
Telekomunikāciju 

tehniķis 
 

 

Profesijas apraksts: 
 

Telekomunikāciju tehniķis strādā dažādās sakaru organizācijās, uzņēmumos un firmās, lai izpildītu 

tehniska rakstura darbus telekomunikācijas tīklos, veicot telekomunikācijas iekārtu montāžu, 

uzraudzību, remontu un apkalpošanu, lai nodrošinātu to kvalitatīvu darbību, atbilstošu 

pastāvošajiem standartiem un normām. Veic testēšanu un mērījumus elektronsakaru pārraides 

sistēmām, termināliem un telekomunikācijas iekārtām, pielietojot jaunākās telekomunikācijas 

mērījumu tehnoloģijas un telekomunikācijas programmatūru; izdara nepieciešamās izmaiņas 

vadības iekārtu darbības programmās; piemēro praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās 

problēmas. 

Izglītības procesa rezultātā telekomunikāciju tehniķis ierīko telekomunikāciju tīklu, novērtē tīkla un 

tā elementu veiktspēju, veic tīkla bojājumu diagnostiku un novēršanu, konfigurē komutācijas un 

maršrutēšanas iekārtas, izmantojot atbilstošus instrumentus, mērinstrumentus un 

programmnodrošinājumu; ar savu profesionālo darbību nodrošina kvalitatīvu un nepārtrauktu 

telekomunikāciju tīkla darbību un attīstību. 

 

Izglītības tematiskā joma Inženierzinātnes un tehnoloģijas 

Izglītības programma Telekomunikācijas 

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

Programma akreditēta Līdz 14.03.2028. 

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  EIKT (elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) 

pamatprocesi un darbu veidi 

 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 

 Vienkāršu algoritmu izstrāde 

 Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras 

izveidei 

 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 

 Biroja tehnikas apkope un remonts 

 Ārējo vadu un bezvadu telekomunikāciju tīklu 

ierīkošana un uzturēšana 

 EIKT drošības politikas veidošana 

 Telekomunikāciju tehniķa prakse 



 Mobilo sakaru bāzes staciju uzstādīšana un 

apkalpošana 

 Sakaru centrāļu apkalpošana 

 Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana 

 EIKT produktu izstrāde 

Apgūstamās profesionālās 

kompetences 

 Veikt telekomunikācijas iekārtu uzstādīšanas, 

montāžas un noskaņošanas darbus 

 Veikt telekomunikācijas tīklu un pārraides sistēmu 

tehnisko apkalpošanu 

 Veikt mobilo sakaru tīklu būvniecības un tehniskās 

apkalpošanas darbus 

 Veikt šķiedru optikas kabeļtīklu un pārraides sistēmu 

tehnisko apkalpošanu 

 Izmantot mērlīdzekļus iekārtas tehniskā stāvokļa 

kontrolei 

 Pielietot jaunākās informācijas tehnoloģijas 

telekomunikācijās un datortehniku tās kvalitatīvas 

darbības nodrošināšanā 

 Veikt darbus iekārtas atteikumu profilaksei 

 Veikt remonta darbus 

 Veikt iekārtas modernizēšanu 

Tālākās iespējas  Turpināt izglītības ieguvi augstākajās mācību iestādēs 

inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā 

 Strādāt profesijā, apvienot darbu ar mācībām 

augstākajās mācību iestādēs 

 Turpināt mācības gan Latvijas, gan Eiropas valstu 

augstākajās mācību iestādēs 

 


