
Elektrotehniķis  

Profesijas apraksts:  

Elektrotehniķis patstāvīgi veic uzraudzībā esošo augstsprieguma, vidēja sprieguma, zemsprieguma 

elektropārvades līniju (EPL) un iekārtu montāžas darbu plānošanu un organizēšanu. Plāno, organizē 

un veic augstsprieguma, vidēja sprieguma, zemsprieguma elektropārvades līniju (EPL) un iekārtu 

elektromontāžas darbus, montāžai nepieciešamos palīgdarbus, elektriskās un neelektriskās 

pārbaudes, elektroiekārtu tehnisko un operatīvo apkalpošanu, elektroiekārtu defektu noteikšanu, 

elektroiekārtu uzraudzību un remontus. 

Elektrotehniķis prot: 

 strādāt ar tehnisko dokumentāciju, lasīt elektriskās montāžas, pievienojuma un principālas 

shēmas; 

 pārbaudīt darba instrumentus, veicot to ārējo apskati, izvēlēties un uzstādīt darba uzdevuma 

veikšanai nepieciešamās palīgierīces; 

 veikt atslēdznieku pamatdarbus, kas nepieciešami elektroietaišu ierīkošanai, darba vietas 

sagatavošanai un darba uzdevumu izpildei; 

 veikt elektroietaišu ierīkošanas darbus, sagatavot dabā vadu, kabeļu trases, elektroiekārtu 

uzstādīšanas vietas un shēmas, ligzdas, caurumus un renes pēc dotās shēmas, ierīkot kabeļu 

kanālus, kabeļu plauktus; 

 veikt elektroietaišu uzstādīšanu un pievienošanu atbilstoši darba uzdevumam; 

 veikt elektroietaišu ekspluatāciju atbilstoši tehnoloģijas un darba drošības prasībām; 

 noteikt elektroietaišu bojājumus un novērst tos; 

 novērtēt darba kvalitāti atbilstoši darba uzdevumam, darba drošības, elektrodrošības un 

ugunsdrošības noteikumiem, elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem, normatīviem dokumentiem 

un ekspluatācijas instrukcijām, vides aizsardzības noteikumiem. 

Izglītības tematiskā joma Inženierzinātnes un tehnoloģijas 

Izglītības programma Enerģētika un elektrotehnika 

Iegūstamā kvalifikācija Elektrotehniķis, 4.LKI līmenis (3.PKL) 

Programma akreditēta 13.03.2025. 

Iepriekšējā izglītība Pamatizglītība 

Programmas īstenošanas forma Klātiene 

Mācību ilgums 4 gadi 

Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību, elektrotehniķa 

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 

 Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana 

 Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana 

 Elektroenerģijas pārvades līniju izbūve 

 Sadales ietaišu izbūve 

 Elektromontāžas darbu organizēšana 

 Elektrotehniskās dokumentācija 

 Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem 

 Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija 

 Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija 

 Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija 

 Elektrotehniķa prakse 

 Sabiedrība un cilvēka drošība 

Apgūstamās profesionālās 

kompetences 

Elektrotehniķis prot: 

 Lasīt un izprast rasējumus, elektriskās principiālās 

shēmas un materiālu specifikācijas, lai sagatavotos 

elektrotehniķa darba uzdevuma izpildei, patstāvīgi veikt 

darba vietas un uzdevuma analīzi 

 Saimnieciski plānot resursus elektroiekārtām atbilstoši 

darba uzdevumam un izvērtētajai informācijai 

 Projektēt vienkāršas principiālās elektrotehniskās 

shēmas, izmantojot elektroiekārtu shēmu analogus, 

precīzi un uzmanīgi izstrādāt elektroietaišu montāžas 

shēmu atbilstoši principiālajai shēmai 

 Izbūvēt elektroinstalāciju, izmantojot atbilstošus 

materiālus, darbarīkus un instrumentus 

 Veikt elektroiekārtu atslēdznieka darbus 

 Precīzi veikt elektriskos un citus mērījumus ar 

atbilstošiem mērinstrumentiem 

 Regulēt un pārbaudīt elektroiekārtas, nepieciešamības 

gadījumā lietojot datortehnoloģijas 

 Veikt elektroiekārtu defektēšanu, novērst atklātos 

defektus elektroiekārtās, izmantojot atbilstošus 

materiālus un instrumentus, veikt darbus elektroiekārtu 

darbspēju uzturēšanai un darbmūža pagarināšanai 

 Patstāvīgi izstrādāt un saskaņot darba grafiku darba 

pienākumu veikšanai 

 Sazināties ar darba procesā iesaistītajiem speciālistiem, 

sadarboties ar tiešo darba vadītāju, mērķtiecīgi 

organizēt savu un sev pakļautā elektrotehniskā 

personāla darbu, sagatavot elektrotehnisko personālu 

veicamajam darbam 

 Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus 

 Izveidot elektrotehnisko darbu tāmi 

 Izveidot un uzturēt materiāltehnisko bāzi 

elektrotehnisko un ekspluatācijas darbu veikšanai 

 Noformēt un uzturēt elektrotehnisko dokumentāciju 



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 

 


