
Lokomotīvju 

saimniecības tehniķis 
 

 

Profesijas apraksts: 
 

Lokomotīvju saimniecības tehniķis strādā “Latvijas dzelzceļš” uzņēmumos, ekspluatācijas iecirkņu 

stacijās, darbība saistīta ar atslēdznieka un remonta darbiem, nosaka lokomotīves agregātu darbības 

bojājumus un novērš tos vilciena braukšanas laikā, aprēķina tehnoloģisko materiālu un darba laika 

patēriņu, organizē darbu un pakļautā personāla darba uzskaiti. 

 

Izglītības tematiskā joma Inženierzinātnes un tehnoloģijas 

Izglītības programma Dzelzceļa transports 

Iegūstamā kvalifikācija Lokomotīvju saimniecības tehniķis, 4. LKI līmenis (3.PKL) 

Programma akreditēta  

Iepriekšējā izglītība Vispārējā vidējā izglītība 

Programmas īstenošanas forma Klātiene 

Mācību ilgums 1,5 gadi 

Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību 

Mācību programmas saturs 
Profesionālie moduļi: 

 Dzelzceļa nozares darbības pamatprocesi 

 Ritošā sastāva tehniskās apkopes un remonta 

sagatavošana un nodrošināšana 

 Ritošā sastāva remonta tehniskās dokumentācijas 

izmantošana 

 Ritošā sastāva bremžu iekārtu tehniskās apkopes un 

remonta veikšana 

 Ritošā sastāva elektrisko mašīnu un iekārtu tehniskās 

apkopes un remonta veikšana 

 Ritošā sastāva pneimatiskās iekārtas tehniskās 

apkopes un remonta veikšana 

 Vilces līdzekļa kustības drošības ierīču tehniskās 

apkopes un remonta veikšana 

 Ritošā sastāva enerģētisko iekārtu un palīgiekārtu 

tehniskās apkopes un remonta veikšana 

 Ritošā sastāva degvielas sistēmas tehniskās apkopes 

un remonta veikšana 

 Ritošā sastāva hidraulisko iekārtu tehniskās apkopes 

un remonta veikšana 

 Ritošā sastāva ekipāžas un gaitas daļu tehniskās 

apkopes un remonta veikšana 



 Vilces līdzekļa vadīšana 

 Rīcība nestandarta situācijā dzelzceļa satiksmē 

 Ritošā sastāva tehniskās apkopes un remonta 

dokumentācijas izstrādāšana 

 Ritošā sastāva mezglu un detaļu diagnosticēšana 

 Vilces līdzekļa optimāla izmantošana 

 Vilces līdzekļa ekspluatācija starptautiskā satiksmē 

Eiropas Savienībā 

 Dzelzceļa transporta attīstības perspektīvie virzieni 

 Lokomotīvju saimniecības tehniķa prakse 

Mūžizglītības moduļi: 

 Sabiedrības un cilvēka drošība 

 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes 

 Sociālās un pilsoniskās prasmes 

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

 Iniciatīva un uzņēmējdarbība 

Apgūstamās profesionālās 

kompetences 

 Atbildīgi lietot vilces līdzekļa remonta sistēmu 

atbilstoši vilces līdzekļa veidam un tehniskajā 

dokumentācijā noteiktajām prasībām; 

 atbildīgi lietot stāvlaika normas tehniskās apkopes un 

remonta veikšanai atbilstoši vilces līdzekļa veidam un 

tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām; 

 atbildīgi un precīzi sagatavot vilces līdzekļa tehnisko 

apkopju un remonta plānus atbilstoši normatīvo aktu 

un tehniskās dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi kontrolēt vilces līdzekļa nobraukuma 

normas starp tehniskajām apkopēm un remontiem 

atbilstoši tehniskās dokumentācijas prasībām; 

 precīzi un atbildīgi novietot vilces līdzekli dīkstāvē 

atbilstoši ražotāja tehniskās dokumentācijas 

prasībām; 

 precīzi izstrādāt vilces līdzekļa tehnoloģiskās kartes 

atbilstoši metodikai un tehniskajai dokumentācijai; 

 precīzi un atbildīgi izstrādāt tehniskās apkopes un 

remonta noteikumus atbilstoši vilces līdzekļa ražotāja 

tehniskajai dokumentācijai; 

 racionāli izstrādāt remonta tehnoloģisko materiālu 

izmantošanas normas atbilstoši vilces līdzekļa 

ražotāja tehniskajai dokumentācijai un materiālu 

tehniskajai specifikācijai; 

 lietot vilces līdzekļa kinemātiskās, elektriskās, 

pneimatiskās un hidrauliskās shēmas atbilstoši 

tehniskās dokumentācijas prasībām un tehniskajiem 

apzīmējumiem; 

 precīzi un kvalitatīvi izstrādāt vilces līdzekļa mezglu 

detaļu skices un rasējumus atbilstoši ražotāja 

tehniskās dokumentācijas prasībām; 

 sagatavot vilces līdzekli tehniskajai apkopei un 

remontam atbilstoši tehniskās dokumentācijas 



prasībām; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa mezglu un agregātu 

tehnisko apkopi atbilstoši tehniskās dokumentācijas 

prasībām; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa mezglu un agregātu 

remontu, atbilstoši tehniskās dokumentācijas 

prasībām lietojot remonta aprīkojumu; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa detaļu un mezglu 

negraujošo kontroli atbilstoši tehnoloģiskajiem 

procesiem un tehniskās dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa kustības drošības ierīču 

apkopi un remontu atbilstoši drošības ierīču veidam, 

tehnoloģiskajiem procesiem un tehniskās 

dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa enerģētisko iekārtu un 

palīgiekārtu apkopi un remontu atbilstoši vilces 

līdzekļa veidam, tehnoloģiskajiem procesiem un 

tehniskās dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa elektrisko iekārtu apkopi 

un remontu atbilstoši vilces līdzekļa veidam, 

tehnoloģiskajiem procesiem un tehniskās 

dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa ekipāžas un gaitas daļu 

apkopi un remontu atbilstoši vilces līdzekļa veidam, 

tehnoloģiskajiem procesiem un tehniskās 

dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa bremžu iekārtu apkopi 

un remontu  atbilstoši  vilces  līdzekļa  veidam, 

tehnoloģiskajiem procesiem un tehniskās 

dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa pneimatisko iekārtu 

tehnisko apkopi un remontu atbilstoši vilces līdzekļa 

veidam, tehnoloģiskajiem procesiem un tehniskās 

dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa hidraulisko iekārtu 

tehnisko apkopi un remontu atbilstoši vilces līdzekļa 

veidam, tehnoloģiskajiem procesiem un tehniskās 

dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi veikt vilces līdzekļa degvielas sistēmas 

tehnisko apkopi un remontu atbilstoši vilces līdzekļa 

veidam, tehnoloģiskajiem procesiem un tehniskās 

dokumentācijas prasībām; 

 precīzi un atbildīgi veikt vilces līdzekļa mezglu un 

detaļu izmēru mērījumus atbilstoši tehniskās 

dokumentācijas prasībām; 

 precīzi un atbildīgi veikt vilces līdzekļa tehnisko 

diagnostiku atbilstoši tehniskās dokumentācijas 

prasībām; 

 atbildīgi pārbaudīt vilces līdzekli pēc apkopes un 



remonta atbilstoši vilces līdzekļa veidam un tehniskās 

dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi pieņemt vilces līdzekli darbam atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un tehniskās dokumentācijas 

prasībām; 

 precīzi aizpildīt vilces līdzekļa tehniskā stāvokļa 

žurnālu atbilstoši noteiktajai kārtībai; 

 atbildīgi pārbaudīt bremžu darbību un bremzēšanas 

līdzekļus atbilstoši vilces līdzekļa veidam, 

normatīvajiem aktiem un tehniskās dokumentācijas 

prasībām; 

 atbildīgi pārbaudīt kustības drošības ierīču un 

radiosakaru darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem 

un pārbaudes kārtībai; 

 precīzi ekipēt vilces līdzekli atbilstoši vilces līdzekļa 

veidam, ekipēšanas tehnoloģijas un tehniskās 

dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi pārliecināties, vai kustības drošības un 

vilcienu radiosakaru ierīces ieslēgtas piemērotā 

režīmā atbilstoši vilces līdzekļa veidam, 

normatīvajiem aktiem un tehniskās dokumentācijas 

prasībām; 

 atbildīgi un precīzi ievērot tipveida sarunu 

reglamentus atbilstoši normatīvajiem aktiem un 

tehniskās dokumentācijas prasībām; 

 atbildīgi un precīzi vadīt vilcienu atbilstoši vilcienu 

kustības sarakstam, vilces līdzekļa veidam, amata 

pienākumiem, 

 normatīvajiem aktiem un tehniskās dokumentācijas 

prasībām; 

 uzmanīgi un atbildīgi kontrolēt vilces līdzekļa 

kustības drošības ierīču, radiosakaru, bremžu, 

mezglu un iekārtu darbību atbilstoši vilces līdzekļa 

veidam un ekspluatācijas noteikumiem; 

 sekot dzelzceļa infrastruktūras stāvoklim; 

 uzmanīgi un atbildīgi kontrolēt vilces līdzekļa 

ekipāžas un gaitas daļas stāvokli atbilstoši vilces 

līdzekļa veidam, normatīvajiem aktiem un vilces 

līdzekļa ekspluatācijas noteikumiem; 

 uzmanīgi un atbildīgi veikt vilces līdzekļa tehnisko 

apkopi pēc brauciena atbilstoši vilces līdzekļa 

veidam, normatīvajiem aktiem un vilces līdzekļa 

ekspluatācijas noteikumiem; 

 atbildīgi un precīzi organizēt vilces līdzekļa 

ekspluatāciju atbilstoši vilces līdzekļa veidam, 

tehniskajai dokumentācijai, kustības grafikam un 

vilcienu sarakstam; 

 atbildīgi iepazīties ar izsniegtajiem dokumentiem un 

precīzi tos aizpildīt atbilstoši normatīvajiem aktiem 



un tehniskās dokumentācijas prasībām; 

 organizēt, izmantot un uzturēt drošu darba vidi, 

lietot tehniku un individuālos darba aizsardzības 

līdzekļus atbilstoši darba aizsardzības noteikumiem; 

 veikt uzdevumus, ievērojot elektrodrošības un 

ugunsdrošības noteikumu prasības; 

 sniegt pirmo palīdzību un atbildīgi rīkoties 

ekstremālās situācijās; 

 veikt darba uzdevumus, saglabājot veselību un 

rūpējoties par apkārtējās vides aizsardzību; 

 ievērot darba tiesisko attiecību normas; 

 izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, faktus un 

viedokli gan mutiski, gan rakstiski valsts valodā un 

lietot profesionālo terminoloģiju darba uzdevumu 

izpildē; 

 sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vienā 

svešvalodā, nodrošinot darba uzdevuma izpildi; 

 strādāt individuāli un komandā, ievērojot vispārējās 

un profesionālās ētikas principus; 

 veikt darba uzdevumus atbilstoši uzņēmuma darba 

organizācijas principiem un orientējoties uz kopējā 

mērķa sasniegšanu; 

 veikt fizikālo lielumu aprēķinus, piemērojot 

matemātisko domāšanu; 

 pārliecinoši un droši izvēlēties un lietot informācijas 

un komunikācijas tehnoloģijas darba uzdevuma 

veikšanai; 

 pieņemt pamatotus lēmumus savas profesionālās 

karjeras attīstībai. 

Tālākās iespējas Rīgas Tehniskās universitātes Dzelzceļa transporta institūts, 

Transporta un sakaru institūts, Rīgas Tehniskā koledža. 

 


