INFORMATĪVAIS MATERIĀLS KARJERAS
IZGLĪTĪBAS KONSULTANTU ATBALSTAM

METĀLAPSTRĀDES UN MAŠĪNBŪVES NOZARE

SATURS
Industriālais mantojums
Metālapstrāde mūsdienās
Nozares struktūra
Nozares Asociācija
Nozares attīstības dinamika.
Kas ir mašīnbūve
Kas ir mehatronika
Galvenie produkti
Nozares uzņēmumi
Profesionālās izglītības kvalifikācijas metālapstrāde un mašīnbūvē
Atalgojuma pētījums nozarē par 2015. g.
Nozares profesionālās mācību iestādes
TehnoBuss
Izglītības un karjeras iespējas metālapstrādes nozarē
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Industriālais mantojums
Latvijas teritorijā pirmās dzelzs manufaktūras dibinās Kurzemē jau
16.gadsimtā . 17.gs. 40. – 50. gados domnas čuguna ieguvei tiek
uzbūvētas Baldonē, Vecmuižā, Biržos, Lutriņos, Turlavā, Kliņģos, pirmais
kaparāmurs Ikšķilē (1641), dzelzs izstrādājumu manufaktūra Salaspilī
(1654), šauteņu darbnīca Skrundā, dzelzs, vara apstrāde Jelgavā,
kaparāmurs Valgumā, dzelzs manufaktūra Engurē. 17.gs. 90. gados,
dzelzs rūpniecībai modernizējoties pēc Zviedrijas parauga, tiek izgatavoti
lielgabali, lodes, skrotis, naži, zobeni, pīķi, dažādas ierīces un
saimniecības priekšmeti. Ziemeļu karš, mēris uz ilgu laiku pārtrauc
nozares attīstību .
Industriālā revolūcija sākas 18.gs. Lielbritānijā. Rīgā 1832.g. sāk strādāt
„Wörman & Schon’’ čugunlietuve un mašīnbūves uzņēmums, kas liek
pamatus mašīnbūvei Latvijā. Jau 19.gs. beigās Rīga kļūst par vienu no
lielākajiem rūpniecības un kultūras centriem Krievijas impērijā. 1862.g.
tiek atvērta pirmā tehniskā augstskola – Rīgas Politehnikums. Ar Rīgas
vārdu saistās Krievijas velosipēdu un automobiļu pirmsākumi. Pirmais
tanks, sērijveida kaujas lidmašīnas, vagonbūve, mašīnbūvniecība,
gumijas rūpniecība. Laika gaitā ar gadsimtu vēsturi vairs saistīti tikai trīs
lielie uzņēmumi – ‘’Liepājas metalurgs’’(Liepājas naglu, drāšu fabrika
Bekeri 1882), Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca (ceturtā lielākā gumijas
ražotne pasaulē ‘’Provodnik’’ 1888), Rīgas vagonbūves rūpnīca (‘’Feniks’’
1895) Pirmais pasaules karš sagrāva rūpniecību. Daļa 19gs. celto

rūpniecisko ēku ar arhitektonisko vērtību ir iekļautas industriālajā
mantojumā.

Latvijas pirmās republikas laikā attīstās vagonbūve un elektrotehniskā
rūpniecība (pasaulē pirmā sērijveida miniatūras fotokamera VEF – minox
1938.) Pēc kara 50. gados Padomju Savienības sastāvā rūpniecība
sasniedz līdz tam nepieredzētus ražošanas apjomus. Mašīnbūves un
aparātbūves rūpniecībā nodarbināti 132 tūkstoši strādājošo.
Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas, jaunajos politiski
ekonomiskajos apstākļos, nozares ražošanas apjomi katastrofiski
samazinās. Redzot valstī notiekošo, 1994.g. entuziastu grupa nodibina
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju, ievēlot Vilni
Rantiņu par valdes priekšsēdētāju, kurš pēc tam kļūst par tās ilggadēju
vadītāju. Asociācijas darbs ir veicinājis nozares atjaunošanos,
eksportējamās produkcijas stabilu pieaugumu, ļaujot nozarei kļūt par
vienu no lielākajām apstrādājošajām rūpniecības nozarēm Latvijā.
https://www.youtube.com/watch?v=1KG8rguT8nw
6,5minūtes)
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Nozares attīstības dinamika
Līdz pat 2008.gada nogalei mašīnbūve un metālapstrāde bija viens no
visstraujāk augošajiem sektoriem Latvijā, uzrādot vidēji ap 20% ikgadējo pieaugumu.
Attīstības pamatā bija gan aktīva ārējo tirgu apgūšana, gan vietējais pieprasījums.
Viens no attīstību ietekmējošiem faktoriem ir tehnoloģiju modernizācija, kas aktīvi tika
īstenota
2004.-2005.gados,
t.sk.
piesaistot
ES
fondu
līdzfinansējumu.
2009.gads mašīnbūves nozarei, sakarā ar globālo ekonomisko krīzi, bija smags ne
vien Latvijā, bet arī visā Eiropā. Ražošanas apjomi Latvijā 2009.gadā samazinājās par
aptuveni 40%, ietekmējot praktiski visas apakšnozares. Galvenie ietekmējošie faktori pieprasījuma mazināšanās pēc investīciju precēm citās nozarēs, ražošanas apjomu
kritums saistītajās nozarēs ārvalstu tirgos, pieprasījuma kritums iekšējā tirgū, t.sk.
būvniecības sektorā. Īpaši liels kritums bija iekšējā tirgū, tādejādi eksporta īpatsvars
nozares produkcijas realizācijā 2009.gadā pārsniedza 80% līmeni.
Zemākais punkts tika sasniegts 2009.gada vasarā, kā arī 2010.gada sākumā. Kopš
2010.gada sākuma nozarē vērojama stabilizācija un izaugsmes atjaunošanās..
Operatīvo statistikas datu analīze liecina, ka 2010. un 2011.gadā ikgadējais
apjomu pieaugums ir sasniedzis 30%, līdz ar to 2011.gadā ir sasniegts ražošanas
apjomu līmenis, kāds bija pirms pasaules ekonomiskās krīzes 2008.gadā. Savukārt
2012.gadā ir sasniegti vēsturiski augstākie ražošanas un eksporta apjomi, kas

pārsniedz pirmskrīzes līmeni. Mašīnbūve un metālapstrāde ir viena no vadošajām
rūpniecības nozarēm Latvijā. 2014.gadā nozare nodrošināja 20% no kopējās
apstrādes rūpniecības pievienotās vērtības un 21% no kopējā preču eksporta.
Apjomu samazinājums 2013.gadā saistās ar nozares lielākā uzņēmuma "Liepājas
metalurgs" darbības apturēšanu. 2014.gadā savukārt nozares rādītājus nelabvēlīgi
ietekmēja ekonomiskā un politiskā situācija Krievijā un no tā izrietošie eksporta
apjomu samazinājumi uz šo valsti. MASOC vērtējums par 2015.gada rezultātiem
uzrāda, ka ražošanas un eksporta apjomi saglabāsies iepriekšējā gada līmenī,
kopējam nozares apgrozījumam pieaugot par 1%.
MM nozares apgrozījuma un eksporta apjomu dinamika

Aplūkojot attīstības tempus sīkāk pa MM apakšnozarēm, redzams, ka situācija ir
atšķirīga. Kā viena no straujāk augošajām apakšnozarēm kopš 2005.gada ir
segments, kas saistās ar piegādēm auto rūpniecībai. šajā segmentā ir piesaistītas
apjomīgas ārvalstu tiešās investīcijas.
Ražošanas apjomi MM apakšnozarēs, 2005=100%

Eksporta tirgi
Mašīnbūves un metālapstrādes nozare ir izteikti eksporta orientēta, vidēji ap 75 - 80%
no saražotās produkcijas tiek eksportēts. Atbilstoši Latvijas ārējās tirdzniecības
statistikai, nozares produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 100 Pasaules valstīm,
līdz ar to eksporta tirgu ģeogrāfija ir ļoti plaša. Kopumā ap 73% no produkcijas tiek
realizēta Eiropas Savienības valstīs.
MM nozares galvenie eksporta tirgi, 2015

MM nozares eksporta tirgi sadalījumā pa reģioniem un valstu grupām, 2015, %

Nodarbinātība
Nodarbinātības rādītājiem ir visumā līdzīgas attīstības tendences kā kopējai
ekonomiskai attīstībai nozarē. Arī nodarbinātības rādītājus ietekmē globālie
ekonomiskie procesi, līdz ar to arī izmaiņas lielā mērā korelē ar citiem rādītājiem kā
kopējais apgrozījums un eksports. Tomēr, līdz ar uzņēmumu efektivitātes
paaugstināšanu un tehnoloģisko modernizāciju, pakāpeniski pieaug produktivitātes
rādītāji un līdz ar to nodarbinātības pieauguma tempi atpaliek no apgrozījuma un
pievienotās vērtības pieauguma tempiem. Neskatoties uz to, kvalificēti speciālisti
nozarē ir pieprasīti un to pieejamība ir minama kā viena no galvenajām prioritātēm.
Strādājošo skaits MM pa apakšnozarēm

Metālapstrāde mūsdienās
https://www.youtube.com/watch?v=XtluKbvRHv8 Mašīnbūves nozare 2 daļa -6,5 min.
https://www.youtube.com/watch?v=kottIqSrl6Q Mašīnbūves nozare 3 daļa -6,0 min.

Nozares struktūra
Kas ir mašīnbūve?

Mašīnbūve ir stratēģiska nozare: tā ir augstas
pievienotās vērtības nozare, kurā nepieciešamas plašas
zināšanas un pieredze un kas apgādā visas pārējās
tautsaimniecības nozares ar mašīnām, ražošanas sistēmām,
sastāvdaļām un saistītajiem pakalpojumiem, kā arī ar
minētajām nozarēm
vajadzīgajām tehnoloģijām un
zināšanām. Mašīnbūve ir nevis viendabīga, bet gan ļoti
daudzveidīga nozare, kas aptver ļoti daudzas apakšnozares.
(Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums)

Apstrādes rūpniecības struktūra 2015, % no kopējās apstrādes rūpniecības

Nozare ietver sekojošus saimnieciskās darbības veidus atbilstoši NACE 2 klasifikācijai:







NACE 24 Metālu ražošana
NACE 25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana
NACE 27 Elektrisko iekārtu ražošana
NACE 28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
NACE 29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
NACE 30 Citu transportlīdzekļu ražošana

Analīzē nav ietverti dati par tādiem darbības virzieniem kā iekārtu remonts, elektronisko un
optisko iekārtu ražošana, kā arī izejvielu otrreizējā pārstrāde, kas arī ir cieši saistīti ar
mašīnbūves un metālapstrādes nozari
Nozares.struktūra pēc apgrozījuma 2015, %

NACE kods
NACE 2 - 24

Darbības
veidu grupa
Metālu
ražošana

NACE 2 - 25

Gatavo
metālizstrād
ājumu
ražošana,
izņemot
mašīnas un
iekārtas

NACE 2 - 27

Elektrisko
iekārtu
ražošana

NACE 2 - 28

Citur
neklasificētu
iekārtu,
mehānismu
un darba
mašīnu
ražošana

NACE 2 - 29

Automobiļu,
piekabju un
puspiekabju
ražošana

NACE 2 - 30

Citu
transportlīdz
ekļu
ražošana

Darbības veidi
 Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu
ražošana
 Tērauda cauruļu, dobu profilu un to
savienojumu ražošana
 Tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošana
 Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošana
 Metālu liešana
 Metāla konstrukciju ražošana
 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
 Tvaika
ģeneratoru
ražošana,
izņemot
centrālapkures karstā ūdens katlus
 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un
velmēšana; pulvermetalurģija
 Metāla mehāniskā apstrāde: virsmas apstrāde
un pārklāšana
 Galda
piederumu,
darbarīku
un
matālizstrādājumu ražošana
 Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
 Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un
elektrības sadales un kontroles iekārtu
ražošana
 Galvanisko elementu ražošana
 Vadu un instalācijas ierīču ražošana
 Apgaismes ierīču ražošana
 Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana
 Citu elektrisko iekārtu ražošana
 Universālu mehānismu ražošana
 Pārējo universālu iekārtu ražošana
 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu
ražošana
 Darbgaldu ražošana
 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
 Automobiļu ražošana
 Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un
puspiekabju ražošana
 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem
transportlīdzekļiem
 Kuģu un laivu būve
 Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva
ražošana
 Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu
ražošana
 Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
 Pārējo transportlīdzekļu ražošana

Kura tehniskā nozare mūsdienās ir spējīga pastāvēt bez blakus esošās
metālapstrādes nozares? Neviena. Metālapstrāde ir viens no daudzajiem procesiem,
kas notiek, ražojot jaunus produktus vai pakalpojumus, kas saistīti, piemēram, ar
mašīnbūvi, celtniecību, kā arī dažādu tehnikas preču ražošanu.
Metālapstrāde plaši tiek izmantota būvniecībā, būvējot metāla konstrukcijas ,
kuras var izturēt lielus smagumus, kā arī māju būvdarbu laikā tiek izmantoti dažādi
priekšmeti, kas radušies metālapstrādes procesos.
Metālapstrādes laikā iegūtos priekšmetus plaši izmanto arī māju dekorēšanā.
Piemēram, balkona norobežojumi un margas bieži vien tiek veidotas no metāla.
Dažādi elementi tiek pielietoti arī žogu ražošanā. Kā arī dažādus interjera
priekšmetus, piemēram, durvju rokturus vai stāvlampas, arī mēdz taisīt no metāla.
Metālapstrāde ir sena, bet nozīmīga nozare, kuras aktualitāte mūsdienās nav
samazinājusies.

Kas ir mehatronika?
„Mehatronika (mehānika + elektronika + informācijas tehnoloģijas (IT)) ir
inženierijas nozare, kura nodarbojas ar elektrisku un mehānisku sistēmu savienošanu,
lai radītu automatizētas ražošanas sistēmas. Mehtroniskās sistēmas izmanto
automātiskās līnijās un programmējamās ražošanas iekārtās. Mūsdienās grūti
iedomāties kādu tehnikas nozari, kurā nebūtu mehānismi un mehāniskas sistēmas ar
elektronikas un datortehnikas pielietojumu.
Mehatronika ir atzīta par vienu no desmit jaunajām tehnoloģijām, kas mainīs
pasauli un viena no šajā gadsimtā svarīgākajām apgūstamajām specialitātēm. Tai ir
ļoti plašas perspektīvas un tā arvien vairāk ienāk mūsu dzīve. Nerunājot par to, ka jau
pēc definīcijas «mehatroniķis» ir universāls inženieris, vai tehniķis kas apkalpo
mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos
izmantojamās automātiskās iekārtas, tās uzstādot, iestādot un organizējot darbu ar
tām..

Attīstoties arvien jaunākām un sarežģītākām tehnoloģijām, pieaug mehatronikas
nozīmīgums un līdz ar to mehatroniķa profesija kļūst aizvien pieprasītāka. Arī pieaugot
mehatronisko iekārtu izmantošanai Latvijas uzņēmumos strauji pieaug darba tirgus
pieprasījums pēc mehatronikas speciālistiem un jau šobrīd ir jūtams kvalificētu
speciālistu trūkums mehatronikas nozarē
Mehatronisku sistēmu tehniķis strādā ražošanas un servisa organizācijās, veic
individuālu darbu saistībā ar automatizētu un datorizēti vadāmu tehnoloģisku procesu
tehnisko apkalpošanu, ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu atklāšanu un
novēršanu.
Mehatronisku sistēmu tehniķis patstāvīgi organizē darbu, strādā ar tehnisko
dokumentāciju, konstrukciju materiāliem, veic nepieciešamo detaļu apstrādes un
izgatavošanas tehnoloģiskos darbus un mezglu montāžu.

Mehatronisku sistēmu tehniķis veic elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko
shēmu montāžu un regulēšanu.
Mehatronisku sistēmu tehniķis pārzina ierīču un datorizēto darba mašīnu ciparu
vadības tehnoloģijas, ievada programmas programmējamos loģiskajos kontrolleros
(PLC), ciparu vadības ierīcēs un darbagaldos (CNC). Kā arī apkalpo darbagaldu
kontroles un vadības ierīces.”
Vispārizglītojošus mācību priekšmetus audzēkņi mācās atbilstoši LR vidējās
izglītības standartiem kā satura tā arī stundu skaita ziņā.
Profesionālos mācību priekšmetus audzēkņi apgūst vadoties pēc profesiju
standarta prasībām. Audzēkņi apgūst dažādus profesionālos mācību priekšmetus,
piemēram :
 Tehniskās grafikas pamati;
 Automatizētā projektēšana;
 Tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas;
 Tehniskā mehānika;
 Elektrotehnikas un elektronikas pamati;
 Angļu valoda profesijā;(terminoloģija)
 Darbgaldu pneimatika un hidrauliskā piedziņa;
 Elektriskie mērījumi un sensori;
 PLC programmēšanas un regulēšanas tehnika;
 Mehatroniskās sistēmas

Galvenie produkti
Armatūra, tērauda, čuguna un krāsaino metālu lējumi, alumīnija sakausējuma
lietņi

Nerūsējošā tērauda lietņi

Kuģubūve un remonts, vilcienu un tramvaju ražošana un remonts

2011.gada 18.aprīlī "Rīgas kuģu būvētava" svinīgā ceremonijā Aizsardzības
ministrijas rīcībā nodeva jauno patruļkuģi "Skrunda". Tas ir pirmais speciāli jūras
spēkiem Latvijā būvētais karakuģis. "Skrunda" ir katamarāna tipa kara kuģis vienīgais ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un Pasaulē.
Ostas iekārtas

Piekabes un puspiekabes

Lauksaimniecības mašīna

Mašīnas un to aprīkojums

Kokapstrādes iekārtas

Mājsaimniecības aprīkojums

Elektriskie instrumenti un aprīkojums

Presformas un štances

Metāla konstrukcijas

Komplektējošās detaļas

Profesionālajā izglītībā iegūstamās
kvalifikācijas metālapstrāde un
mašīnbūvē
Nozarē ir plaša profesiju daudzveidība, sākot ar programmējamo darba galdu
iestatītāja, mehatroniķa, rūpniecisko iekārtu mehāniķa, virpotāja, frēzētāja, metinātāja,
atslēdznieka darbu līdz jaunu iekārtu un izstrādājumu konstruēšanai un ražošanai.
Šādi speciālisti ir nepieciešami arī pārējām tautsaimniecības nozarēm. Darbs nozarē ir
interesants un radošs ar izaugsmes iespējām, saistīts ar jaunākajām tehnoloģijām un
datorprogrammām. Nozarē trūkst kvalificētu un strādāt gribošu speciālistu:
Mehānikas inženieris, mehatronikas inženieris - konstruktors
Strādā ar konstruēšanas datorprogrammām. Projektē dažādus mehānismus, iekārtas
un produktus, veic to stiprības aprēķinus, izvēlas pielietojamos materiālus, sākot no
vienkāršiem sadzīves priekšmetiem līdz rūpnieciskajiem robotiem, elektrovilcieniem,
kuģiem u.t.t.

Mehānikas inženieris, mehatronikas inženieris, metināšanas inženieris

Atbilstoši konstruktoru dokumentācijai izstrādā tehnoloģiju, datorprogrammas kā uz
esošajiem darba galdiem izgatavot detaļas, kādā secībā tās samontēt, izvēloties
instrumentus, nosakot darba režīmus un materiālu patēriņu. Rūpējas par ražošanas
tehnoloģijas ievērošanu – pārzina tehnoloģiskos procesus, detaļu izgatavošanu,
mehānisko apstrādi, mašīnu salikšanu un mezglu (detaļu salikšanas, montēšanas
vienību) veidošanu, instrumentu, ražošanas iekārtu izvēli, iekārtu darba režīmu, arī
novērtē ražošanas iekārtu stāvokli un remonta nepieciešamību. Viņam jāpārzina
mašīnu tehnoloģija, jāuzrauga ražošana un jānodrošina produkcijas kvalitāte.
Mehatronisko sistēmu tehniķis, rūpniecisko iekārtu mehāniķis

Apkalpo automātiskās līnijas un datorizētās programmējamās ražošanas iekārtas
(mehānika + elektronika + informācijas tehnoloģijas (IT), darbagaldus, iestatot, uzturot
darba kārtībā un arī labojot tās. Veic ierīču montāžu un regulēšanu, veic defektu
atklāšanu un novēršanu, programmu ievadīšanu programmējamos loģiskajos
kontrolleros (PLC). Veic elektropiedziņas un iekārtu vadības elektrisko shēmu
montāžu un regulēšanu.
Mašīnbūves tehniķis

Piedalās metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā un īstenošanā. Viņš
izstrādā metāla apstrādes un detaļu montāžas tehnoloģiskos procesus, konstruē
vienkāršus mezglus, veic aprēķinus, tehniski sagatavo iekārtas darbam atbilstīgi
tehnoloģiskajam procesam, strādā ar tehnisko dokumentāciju un veic tajā
nepieciešamās izmaiņas.

Datorizētās ciparu vadības (CNC) darba galdu iestatītājs / operators

Izstrādā apstrādes algoritmu, sastāda vadības programmas detaļu izgatavošanai,
apstrādei, sagatavo darbagaldu darbam, ievada, pārbauda un rediģē vadības
programmu, veic darba darba orgānu un instrumentu pieregulēšnu darba laikā,
kordinē un vada operatora darba izpildi.
Virpotājs, frēzētājs, metinātājs, atslēdznieks

Strādā mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos, izgatavo detaļas, mezglus, montē
iekārtas un mehānismus. Darbā izmanto dažādus elektriskos rokas instrumentus un
iekārtas (Metāla zāģēšana, izciršana, locīšana, urbšana, ‘metināto šuvju apstrāde
u.t.t.)
Sīkāku informāciju par uzņēmumiem, kuros strādā šo profesiju pārstāvji var izlasīt
Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas mājas lapā www.masoc.lv

Nozares Latvijas algu un atlīdzību pētījums 2016
Pētījumā norādīta vidējā neto (uz rokas) mēnešalga, ieskaitot saņemto prēmiju,
EUR 2015 gad\a
Uzņēmums pēc darbinieku skaita ->

Mazs (<50)

Vidējs
Liels (>250)
(50-250)

570
680
950
760
870
700
450
530
970
860
650
850
550

630
720
1000
850
910
650
500
500
940
1000
650
930
600

Mašīnbūve / Ražošana
1. Atslēdznieks
2. Iekārtu iestatītājs (CNC)
3. Kvalitātes inspektors
4. Maiņas vadītājs
5. Mehānikas inženieris
6. Metinātājs
7. Pakotājs
8. Ražošanas operators
9. Ražošanas plānotājs
10. Ražošanas procesa inženieris
11. Tehniķis / mehāniķis
12. Tehnologs
13. Virpotājs / frēzētājs

630
680
1000
715
910
615
500
530
950
1150
700
1350
600

Norādītais atalgojums var būt ievērojami lielāks par norādīto vidējo un ir atkarīgs no
uzņēmuma, speciālista darba pieredzes, profesionalitātes. Nozares vidējais
atalgojums ir augstāks par atalgojumu apstrādes rūpniecībā

Nozares profesionālās mācību iestādes
1.

VIDZEMES AUGSTSKOLA
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Cēsu iela 4, Valmiera LV-4200
Telefons: +371 64207230
Fakss: +371 64207229
E-pasts: info@va.lv
Mājas lapa: www.va.lv
Dibināšanas gads: 1996
Kontaktpersona: Valdis Vīksna
Kontakpersonas ieņemamais amats:
Sagatavotie speciālisti: Mehatroniķis- 1. līmeņa profesionālā studiju
(Koledžas)programma

2.

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410
Telefons: +371 65446296
Fakss: +371 65446296
E-pasts: dbt@dbt.lv
Mājas lapa: ww.dbt.lvw
Dibināšanas gads: 1965
Kontaktpersona: Oksana Soročina
Kontakpersonas ieņemamais amats: direktores vietnieks profesionālās izglītības
jomā
Sagatavotie speciālisti: Metālapstrāde - Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
inertās gāzes vidē (MIG), Rokas lokmetinātājs (MMA),

3.

VALMIERAS TEHNIKUMS
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201
Telefons: +371 64232155
Fakss: +371 64232155

E-pasts: skola@vpvsk.lv
Mājas lapa: www.vpvsk.lv
Dibināšanas gads: 1959
Kontaktpersona: Vasilijs Kasjaņenko
Kontakpersonas ieņemamais amats:
Sagatavotie speciālisti: Mehatronisko sistēmu tehniķis, Atslēdznieks

4.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Liepājas iela 31, Kuldīga, LV-3301
Telefons: +371 63322570;+371 63324082
Fakss: +371 63324082
E-pasts: velta@pcabc.lv
Mājas lapa: www.kuldigasarodvidusskola.lv
Dibināšanas gads: 1989.gads
Kontaktpersona: Ivars Asnis
Kontakpersonas ieņemamais amats: Autotransporta nodaļas vadītājs
Sagatavotie speciālisti: automehāniķi ar pilnu vidusskolas izglītību un
papildkursu VOLVO Truck apmācībā

5.

Mācību centrs „BUTS”
Juridiskais statuss: SIA
Adrese: Lāčplēša iela 125, Rīga, LV-1003
Telefons: +371 67221736
Fakss: +371 67221744
E-pasts: info@buts.lv
Mājas lapa: www.buts.lv
Dibināšanas gads: 1991
Kontaktpersona: Pēteris Zaļmežs
Kontakpersonas ieņemamais amats: Direktors
Pakalpojumi: : Pieaugušo profesionālā apmācība, pārkvalifikācija,
kvalifikācijas paaugstināšana, kursi, semināri, tālmācība un sertifikācija vairāk
nekā 200 izglītības programmās filiālēs visā Latvijas Republikā. Metālu un
metināto savienojumu kvalitātes testēšanas laboratorija (Latvijas neatkarīgā
testēšanas laboratorija), akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā
(LATAK).
Sagatavotie speciālisti: Metinātāji (OAW, MMA, MIG, MAG, TIG),
atslēdznieki, autoceltņa operatori, autokrāvēja vadītāji, elektrokrāvēja operatori,
darba aizsardzības speciālisti un uzticības personas, elektriķi, elektromontieri,
katlu iekārtu operatori, sanitārtehnisko iekārtu montētāji, spiedieniekārtu
operatori, stropētāji, ugunsdrošības speciālisti, u.c.

6.

LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Ventspils iela 51, Liepāja LV-3405, Latvija
Telefons: +371 63441110
Fakss: +371 6384788
E-pasts: lvt@lvt.lv
Mājas lapa: www.lvt.lv
Dibināšanas gads: 1920
Kontaktpersona: Agris Ruperts
Kontakpersonas ieņemamais amats: Direktors
Sagatavotie speciālisti: Datorsistēmu tehniķi, Elektriķi, Mehatronisku sistēmu
tehniķi

7.

RĒZEKNES AUGSTSKOLA
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Telefons: +371 28325368
Fakss: +371 64625901
E-pasts: ra@ru.lv
Mājas lapa: www.ru.lv
Dibināšanas gads: 1993
Kontaktpersona: Ērika Teirumnieka
Kontakpersonas ieņemamais amats: Inženierfakultātes dekāns
Sagatavotie speciālisti: Mehatronikas inženieri.

8.

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Transporta un mašīnzinību
fakultāte
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Ezermalas iela 6k, Rīga, LV-1006
Telefons: +371 67089711;+371 67089721
Fakss: +371 67089752
E-pasts: tmf@rtu.lv
Mājas lapa: www.tmf.rtu.lv
Dibināšanas gads: 1864
Kontaktpersona: Ēriks Geriņš
Kontakpersonas ieņemamais amats: Dekāns
Sagatavotie speciālisti: Sagatvo bakalaurus un maģistrus pēc profesionālā
bakalaura un maģistra studijām programmās: Mašīnu un aparātu būvniecība
(tikai bakalaura studijas), Mehatronika (tikai bakalaura studijas), Medicīnas
inženierija un fizika, Visaptverošā kvalitātes vadība, Siltumenerģētika un

siltumtehnika, Automobīļu transports, Transporta sistēmu inženierija, Dzelzceļa
transports, Aviācijas transports, Akadēmiskā bakalaura un maģistra studiju
programmas, Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve, Ražošanas tehnoloģija
(tikai maģistra studijas).

9.

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Liepājas filiāle
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Vānes iela 4, Liepāja, LV-3417
Telefons: +371 63484922
Fakss: +371 63484930
E-pasts: rtulf@rtulf.lv
Mājas lapa: www.lmztk.lv
Dibināšanas gads: 1961
Kontaktpersona: Voldemārs Kārkliņš
Kontakpersonas ieņemamais amats: Direktors
Sagatavotie speciālisti: Sagatavo inženierzinātņu bakalaurus mašīnzinātnē,
mehānikas inženierus, profesionālos bakalaurus mašīnu un aparātu
būvniecībā.

10.

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Daugavpils filiāle
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410
Telefons: +371 65443708
Fakss: +371 65443075
E-pasts: df@df.rtu.lv
Mājas lapa: www.df.rtu.lv
Dibināšanas gads: 1961
Kontaktpersona: Guntis Strautmanis
Kontakpersonas ieņemamais amats: Direktors
Sagatavotie speciālisti: Bakalauru profesionālās un bakalaura akadēmiskās
studijas.

11.

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES Tehniskā
fakultāte
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: J.Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001
Telefons: +371 3020762
Fakss: +371 3020762
E-pasts: tfdek@llu.lv

Mājas lapa: www.tf.llu.lv
Dibināšanas gads: 1944
Kontaktpersona: Daina Kanaška
Kontakpersonas ieņemamais amats: Profesore
Sagatavotie speciālisti: Profesionālais bakalauri mašīnu projektēšanā un
mehānikas inženieri.

12.

RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Braslas 16, Rīga, LV-1084
Telefons: +371 67081400;+371 67185326
Fakss: + 371 67561026
E-pasts: brasla@rtk.lv
Mājas lapa: www.rtk.lv
Dibināšanas gads: 1935
Kontaktpersona: Anda Kazuša
Kontakpersonas ieņemamais amats: Katedras vadītāja
Sagatavotie speciālisti: Vidējā profesionālā izglītība - ciparu programmas
vadības darbagaldu iestatītājs. Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība mehatroniķis, mašīnbūves speciālists

13.

RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Kr.Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Telefons: + 371 67324146
Fakss: +371 67322944
E-pasts: kanceleja@rvt.lv
Mājas lapa: www.rvt.lv
Dibināšanas gads: 1919
Kontaktpersona: Dagnija Vanaga
Kontakpersonas ieņemamais amats: Direktore
Sagatavotie speciālisti: Mašīnbūves tehniķi.

14.

RĪGAS 3. ARODSKOLA
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Dzirnavu iela 117, Rīga, LV-1011
Telefons: +371 67288561
Fakss: +371 67242810

E-pasts: skola@3arodskola.lv
Mājas lapa: www.3arodskola.lv
Dibināšanas gads: 1946
Kontaktpersona: Vija Pavļukeviča
Kontakpersonas ieņemamais amats: Direktora vietniece
Sagatavotie speciālisti: Atslēdznieki. Virpotāji. Rokas lokmetinātāji
Lokmetinātāji metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.

15.

ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS
Juridiskais statuss: Pašvaldības iestāde
Adrese: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Telefons: +371 26171465
Fakss: +371 63007033
E-pasts: maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv
Mājas lapa: www.zrkac.lv
Dibināšanas gads: 1997
Kontaktpersona: Māris Ernstsons
Kontakpersonas ieņemamais amats: Metālapstrādes mācību parka vadītājs
Sagatavotie speciālisti: Metināšana: MMA, MIG/MAG, TIG, OAW.
Ciparvadības darbagaldi: CNC operators, CNC manuālā programmēšana.
Datorgrafika: AutoCad, SolidWorks, SolidEdge, Mastercam.

16.

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA
Juridiskais statuss: Pašvaldības iestāde
Adrese: Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001
Telefons: +371 63026175
Fakss: +371 63026175
E-pasts: jas@skolas.jelgava.lv
Mājas lapa: www.javs.lv
Dibināšanas gads: 1990
Kontaktpersona: Aleksandrs Lazarevs
Kontakpersonas ieņemamais amats: Direktora vietnieks mācību darbā
Sagatavotie speciālisti: Ciparu programmas vadības (CNC) darbagaldu
iestatītāji. Atslēdznieki. Montāžas darbu atslēdznieki.

17.

DAUGAVPILS TEHNIKUMS

Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404
Telefons: +371 27741511;+371 65436893
Fakss: +371 65436893
E-pasts: dvt@daugvt.lv
Mājas lapa: www.daugvt.lv
Dibināšanas gads: 1929
Kontaktpersona: Ingrīda Brokāne
Kontakpersonas ieņemamais amats: Direktore
Sagatavotie speciālisti: Elektromontieris. Automehāniķis. Dzelzceļa transporta
automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis. Lokomotīvju saimniecības tehniķis.
Transporta vagonu tehniķis. Sliežu ceļu saimniecības tehniķis. Ciparu programmas
vadības darbgaldu iestatītājs. Metālapstrādātājs (Virpotājs, frēzētājs)

18.

OLAINES MEHĀNIKAS UN TEHNOLOĢIJAS KOLEDŽA
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: T.Zeiferta iela 2, Olaine, LV-2114
Telefons: +371 67962141
Fakss: +371 67962141
E-pasts: olaineskoledza@omtk.edu.lv
Mājas lapa: www.omtk.lv
Dibināšanas gads: 1964
Kontaktpersona: Juris Gerasimovs
Kontakpersonas ieņemamais amats: Direktors
Sagatavotie speciālisti: Profesionālās vidējās izglītības programma
"INŽENIERMEHĀNIKA", kvalifikācija - rūpniecisko iekārtu mehāniķis.

19.

VENTSPILS TEHNIKUMS
Juridiskais statuss: Valsts iestāde
Adrese: Saules iela 15, Ventspils, LV-3601
Telefons: +371 63622663
Fakss: +371 63623060
E-pasts: info@pikc.lv
Mājas lapa: www.pikc.lv
Dibināšanas gads: 1906
Kontaktpersona: Ineta Burceva
Kontakpersonas ieņemamais amats: Projektu vadītāja
Sagatavotie speciālisti: Mašīnbūves tehniķis. Automehāniķi. Metinātāji

TehnoBuss
PIRMĀ MOBILĀ DEMONSTRĀCIJU LABORATORIJA LATVIJĀ – TEHNOBUSS
TehnoBuss ir Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC)
īstenots projekts, ar mērķi atraktīvā veidā veicināt jauniešu interesi par
inženierzinātnēm, īpaši par mašīnbūves un metālapstrādes specialitātēm.
Mūsu uzdevums ir saprotamā un praktiskā veidā iepazīstināt jauniešus ar
inženierzinātņu pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas procesos.
Mēs vēlamies attīstīt ciešāku sadarbību starp izglītības iestādēm, darba
devējiem un jauniešiem.
Pieredzējušu instruktoru vadībā jaunieši tiek:
- iepazīstināti ar inženierzinātņu iespējām un pielietojumu dzīvē,
- informēti par nozares daudzveidību un tās produktiem,
- kā arī konsultēti par darba un karjeras iespējām.
Nodarbības notiek dažāda vecuma grupu jauniešiem:
- 4.-7.klašu skolēniem 30 minūšu apmācību demo stunda (grupās pa 14 cilvēki),
- 8.-12.klašu skolēniem 40 minūšu apmācību demo stunda ar praktiskiem
izmēģinājumiem (grupās pa 12 cilvēki)
TehnoBuss aprīkojums:
- programmējami CNC metāla apstrādes darba galdi (Frēze un virpa),
- metināšanas izmēģinājumu stends,
- automatizācijas mini-rūpnīcas „Festo” mezgls,
- pneimatikas eksperimentu „Festo” stends,
- 3D printeris - darba materiāls PLC,
- zobratu mehānikas un dinamo stends,
- informācija par profesijām, vakancēm, darba vietām un atbilstošām mācību
iespējām.
Uzzini vairāk par autobusa maršruta kalendāru apmeklējumiem pa Latvijas reģionu
skolām un iespējām pieteikt savas skolas apmeklējumu – www.tehnobuss.lv
https://www.youtube.com/watch?v=EzKkI7p_EkQ TehnoBuss viesojasTalsos – 5 min.
INŽENIERZINĀTNE – TĀ IR
MĀKSLA!

SAZINIES AR MUMS
www.tehnobuss.lv
ainars.dambergs@masoc.lv
Mob.: +371 292 52 603
Tel.: +371 675 54 825

