
Atjaunojamās 
enerģētikas tehniķis   

 

Profesijas apraksts:  

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras 
izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un 
uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, 
novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju. 

 

Izglītības tematiskā joma Inženierzinātnes un tehnoloģijas 

Izglītības programma Enerģētika un elektrotehnika 

Iegūstamā kvalifikācija Atjaunojamās enerģētikas tehniķis, 4. LKI līmenis (3.PKL) 

Programma akreditēta  

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma Klātiene 

Mācību ilgums 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību, atjaunojamās 
enerģētikas tehniķa profesionālās kvalifikācijas apliecība 

Mācību programmas saturs  Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko 
darbu veidi 

 Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi 
 Elektroietaišu montāžas palīgdarbi 
 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi 
 Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un 

elektromontāžas darbos 
 Sadales ietaišu izbūve 
 Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana 
 Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija 
 Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana 
 Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbos 
 Atjaunojamo resursu izmantošana elektroenerģijas 

ražošanā 
 Atjaunojamo resursu izmantošana siltumenerģijas 

ražošanā 
 Atjaunojamās enerģētikas iekārtu montāža un 

uzstādīšana 
 Atjaunojamās enerģētikas iekārtu ekspluatācija 



 Atjaunojamās enerģētikas iekārtu demontāža un 
materiālu utilizācija 

 Atjaunojamās enerģētikas tehniķa prakse 
 Darbs spriegumaktīvā vidē 
 Elektrotīklu izbūves būvmašīnu vadīšana 
 Cauruļvadu montāža 
 Hidrodinamisko un termodinamisko sistēmu uzstādīšana 

un ekspluatācija 

Apgūstamās profesionālās 
kompetences 

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis prot: 

 Lasīt, aizpildīt un papildināt tehnisko dokumentāciju, 
izprast rasējumus, elektriskās principiālās shēmas un 
materiālu specifikācijas.  

 Zīmēt vienkāršas principiālās un montāžas 
elektrotehniskās shēmas, izmantojot atbilstošās 
lietojumprogrammas.  

 Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, 
lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus, 
novērtēt situācijas bīstamību objektā, veikt preventīvos 
pasākumus un sniegt pirmo palīdzību.  

 Izvēlēties elektromontāžas darbam atbilstošās preces un 
pakalpojumus, izveidot un uzturēt materiāltehnisko bāzi 
individuālo elektrotehnisko darbu veikšanai AEI.  

 Veikt elektroiekārtu atslēdznieka darbus un montāžas 
palīgdarbus.  

 Izbūvēt, uzstādīt un montēt sadalnes iekārtas, izvēloties 
atbilstošos materiālus, iekārtas un instrumentus, 
atbilstoši montāžas darbu tehnoloģijām un ražotāja 
instrukcijām.  

 Veikt elektriskos, neelektriskos mērījumus 
elektromontāžas un elektroietaišu tehniskās 
ekspluatācijas darbos.  

 Veikt elektroiekārtu defektēšanu, novērst atklātos 
defektus elektroiekārtās, izmantojot atbilstošus 
materiālus un instrumentus, veikt darbus elektroiekārtu 
darbspēju uzturēšanai un darbmūža pagarināšanai.  

 Izmantot atjaunojamos enerģijas resursus 
elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, plānot un 
organizēt ražošanā izmantojamo atjaunojamās enerģijas 
materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu un 
uzglabāšanu, izstrādāt veicamo darbu laika grafiku.  

 Piesaistīt speciālistus AE objektu un sistēmu montāžas 
darba uzdevuma veikšanai, komunicēt un koordinēt 
darbus savas kompetences ietvaros.  

 Veikt atjaunojamās enerģētikas iekārtu montāžu un 
uzstādīšanu.  

 Organizēt savu pilnvaru ietvaros AEI nodošanu 
ekspluatācijā.  

 Patstāvīgi uzraudzīt un uzturēt AEI darbību, veikt 



nepieciešamās AEI un sistēmu vizuālās, akustiskās, 
hidrauliskās un pneimatiskās pārbaudes.  

 Veikt AEI un konstrukciju demontāžu saskaņā ar tehnisko 
dokumentāciju.  

 Organizēt ražošanas atlikumu, atkritumu šķirošanu, 
uzglabāšanu, utilizāciju, atbilstoši darba un vides 
aizsardzības prasībām, ievērojot bīstamo vielu 
utilizēšanas prasības.  

 Veikt katra pabeigtā darba posma kvalitātes pārbaudi, 
apstiprināšanu un saskaņošanu ar tiešo darba vadītāju.  

 Ievērot darba tiesisko attiecību normas.  
 Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu 

prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.  
 Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava 

darba rezultātu.  
 Uzraudzīt sev pakļauto tehnisko personālu un darba 

vietu drošai darba veikšanai, novērtēt paveikto darbu un 
sniegt priekšlikumus par darba gaitu elektroiekārtās, 
lietojot nepieciešamās tehnoloģijas.  

 Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas 
pamatprincipus.  

 Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā, lietot 
profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā 
svešvalodā. 

Tālākās iespējas  Turpināt izglītības ieguvi augstākajās mācību iestādēs un 
iegūt elektrisko iekārtu speciālista vai elektroinženiera 
kvalifikāciju 

 Strādāt profesijā, apvienot darbu ar mācībām 
augstākajās mācību iestādēs 

 Turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu 
augstākajās mācību iestādēs 

 


