
Tehnobuss 
Skolēnu karjeras iespējas  

mašīnbūves un metālapstrādes nozarē 
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Svarīgākās specializācijas  
mašīnbūves un metālapstrādes nozarē: 
1. Mašīnbūves speciālists, 
2. Mehatroniķis, 
3. Metālapstrādātājs, 
4. Elektrotehnikas speciālists, 
5. Metinātājs, 
6. Siltumtehnikas speciālists, 
7. Metālapstrādes darbgaldu operātors 

 
 

Kur uz tām mācīties un kur strādāt? 
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1. Mašīnbūves speciālists 
Lietojot speciālas datorprogrammas, projektē un konstruē detaļas un iekārtas, 
veic nepieciešamos stiprības aprēķinus, izstrādā detaļu izgatavošanas 
procesus, kā arī uzrauga tehnisko darbinieku darbu un vada ražošanas 
procesus. 

• Mašīnbūves speciālists strādā: 
• Metālapstrādes, mašīnbūves, projektēšanas un citos tautsaimniecības uzņēmumos, 

kuru darbība saistīta ar iekārtu, ierīču, mašīnu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, 
tehnisko apkalpošanu, kā arī jaunu ražotņu projektēšanu un inovāciju attīstību un 
ieviešanu. 

• Profesija darba tirgū: 
• Konstruktors 
• Tehnologs 
• Mašīnbūves speciālists 
• Mašīnbūves tehniķis 

3 



2. Mehatroniķis 
Projektē un konstruē sistēmas un veic procesu automatizāciju. Piemēram - 
robotus, ražošanas līnijas un citas automatizētas iekārtas ar elektroniskām un 
mehāniskām daļām. 

• Mehatroniķis strādā: 
• Mašīnbūvē un aparātbūvē. Automašīnu, dzelzceļa, lidmašīnu, kuģu un iekštelpu 

transporta projektēšanā un ekspluatācijā. Medicīnas, siltumtehnikas projektēšanā un 
ekspluatācijā. Pārtikas rūpniecības automatizēto līniju projektēšanā un ekspluatācijā. 

• Profesija darba tirgū: 
• Mehatronisko sistēmu tehniķis 

• Mehatroniķis 

• Mehatronikas inženieris 
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3. Metālapstrādātājs - Atslēdznieks, Frēzētājs, Virpotājs 
Apstrādā un izgatavo detaļas, montē, remontē un pārbauda tās, veic ierīču apkopi, 
lodē, asina instrumentus. Izgatavo vienkāršas ierīces, kā arī montē izstrādājumus 
saskaņā ar konstrukcijas prasībām. Veic apstrādāto detaļu kvalitātes (atbilstības) 
pārbaudi. 

• Metālapstrādātājs strādā: 
• Metālapstrādes, mašīnbūves un aparātbūves uzņēmumos, būvfirmās un citos 

tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar dažādu konstrukciju un mehānismu 
izgatavošanu, ekspluatāciju vai remontu. Metālapstrādātāja darbs ir nepieciešams visās 
pastāvošajās nozarēs. 

• Profesija darba tirgū: 
• Atslēdznieks / montāžas atslēdznieks 
• Iekārtu remontatslēdznieks 
• Instrumentu – atslēdznieks 
• Frēzētājs 
• Virpotājs 
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4. Elektrotehnikas speciālists 
Enerģētikas un elektrotehnikas speciālists var veikt gan elektromontiera darbu, 
gan projektēt jaunas elektroapgādes sistēmas, automatizētas sistēmas un 
elektroiekārtas, kā arī sakaru sistēmas. Rūpnīcā veic automātiskās vadības un 
elektroapgādes sistēmu apkopes, remontus. Nodrošina ražošanas iekārtu 
darbību. Piedalās un vada ražošanas iekārtu pilnveidošanu. 

• Elektrotehnikas - automātikas speciālists strādā: 
• Metālapstrādes, mašīnbūves un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbībā tiek 

izmantotas elektroiekārtas un automatizētas ražošanas līnijas un procesi. 

• Profesija darba tirgū: 
• Elektromontāžas atslēdznieki 

• Elektrotehnikas inženieris – enerģētiķis 

• Elektronikas inženieris 

• Elektromehāniķis 
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5. Metinātājs 
Metinātājs sagatavo detaļas un konstrukcijas metināšanai. Veic melno, krāsaino un 
nerūsējošo metālu šuvju metināšanu, vizuālo metināto savienojumu pārbaudi. 
Ieregulē izvēlētos metināšanas režīmus, nosaka tehnoloģiju, strādā ar kontroles un 
mērinstrumentiem. Strādā ar gāzes un lokmetināšanas iekārtām. 

• Metinātājs strādā: 
• Metālapstrādes uzņēmumos, būvfirmās, autoremonta firmās un citos tautsaimniecības 

uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu 
izgatavošanu, lietošanu vai remontu. 

• Profesija darba tirgū: 
• Gāzmetinātājs (OAW) 
• Rokas lokmetinātājs (MMA) 
• Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) 
• Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) 
• Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) 
• Metināšanas inženieris 
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6. Siltumtehnikas speciālists 
Siltumenerģētikas speciālists organizē un izpilda aukstumražojošo un 
siltumražojošo iekārtu – katlu agregātu, siltumsūkņu, kondicionieru, 
aukstumiekārtu un atbilstošo palīgiekārtu projektēšanu, montāžu un 
uzturēšanu. Strādā ar darbam nepieciešamajiem instrumentiem iekārtu 
uzturēšanai un pārbaudei, programmnodrošinājumu aprēķinu un rasējumu 
veikšanai. Plaši izmanto siltumenerģētisko procesu automātiskās vadības 
ierīces. 

• Siltumtehnikas speciālists strādā: 
• Rūpniecības, izejvielu pārstrādes, sadales, lauksaimniecības un citos tautsaimniecības 

uzņēmumos par siltumenerģijas speciālistu, veicot projektešanas, konsultāciju, 
montāžas un apkopes darbus. 

• Profesija darba tirgū: 
• Siltumenerģētikas tehniķis 
• Siltumenerģētikas inženieris 
• Siltumtehnisko iekartu inženieris 
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7. Metālapstrādes darbgaldu iestatītājs, operātors 
Metālapstrādes darbgaldu operators atbilstoši darba uzdevumam sagatavo 
datorizētās ciparu vadības darbgaldus (CNC), izejmateriālus un instrumentus 
produkcijas ražošanai. Veic metāla apstrādi ar datorizētās ciparu vadības (CNC) 
iekārtām, kontrolē produkcijas kvalitāti. 

• Metālapstrādes darbgaldu iestatītājs, operātors strādā: 
• Ar datorizētās ciparu vadības (CNC) darbgaldiem metālapstrādes un mašīnbūves 

uzņēmumos. Nepieciešams dažādās tautsaimniecībā pastāvošajās nozarēs. 

• Profesija darba tirgū: 
• Ciparvadības darba galdu iestatītāji / operātori 
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Statistikas dati 

• Kā liecina skaudrie statistikas dati, tad Latvijas Metālapstrādes un 

Mašīnbūves nozarē jau šobrīd ir nodarbināti 23 516 cilvēku, tomēr 

joprojām uzņēmumos trūkst ap 19% augstākā līmeņa profesionāļi  

no augstākās izglītības iestādēm un apmēram  

32% profesionāļi no koledžām un profesonālās izglītības iestādēm. 
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Platformas "TehnoBuss" koncepts 

• Platformas “TehnoBuss” galvenā ideja ir attīstīt ciešāku sadarbību 
starp izglītības iestādēm, darba devējiem un dažāda vecuma 
jauniešiem. 

• Platforma “TehnoBuss” ir apņēmusies iesaistīt gan visa vecuma 
jauniešus ar interešu izglītības iespējām, kurās var iesaistīties jau 
tagad, gan arī jauniešiem draudzīgus uzņēmumus, kuros var doties 
ekskursijās vai praksēs. 
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TehnoBuss ir pirmā mobilā demonstrāciju 
laboratorija Latvijā 
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TehnoBuss ir pirmā mobilā demonstrāciju 
laboratorija Latvijā 

• Pati mobilā demonstrāciju laboratorija jeb 18 m garais ar tehnoloģijām 
aprīkotais autobuss “TehnoBuss” ir tikai daļa no šī apjomīgā projekta.  
Apceļojot Latvijas skolas, tā mērķis ir skolēnu profesionālās orientācijas un 
izglītības veicināšana inženierzinātnēs, īpaši mašīnbūvē un metālapstrādē. 
 

• Mobilās demonstrāciju laboratorijas "TehnoBuss" pieredzējušie instruktori: 
• iepazīstina skolēnus ar inženierzinātņu pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un 

ražošans procesos; 
• informē par nozaru daudzveidību un to produktiem; 
• konsultē par darba un karjeras iespējām. 
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Nodarbības TehnoBusā 
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Nodarbības TehnoBusā 
• Ērti iekārtojoties skolas pagalmā, TehnoBuss ir gatavs uzņemt visus interesentus! 

Tā kā nodarbības notiek autobusa iekšienē, tās ir sadalītas dažāda vecuma grupu 
jauniešiem pa grupām: 
• 5.-7.klašu skolēniem piedāvājam 40 minūšu apmācību demonstrāciju stundu  

grupām pa 12 - 14 cilvēkiem; 

• 8.-10.klašu skolēniem jāgatavojas uz 40 - 50 minūšu apmācību demonstrāciju stundu ar 
praktiskiem izmēģinājumiem (grupās līdz 12 cilvēkiem). 

• Laboratorija ir aprīkota ar mūsdienīgu uzņēmumu aprīkojumu, ietverot tādas 
demo iekārtas kā: 
• Programmējami CNC metāla apstrādes darba galdi (frēze un virpa); 

• Metināšanas izmēģinājumu stends; 

• Automatizācijas mini-rūpnīcas „Festo” mezgls; 

• Pneimatikas eksperimentu „Festo”stends; 

• 3D printeris - darba materiāls PLC; 

• Zobratu mehānikas un dinamo stends; 

• Multimediju sistēmas - 23” planšetdatori ar pieeju internetam un specializētām datu bāzēm. 
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