, dažkārt ir nepieciešams
strādāt virsstundas, piemēram, avārijas situācijās. Elektromontieris darbā lieto individuālos
aizsardzības līdzekļus, piemēram, ķiveri, drošības jostu vai sistēmu, dielektriskos cimdus,
sprieguma uzrādītāju, zemējumus, drošības zīmes. Lai izvairītos no bīstamām situācijām darba
pienākumu veikšanas laikā, elektromontierim būtiska ir laba veselība.
Elektromontieris var strādāt dažādās rūpnīcās, termo, hidro, koģenerācijas, vēja, saules vai citu
enerģijas veidu elektrostacijās, elektroenerģijas pārvades un sadales uzņēmumos, būvfirmās,
komunālos un sabiedriskos uzņēmumos.
Elektromontierim ir nepieciešama arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība enerģētikā. Mācību
ilgums 3 gadi.
Vidējā alga elektromontiera profesijā pirms nodokļu nomaksas ir 850 EUR. Atalgojums ir atkarīgs
no elektromontiera darba pieredzes un profesionalitātes, no uzņēmuma lieluma.
Ja gatavojies kļūt par elektromontieri, tad īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā
matemātika, fizika, tehniskā grafika, ķīmija, svešvalodas un sports. Tā kā darbā ar elektroierīcēm
jābūt īpaši uzmanīgam, tas svarīgi ir attīstīt augstu precizitāti pienākumu izpildē, veicināt māku
koncentrēties, lai ilgstoši spētu veikt sarežģītas darbības. Šīs iemaņas, kā arī tehnisko domāšanu var
pilnveidot, piedaloties tehniskās konstruēšanas pulciņos, interešu grupās, kā arī aktīvi darbojoties
mājsaimniecības stundās. Elektromontierim nozīmīga ir laba fiziskā sagatavotība, ko veicinās sporta
nodarbības, savukārt lai strādātu lielā augstumā, būtiska ir laba līdzsvara izjūta. Lai spētu lasīt
tehnisko literatūru un interesēties par jaunumiem enerģētikas nozarē, būtiskas ir svešvalodu
zināšanas, ko var pilnveidot, skatoties ārzemju pārraides un filmas, kā arī lasot dažādu literatūru
valodā, ko vēlies apgūt.
Beidzot mācības tiek piešķirta elektromontiera kvalifikācija; Latvijas profesionālo kvalifikāciju 2.
līmenis.

Inženierkomunikāciju montētāja profesionālās darbības pamatuzdevumu
kopsavilkums:
Inženierkomunikāciju montētājs atbilstoši tehniskajam uzdevumam veic konkrētu iekšējo un ārējo
inženierkomunikāciju montāžas, ekspluatācijas un remonta darbus, tai skaitā siltumapgādes,
apkures, vēdināšanas, gaisa kondicionēšanas, dzesēšanas, ūdens apgādes, ugunsdzēsības,
kanalizācijas, gāzes apgādes un citās inženierkomunikāciju tehnoloģiskās sistēmās (turpmāk −
inženierkomunikācijas), izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un tehnoloģiskos paņēmienus,
strādājot komandā vai individuāli un ievērojot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides
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noteikumus. Inženierkomunikāciju montētājs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar
inženierkomunikāciju izbūves, ekspluatācijas, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā
pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.
Inženierkomunikāciju montētājs prot :
 Izmantot darba procesā nepieciešamo dokumentāciju, apzināt veicamo darbu secību, noteikt
darba apjomus;
 Veikt sanitārtehnikas, inženierkomunikāciju un to iekārtu montāžas darbus;
 Veikt individuālo inženierkomunikāciju montāžas darbu kvalitātes kontroli;
 Veikt atsevišķo inženierkomunikāciju sistēmu elementu remonta darbus un to kvalitātes
kontroli.
 Pielietot un uzturēt izmantojamos darba rīkus atbilstošā tehniskā stāvoklī.

2. līmeņa profesionālās kvalifikācijas var iegūt:
Elektromontiera kvalifikāciju





Ventspils Tehnikumā,
Rēzeknes tehnikumā,
Liepājas Valsts tehnikumā,
vairākos mācību centros, piem, MC "Buts", AS "Sadales tīkls" MC.

Inženierkomunikāciju montētāja kvalifikāciju

 Rīgas Celtniecības koledžas Profesionālā vidusskolā,
 Liepājas Valsts tehnikumā,
 Daugavpils Būvniecības tehnikumā.

Elektrotehniķa profesionālās darbības pamatuzdevumi:
Elektrotehniķis instalē (ierīko), uztur un remontē elektroiekārtas. Pēc klienta vai firmas pasūtījuma
elektrotehniķis izveido elektroiekārtas, ierīko kabeļu kanālus vai ievelk vadus (ēkās, angāros un
citās daļēji slēgtās telpās, kā arī brīvā dabā), ierīko sadales sistēmas. Pirms elektroiekārtu ierīkošanas
elektrotehniķis sagatavo plānu, kurā norādītas iekārtu atrašanās vietas un shematiski attēloti
slēgumi. Elektrotehniķis ierok kabeļus, ievelk vadus uzstāda zibensnovedējus, pārliecinās, lai
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iekārtas tiktu sazemētas. Elektrotehniķis pēc klienta izsaukuma dodas remontēt elektroiekārtas vai
mainīt esošo elektroinstalāciju. Elektrotehniķi labo dažādas elektriskās iekārtas – apgaismošanas
objektus, elektriskos sadalītājus, elektromotorus, ģeneratorus, atdalītājus un jaudas slēdžus. Saskaņā
ar principshēmām (shēmām, kurās attēloti vadu slēgumi un strāvas ceļi) elektrotehniķis nosaka
elektroiekārtas darbības principu, pārbauda, vai elementu pievienojumu secība iekārtā ir pareiza un
vai tā sakrīt ar shēmā norādīto. Ja nepieciešams, elektrotehniķis veic elektrisko lielumu mērījumus
un maina pievienojumus, labo bojātu elektroizolāciju vai ierīko jaunu. Darba gaitā elektrotehniķis
pārliecinās, lai nenotiktu īssavienojums, iekārtas pārslodze vai strāvas noplūde.
Elektrotehniķis darbā lieto rokas instrumentus, piemēram, knaibles, skrūvgriežus, elektriskos
urbjus, zāģus, vīles, lodāmurus. Sprieguma un strāvas testēšanai elektrotehniķis izmanto testēšanas
aprīkojumu, piemēram, voltmetrus, ampērmetrus un ommetrus. Lai piekļūtu augstākām vietām
(griestiem, jumtiem), elektrotehniķis izmanto kāpnes vai sastatnes. Drošības nolūkos elektrotehniķi
lieto speciālu aizsargtērpu, cimdus, speciālus apavus, ķiveres, aizsargbrilles, drošības siksnas
(darbam augstumā).
Elektrotehniķis strādā gan iekštelpās (biroja tipa telpās, mājokļos, kur ierīko vai labo
elektroinstalācijas), gan celtniecības objektos, gan brīvā dabā (piemēram, rokot kabeļus starp
objektiem vai labojot ielu apgaismojumu). Brīvā dabā elektrotehniķi strādā tikai piemērotos laika
apstākļos. Darbs mēdz notikt augstumā. Darba laiks visbiežāk ir astoņu stundu darba diena, taču
elektrotehniķi, kas strādā pēc izsaukuma, ir nodarbināti arī nedēļas nogalēs, turklāt jebkurā
diennakts laikā.
Elektrotehniķis var strādāt uzņēmumos, kas apkalpo elektrotīklus vai piedāvā elektroapgādes
pakalpojumus, firmās, kurām ir nepieciešams savs speciālists (piemēram, fabrikās, rūpnīcās), kā arī
kā pašnodarbinātais.
Elektrotehniķim ir nepieciešama profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums ir 4 gadi)
elektrotehniķa specialitātē. Ja elektrotehniķis vēlas strādāt kā pašnodarbinātais, viņam nepieciešams
iegūt sertifikātu, kas apliecina viņa elektrotehniķa kvalifikāciju.
Vidējā alga elektrotehniķa profesijā ir 960 EUR. Algas apmērs ir atkarīgs no elektrotehniķa darba
pieredzes, profesionalitātes, kā arī darbavietas.
Ja gatavojies kļūt par elektrotehniķi, tad īpašu uzmanību pievērs matemātikai, fizikai un ķīmijai.
Vai esi kādreiz pamēģinājis samontēt kādu elektrisku shēmu, un vai tas tev šķita interesanti? Vai tu
mēdz darbus veikt uzmanīgi un rūpīgi, ar apdomu? Vai tev nesagādā grūtības lasīt un izprast shēmas,
kartes un diagrammas? Elektrotehniķa profesijā būtiska ir spēja izprast iekārtu uzbūvi, kā arī rast
efektīvus risinājumus tehniskām problēmām.
Beidzot mācības tiek piešķirta elektrotehniķa kvalifikācija; Latvijas profesionālo kvalifikāciju 3.
līmenis.
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Inženierkomunikāciju tehniķa profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:
Inženierkomunikāciju tehniķis veic iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā
apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu,
aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas), izbūves, ekspluatācijas un remonta
darbu organizēšanu un vadīšanu; nosaka atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidu un
apjomu izbūvi, izvēlas materiālus, instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši
būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plāno to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu
būvobjektā, saskaņo savu darbu ar visiem projekta realizācijā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem
darbu grafikiem, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un pārbauda šo rīkojuma izpildi.
Inženierkomunikāciju tehniķis strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju izbūves,
ekspluatācijas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas var iegūt:
Elektrotehniķa kvalifikāciju









Rīgas Tehniskās koledžas Profesionālā vidusskolā,
Rīgas Valsts tehnikumā,
Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā,
Ventspils Tehnikumā,
Liepājas Valsts tehnikumā,
Rēzeknes tehnikumā,
Daugavpils tehnikumā,
Cēsu Profesionālā vidusskolā.

Inženierkomunikāciju tehniķa kvalifikāciju





Rīgas Celtniecības koledžas Profesionālā vidusskolā,
Mālpils Profesionālā vidusskolā,
Jelgavas tehnikumā,
Ventspils Tehnikumā,
 Daugavpils Būvniecības tehnikumā.

Elektrisko iekārtu speciālista profesionālās darbības pamatuzdevumi:
Meistars (darbu vadītājs, projektu vadītājs, pamatdarbības struktūrvienības vadītājs) organizē un
vada uzņēmuma speciālistu grupu (tehniķi, elektromontieri), kas nodrošina raitu un drošu
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uzņēmuma elektrosistēmu darbību vai investīciju projekta realizāciju. Meistars ir elektroenerģētikas
speciālists, kurš ir ieguvis attiecīgu profesionālo izglītību enerģētikā un attiecīgu praktisko darbu
vadīšanas pieredzi, veic konkrētu objektu uzturēšanu vai investīciju projekta realizācijas plānošanu,
balstoties uz projekta dokumentāciju, objekta realizācijas līguma nosacījumiem un savu pieredzi,
apzina un piedāvā atsevišķu darbu veidu un apjomu izpildītājus (uzņēmējus), nokomplektē
strādnieku brigādes atsevišķu darbu apjomu veikšanai, izvēlas mašīnas un aprīkojumu šo darbu
veikšanas nodrošināšanai, izvēlas projektam atbilstošus materiālus un konstrukcijas un plāno to
piegādi objektā, plāno visu objekta realizācijā iesaistīto dalībnieku sadarbību un darbu veikšanas
kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus padotajiem un projekta realizācijas dalībniekiem un pārbauda
šo rīkojumu izpildi, rūpējas, lai darbi tiktu veikti atbilstoši projekta, normatīvu un standartu
prasībām un to izmaksas iekļautos apstiprināto izmaksu ietvaros; veic nepieciešamos pasākumus
kvalitātes nodrošināšanai un darba drošībai objektā; sagatavo būvniecības normatīvajos aktos
noteikto būves izpilddokumentāciju; sagatavo un iesniedz vadībai nepieciešamās atskaites.
Meistars plāno iekārtu uzturēšanas darbu – norīko speciālistus regulārām apskatēm un pārbaudēm.
Ja konstatēti kādi bojājumi, viņš nosaka, vai tie jānovērš nekavējoties, vai arī plāno šo bojājumu
novēršanu kādā konkrētā laika posmā. Atbilstoši bojājuma veidam un iekārtas specifikai meistars
remontdarbu veikšanai piesaista atbilstošus speciālistus, piemēram, specializētus apkalpošanas
tehniķus. Ja ir jāuzstāda vai jāremontē kāda iekārta, kas ir tik sarežģīta, ka uzņēmumā strādājošiem
speciālistiem nav pietiekamas kvalifikācijas vai darba pieredzes, lai šos darbus veiktu, meistars rīko
konkursu, lai iesaistītu citus uzņēmumus, kas specializējušies vajadzīgo darbu veikšanā. Viņš
sagatavo nepieciešamos dokumentus konkursa organizēšanai un piedalās pretendentu atlasē. Ja
darbu veikšanai nepieciešama projekta izstrāde, meistars sadarbojas ar projektēšanas organizācijām
– seko līdzi projektēšanas gaitai un nodrošina projektētājus ar visu nepieciešamo informāciju. Ja
projekta izstrādei nav vajadzīgas specifiskas zināšanas vai speciāla licenzē (atļauja), meistars,
sadarbojoties ar citiem uzņēmuma speciālistiem, izstrādā projektu, veic nepieciešamos aprēķinus un
sagatavo rasējumus. Viņš arī kontrolē darba uzdevuma izpildes gaitu un tā kvalitāti, pēc darbu
pabeigšanas – piedalās to pieņemšanā.
Tā kā enerģētikā notiek ļoti strauja tehnikas un tehnoloģiju attīstība, meistars pastāvīgi papildina
zināšanas specializētos kursos, semināros, kā arī seko jaunumiem presē, televīzijā un internetā.
Meistars darbā lieto datoru un dažādu biroja tehniku, kā arī mērinstrumentus, piemēram, multimetru,
lāzertermometru, vibrācijas mērītāju.
Meistars pārsvarā strādā biroja tipa telpās, reizumis arī ārā vai ražošanas telpās, astoņu stundu darba
dienu.
Meistars (elektrisko iekārtu speciālists) var strādāt uzņēmumos, kuru darbība ir saistīta ar
elektroenerģijas ražošanu (elektrostacijās), elektroenerģijas piegādi (elektroenerģijas pārvades un
sadales uzņēmumos) vai elektroenerģijas patērēšanu (rūpnīcās, sabiedriskās ēkās). Nepieciešama 1.
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līmeņa augstākā izglītība un elektrisko iekārtu speciālista kvalifikācija enerģētikā un elektrotehnikā.
Mācību ilgums – 3 gadi.
Vidējā alga meistara amatā ir 1100 EUR. Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no enerģētiķa darba
pieredzes un profesionalitātes, no uzņēmuma lieluma, prēmēšanas sistēmas.
Ja gatavojies kļūt par projektu vadītāju enerģētikā, tad īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību
priekšmetiem kā fizika, tehniskā grafika, matemātika un svešvalodas. Vai tev ir interese par lietām,
kas saistītas ar elektroenerģētiku? Tehniskās dokumentācijas lasīšanai un kontaktiem ar iekārtu
ražotājiem svarīgas ar arī labas svešvalodu zināšanas, īpaši tehniskās terminoloģijas jomā. Šīs
iemaņas veicinās, piemēram, dažādu ārzemju specializēto žurnālu lasīšana, kā arī TV pārraižu, filmu
skatīšanās, radio klausīšanās valodā, kuru vēlies papildināt vai apgūt. Savukārt rasēšana sniegs
praktiskās iemaņas tehnisko zīmējumu lasīšanā, kā arī veicinās telpisko uztveri un abstrakto
domāšanu.
Beidzot īsā cikla augstākās izglītības studijas tiek piešķirta elektrisko iekārtu speciālista
kvalifikācija Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras
(LKI) 5. līmenis; Latvijas profesionālo kvalifikāciju 4. līmenis.

Siltumenerģētikas speciālista profesionālās darbības pamatuzdevumi:
Siltumenerģētikas speciālists var strādāt siltumenerģiju ražošanas, sadales un iekārtu apkalpošanas
uzņēmumos par atbildīgo speciālistu vai struktūrvienību vadītāju. Celtniecības, projektēšanas un
iekārtu montāžas uzņēmumos par siltumtehnisko iekārtu montāžas darbu veicēju vai siltumenerģijas
avotu un apgādes sistēmu projektētāju, vai montāžas darbu vadītāju. Rūpniecības, izejvielu
pārstrādes, tirdzniecības, lauksaimniecības un citos uzņēmumos par siltumenerģijas ražošanas un
sadales struktūrvienības vadītāju. Dzīvojamo ēku un citu objektu ekspluatācijas uzņēmumos strādāt
par siltumenerģijas apgādes atbildīgo speciālistu.

4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas var iegūt:
Elektrisko iekārtu speciālista kvalifikāciju

 Rīgas Tehniskā koledžā, arī tās filiālē Kandavā.

Siltumenerģētikas speciālista kvalifikāciju
 Rīgas Tehniskā koledžā.
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Elektroinženiera profesionālās darbības pamatuzdevumi:
Elektroinženieris nodrošina uzņēmuma elektroiekārtu drošu darbu. Viņš atbild par to, lai uzņēmumā
uzstādītās elektroiekārtas un darbgaldi vienmēr būtu darba kārtībā, kā arī lai telpas un teritorija tiktu
pietiekami apgaismota. Elektroinženieris organizē savā pakļautībā esošo elektrotehniķu vai
elektromontieru darbu. Mazā uzņēmumā šo pienākumu izpildi var uzņemties viens
elektroinženieris, lielākā uzņēmumā parasti notiek pienākumu sadale starp vairākiem
elektroinženieriem. Viens speciālists veic, piemēram, sarežģītu automātikas iekārtu apkalpošanu un
remontu, cits speciālists apkalpo un remontē transformatorus, elektrodzinējus, kabeļus,
apgaismojuma un citas iekārtas.
Elektroinženieris savā darbā lieto dažādus mērinstrumentus, piemēram, multimetru, ampērmetru,
voltmetru, kā arī datoru un biroja tehniku.
Elektroinženieris pārsvarā strādā biroja tipa telpās, dažkārt arī ārā vai ražošanas cehos. Dažkārt ir
nepieciešams strādāt virsstundas, piemēram, avārijas situācijās.
Elektroinženieris var strādāt uzņēmumos, kuru darbība ir saistīta ar elektroenerģijas ražošanu,
elektroenerģijas piegādi vai elektroenerģijas patērēšanu (rūpnīcās, dažādās ražotnēs, transporta
uzņēmumos).
Nepieciešama 2. līmeņa augstākā izglītība un inženiera kvalifikācija enerģētikā un elektrotehnikā.
Mācību ilgums – 4 gadi. Vidējā alga elektroinženiera profesijā pirms nodokļu nomaksas ir 1150
EUR.
Ja gatavojies kļūt par elektroinženieri, tad īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā
fizika, tehniskā grafika, matemātika un svešvalodas. Vai tev ir interese par lietām, kas saistītas ar
elektrību? Vai tev patīk pašam kaut ko konstruēt vai radīt no jauna? Vai tu spēj ilgstoši koncentrēties
smalku, sīku darbu veikšanai? Lai elektroinženieris sekmīgi vadītu darba kolektīvu, viņam ir
būtiskas labas komunikācijas spējas. Tās iespējams attīstīt, piemēram, interesējoties par saskarsmes
psiholoģiju un gūtās zināšanas pārbaudot praksē, teiksim, skolā uzņemoties projekta grupas vadību.
Profesionālā bakalaura studiju laikā studenti iegūst bakalaura grāda ieguvei nepieciešamās
pamatzināšanas elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajos un praktiskajos principos,
elektroiekārtu projektēšanā, elektrisko tehnoloģiju automatizācijā un automatizācijas sistēmu
praktiskajā izveidē. Studiju laikā tiek veikta vismaz 4 mēnešu ilga prakse, kā arī veikti studiju
projekti 3 svarīgos programmas priekšmetos, apgūstot praktiskās projektēšanas iemaņas. Studiju
laikā iegūto zināšanu apjoms un iegūtās iemaņas un prasmes atbilst LR standarta "Elektroinženieris"
prasībām. Studiju nobeigumā tiek izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu, kā
rezultātā studentam tiek piešķirts gan bakalaura grāds, gan elektroinženiera kvalifikācija atbilstoši
standartam ar 5. kvalifikācijas līmeni. Studiju programmas absolventi:
 spēj pielietot teorētiskās zināšanas matemātikā un fizikā praktisko elektrotehnisko uzdevumu
risināšanai;
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 spēj efektīvi pielietot skaitļošanas tehniku gan uzdevumu risināšanai, gan automatizācijas
sistēmu izveidei;
 spēj risināt praktiskus elektrotehniskos uzdevumus projektu līmenī;
 izprot elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības principus un automatizāciju;
 spēj risināt elektrotehnisko iekārtu automatizācijas uzdevumus projektu līmenī;
 izprot elektroenerģētiskos aspektus;
 izprot darba organizāciju, sociālos un ekonomiskās darbības principus;
 spēj apgūt profesionālo literatūru svešvalodā.
Pēc studiju programmas pabeigšanas absolventi var turpināt studijas profesionālajā maģistrantūrā.

Siltumenerģētikas inženiera profesionālās darbības pamatuzdevumi:
Izstrādāt sildīšanas un dzesēšanas sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt siltumenerģijas
ražošanas, sadales un pārvades sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt siltuma centrāļu siltuma
mehānisko iekārtu, siltuma tīklu sistēmas; izstrādāt tehnoloģisko aprīkojumu, instrumentus; noteikt
un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos mašīnu, mehānismu, darbgaldu, motoru,
dzinēju, agregātu iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; veikt attiecīgo materiālu,
izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas; gatavot
zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt citus līdzīga satura uzdevumus; vadīt citus darbiniekus.
Bakalaura profesionālā studiju programma ietver nepieciešamās prasības profesionālā bakalaura
grāda siltumenerģētikā un siltumtehnikā un inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai
siltumenerģētikā un siltumtehnikā. Programmas studiju priekšmeti iedalāmi vairākās grupās, kuru
apgūšana nodrošina nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu profesionālās darbības
uzsākšanai. Fundamentālo zinību priekšmeti: matemātika, fizika, inženierķīmija, materiālzinības,
siltumapmaiņa, datormācība, tēlotājģeometrija u.c. dod nepieciešamās vispārējās teorētiskās
zināšanas nozares pamatkursu apgūšanai.
Nozares pamatpriekšmeti: siltumapgādes sistēmas, kurināmā tehnoloģijas un katlu iekārtas, siltuma
elektrostacijas, hidro un gāzu dinamika, siltumizmantojošās iekārtas, siltumtehniskie mērījumi un
automatizācijas pamati, termiskie dzinēji un citi.
Izvēles priekšmeti - energonesēju ražošanas un sadales iekārtas, saldētavu iekārtas, rūpnieciskās
krāsnis, netradicionālie enerģijas avoti dod šaurākas specializācijas iespējas. Humanitāro un vadības
priekšmetu bloks dod pamatzināšanas ekonomikā, sociālajā psiholoģijā, uzņēmumu vadības
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organizācijā un biznesa socioloģijā. Praktiskā darba iemaņas tiek apgūtas mācību praksē vadošajos
nozares uzņēmumos.
Studiju programmas saturs atbilst siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženiera profesijas standarta
prasībām.
Studijas beidzot tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā un
inženiera kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras
(EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 6. līmenis; Latvijas profesionālo kvalifikāciju
5. līmenis.

5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas var iegūt:
Elektroinženiera kvalifikāciju

 Rīgas Tehniskā universitātē, arī tās filiālēs Liepājā, Daugavpilī un Cēsīs; profesionālā
bakalaura vai maģistra studijas.

Siltumenerģētikas inženiera kvalifikāciju

 Rīgas Tehniskā universitātē, arī tās filiālēs Liepājā un Daugavpilī; profesionālā bakalaura
vai maģistra studijas.

Papildus informācija par profesionālās izglītības kvalifikācijām
Nacionālā izglītības iespēju datubāzē www.niid.lv

10

