
Dzelzceļa transporta automātikas, 
telemehānikas un sakaru tehniķis   
 

 

Profesijas apraksts:  

Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis pēc spēkā esošajām instrukcijām 
uzrauga dzelzceļa elektrosistēmu, sakaru un signalizācijas sistēmu uzturēšanas darbus, pārbauda, 
regulē un remontē signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtas, veic elektromontāžas 
darbus un mērījumus atbilstoši darba uzdevumam.  

Izglītības tematiskā joma  Transporta pakalpojumi  

Izglītības programma Dzelzceļa pakalpojumi  

Iegūstamā kvalifikācija Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru 

tehniķis, 4. LKI līmenis (3.PKL) 

Programma akreditēta Līdz 01.12.2021. 

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma Klātiene 

Mācību ilgums 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību 

Mācību programmas saturs Profesionālie mācību priekšmeti:  
 rasēšana 
 tehniskās mehānikas pamati 
 materiālmācība 
 elektrotehnika un elektriskie mērījumi 
 elektronika un mikroprocesoru tehnika 
 dzelzceļa elektrosakaru līdzekļi 
 tālkontroles pamati 
 dzelzceļa vispārīgais kurss 
 automatizētas vilcienu kustības intervālu regulēšanas 

sistēmas 
 automatizētās stacijas sistēmas 
 dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi 
 tehniskās diagnostikas sistēmas 
 SCB (signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas) 

aparātu apkope un remonts 
 tālvadības un signalizācijas automātiskās sistēmas 
 automātikas pamati un SCB ierīces 
 mikroprocesoru centralizācijas un autobloķēšanas 

sistēmas 
 kontakttīklu ierīču apkope un remonts 
 kabeļlīnijas apkope un remonts 
 elektroapgāde  
 datortehnika ekspluatācijas darbā 
 profesionālā saskarsme 
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 darba un vides aizsardzība 
Praktiskās mācības: 
 mācību prakses notiek gan tehnikumā, gan 

uzņēmumos darba vidē  
 kvalifikācijas prakse “Latvijas dzelzceļa” uzņēmumos, 

ekspluatācijas iecirkņu stacijās, darbība saistīta ar 
vilcieniem un vagoniem 

Apgūstamās profesionālās 
kompetences 

 Izpildīt atslēdznieka darbus 
 Izpildīt elektromontāžas darbus 
 Veikt automātikas un telemehānikas (AT) izpildīšanas 

mehānismu tehnisko apkopi 
 Veikt automātikas un telemehānikas (AT) signālu 

ierīču tehnisko apkopi 
 Veikt pārmiju tehnisko apkopi 
 Veikt sliežu ķēžu tehnisko apkopi 
 Veikt SCB aparatūras tehnisko apkopi 
 Veikt vadības aparātu apkopi 
 Veikt barošanas ierīču tehnisko apkopi 
 Veikt kabeļlīnijas apkopi 
 Veikt elektroapgādes līnijas apkopi 
 Pārbaudīt shēmu darbībā 
 Aizpildīt tehnisko dokumentāciju 

Tālākās iespējas  Turpināt mācības pēc profesijas augstākajās mācību 
iestādēs 

 Dzelzceļa transporta automātikas telemehānikas un 
sakaru tehniķis var strādāt dzelzceļa infrastruktūras 
uzturēšanas uzņēmumos, kā arī citos uzņēmumos, 
kur ir dzelzceļa infrastruktūra, piemēram, termināli 

 

 


