1

II sējums

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 1

11/11/11 2:54 PM

2

SATURS

IEVADS....................................................................... 6
1. DABAS, VIDES ZINĪBAS............................................... 8
Biofiziķis........................................................................................................................................ 10
Bioķīmiķis...................................................................................................................................... 14
Analītiskās ķīmijas tehniķis ............................................................................................................. 18
Kodolfiziķis....................................................................................................................................22
Hidrologs......................................................................................................................................26
Hidroloģijas inženieris.....................................................................................................................30
Klimatologs...................................................................................................................................34
Botāniķis ......................................................................................................................................38
Vides aizsardzības vecākais speciālists ...........................................................................................42
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris ..........................................................................................46
Ģeoinformātikas inženieris..............................................................................................................50
Astronoms.....................................................................................................................................54

2. LAUKSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA....................... 58
Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors.........................................................................................60
Zemes ierīcības inženieris ..............................................................................................................64

3. MEŽSAIMNIECĪBA................................................... 68
Mežsaimniecības laborants.............................................................................................................70
Meža mašīnu mehāniķis.................................................................................................................. 74

4. KOKAPSTRĀDE....................................................... 78
Kokzāģētavas operators.................................................................................................................80
Koktēlnieks...................................................................................................................................84

5. BŪVNIECĪBA........................................................... 88
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris.......................................................................................90
Būvinspektors................................................................................................................................94
Meliorācijas inženieris....................................................................................................................98

6. RŪPNIECĪBA.......................................................... 102
Mašīnbūves tehniķis..................................................................................................................... 104
Metāla konstrukciju atslēdznieks................................................................................................... 108
Elektroatslēdznieks.......................................................................................................................112
Remontatslēdznieks......................................................................................................................116
Virpotājs...................................................................................................................................... 120
Metālapstrādes darbgaldu operators............................................................................................. 124
Metālapstrādes iekārtu mehāniķis................................................................................................. 128
Ceha/iekārtu mehāniķis................................................................................................................ 132
Mehānikas tehnologs................................................................................................................... 136
Izstrādājumu projektētājs.............................................................................................................. 140
Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis.................................................................. 144
Reproiekārtas operators............................................................................................................... 148
Lāzergravēšanas operators........................................................................................................... 152
Fleksoiespiedējs.......................................................................................................................... 156

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 2

11/11/11 2:54 PM

3

Digitālās iespiešanas operators..................................................................................................... 160
Līmēšanas iekārtas operators....................................................................................................... 164
Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operators.............................................................. 168
Metāla ražošanas procesu speciālists............................................................................................ 172
Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators.......................................................................... 176
Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators..................................................................... 180

7. ĒDINĀŠANA, PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA........................... 184
Pārtikas produktu ražošanas operators ......................................................................................... 186
Maizes cepšanas iekārtu operators............................................................................................... 190
Piena produktu ražotājs................................................................................................................ 194
Iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operators............................................................ 198
Valsts pilnvarotais pārtikas inspektors ........................................................................................... 202

8. TRANSPORTS, LOĢISTIKA........................................206
Muitas brokeris............................................................................................................................ 208
Transportsistēmu inženieris.......................................................................................................... 212
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts........................................................................... 216

9. ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA,
TELEKOMUNIKĀCIJAS UN ENERĢĒTIKA..........................220
Atjaunojamo energoresursu inženieris........................................................................................... 222
Siltumenerģētikas tehniķis............................................................................................................ 226
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris................................................................................... 230
Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks....................................................................................... 234
Hidro un siltumizolētājs................................................................................................................. 238
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris............................................................................... 242
Energoauditors inženieris............................................................................................................. 246
Gāzes iekārtu tehniķis.................................................................................................................. 250
Siltumfiziķis................................................................................................................................. 254
Elektrotīklu dispečers................................................................................................................... 258
Telekomunikāciju speciālists......................................................................................................... 262
Elektronikas tehniķis..................................................................................................................... 266
Elektrosprieguma pārvades tehniķis.............................................................................................. 270
Elektrisko iekārtu speciālists ........................................................................................................ 274
Elektrostaciju operators................................................................................................................ 278
Mehatronisko sistēmu tehniķis...................................................................................................... 282

10. INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJAS.................................286
Lietojumprogrammu izstrādātājs................................................................................................... 288
Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants...................................... 292
Datu bāzu tehniķis........................................................................................................................ 296
Informācijas sistēmu testētājs....................................................................................................... 300
Mājaslapas administrators............................................................................................................ 304

11. DROŠĪBA, GLĀBŠANA UN AIZSARDZĪBA......................308
Videonovērošanas iekārtu operators.............................................................................................. 310
Penitenciārā un probācijas darba speciālists .................................................................................. 314

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 3

11/11/11 2:54 PM

4

12. VESELĪBAS APRŪPE UN REHABILITĀCIJA....................320
Toksikologs................................................................................................................................. 322
Sporta ārsts................................................................................................................................. 326
Podologs..................................................................................................................................... 330
Anesteziologs, reanimatologs....................................................................................................... 334
Radiologs.................................................................................................................................... 338
Radiogrāfers ............................................................................................................................... 342
Neirologs.................................................................................................................................... 346
Biomedicīnas laborants................................................................................................................ 352

13. IZGLĪTĪBA............................................................356
Izglītības metodiķis....................................................................................................................... 358
Interešu izglītības skolotājs........................................................................................................... 362
Atkarību profilakses speciālists...................................................................................................... 366
Karjeras konsultants..................................................................................................................... 370

14. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN PSIHOLOĢIJA....................... 374
Sociālās palīdzības organizators.................................................................................................... 376
Sociālais rehabilitētājs ................................................................................................................. 380
Bērnu aprūpētājs......................................................................................................................... 384
Mākslas terapeits......................................................................................................................... 388
Aprūpētājs................................................................................................................................... 392

15. SOCIĀLĀS UN TIESĪBU ZINĀTNES..............................396
Jaunatnes lietu speciālists............................................................................................................ 398
Intervētājs................................................................................................................................... 402
Jurists lingvists............................................................................................................................ 406
Pētnieks (sociālajās zinātnēs)....................................................................................................... 410
Statistiķis.....................................................................................................................................414
Zvērināts tiesu izpildītājs............................................................................................................... 418
Zvērināts notārs........................................................................................................................... 424
Zvērināta notāra palīgs................................................................................................................. 428
Bāriņtiesas loceklis...................................................................................................................... 432
Zvērināts advokāts....................................................................................................................... 436
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors................................................................................... 440

16. HUMANITĀRĀS ZINĀTNES.......................................444
Arhīvists...................................................................................................................................... 446
Arheologs.................................................................................................................................... 450

17. KOMUNIKĀCIJA UN MEDIJI......................................454
Skaņu režisors............................................................................................................................. 456
Korektors.................................................................................................................................... 460
Multimediju dizaina speciālists...................................................................................................... 464
Televīzijas operators..................................................................................................................... 468
Multiplikators (animators)............................................................................................................. 472
Interneta portāla redaktors........................................................................................................... 476

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 4

11/11/11 2:54 PM

5

18. VADĪBA UN ADMINISTRĒŠANA..................................480
Eiropas Savienības projektu vadītājs.............................................................................................. 482
Konferenču un pasākumu organizators.......................................................................................... 486
Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs............................................................................................ 490
Validācijas speciālists................................................................................................................... 494
Risku vadības speciālists.............................................................................................................. 498

19. EKONOMIKA, FINANSES UN APDROŠINĀŠANA.............502
Apdrošināšanas brokera palīgs..................................................................................................... 504
Nodokļu inspektors...................................................................................................................... 508
Komercdarbības speciālists.......................................................................................................... 512
Novērtētājs.................................................................................................................................. 516

20. TIRGZINĪBAS.......................................................520
Tirdzniecības starpnieks............................................................................................................... 522
Profesionāls patentu pilnvarotais................................................................................................... 526

21. TŪRISMS, ATPŪTA UN VIESMĪLĪBA............................530
Ekotūrisma speciālists.................................................................................................................. 532

22. PAKALPOJUMU JOMA............................................536
Reģistrators................................................................................................................................. 538
Dzimtsarakstu inspektors.............................................................................................................. 542
Juvelieris..................................................................................................................................... 546

23. MĀKSLA UN KULTŪRA............................................550
Kultūras pasākumu tehniskais režisors........................................................................................... 552
Televīzijas un kinoproducents........................................................................................................ 556
Scenārists................................................................................................................................... 560

24. SPORTS..............................................................564
Sporta tiesnesis........................................................................................................................... 566
Sporta centra vadītājs................................................................................................................... 570
Trenažieru zāles instruktors........................................................................................................... 574
Ūdenslīdējs................................................................................................................................. 578

PROFESIJU SARAKSTS ALFABĒTISKĀ SECĪBĀ...................584
prASMju noteikšanas lapas Profesiju aprakstu
katalogam - 2007. gada izdevumam.........................588
Prasmju noteikšanas lapu saraksts alfabētiskā secībā..................................................................... 588

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 5

11/11/11 2:54 PM

6

IEVADS

Labdien!
Profesija, ko cilvēks apgūst, lai veiksmīgi pārstāvētu sevi darba tirgū un saņemtu atbilstīgu atalgojumu, prasa noteiktas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Katrai profesijai ir raksturīgi konkrēti darba uzdevumi, kas veido darba ikdienu un vienlaikus ietekmē arī dzīvesveidu.
Aptuveni astoņas stundas dienā strādājošais velta darbam, astoņas stundas pavada miegā un
vēl astoņas diennakts stundas paliek rūpēm par ģimeni, sadzīves lietām un vaļaspriekiem. Tā kā
nozīmīgu savas dzīves daļu veltām darbam, tad būtiski ir izvēlēties profesiju, kas atbilst mūsu interesēm, vērtībām un tai pašā laikā ir pa spēkam – atbilst mūsu spējām, prasmēm un ļauj veidot
vēlamo dzīves stilu.
Profesijas izvēles jautājumi mūsdienās skar ne tikai skolēnus un jauniešus, bet arī pieaugušos,
kuriem varbūt jau ir darba pieredze un noteikta profesija, taču pārmaiņas darba tirgū vai dzīves
mērķu maiņa liek apgūt ko jaunu un mainīt nodarbošanos. Profesiju aprakstu katalogs ir palīgs
profesijas izvēlē ikvienam neatkarīgi no vecuma, izglītības līmeņa un darba pieredzes. Tajā ir
iekļautas profesijas, kas atšķiras gan pēc uzdevumu sarežģītības, iepriekšējās sagatavotības,
gan pēc nepieciešamo prasmju un spēju līmeņa.
Profesiju aprakstu kataloga 2. daļā var iepazīties ar 130 profesiju aprakstiem. Katrs no tiem
sniedz ieskatu, kādi ir attiecīgā speciālista darba uzdevumi, apstākļi, aprīkojums un izmantojamie instrumenti, kādas ir darba iespējas, kā arī norāda, kādas ir izglītības prasības, iespējamā
atalgojuma robežas un radniecīgās profesijas. Slīprakstā izceltas tās radniecīgās profesijas, ar
kuru aprakstiem var iepazīties Profesiju aprakstu kataloga 1. daļā (2007. gada izdevums), kas
ievietots Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv, sadaļā „Karjeras pakalpojumi”. Katra profesijas apraksta beigās ir sniegti ieteikumi, ko katrs var darīt jau šodien, lai par
iespējamo profesiju uzzinātu vairāk un laikus rūpētos par darbam nepieciešamo spēju attīstību,
zināšanu un prasmju apguvi.
Profesiju apraksti ir veidoti, balstoties uz intervijām ar attiecīgo profesiju speciālistiem un studiju
programmu mācībspēkiem, kā arī uz citiem informācijas avotiem (tiesību aktiem, profesiju standartiem u.c.). Atalgojuma robežas profesiju aprakstos ir norādītas saskaņā ar 2011. gada pirmajā pusgadā veikto interviju datiem. Jāņem vērā, ka atalgojums ir mainīgs lielums, jo to ietekmē
vispārējā ekonomiskā situācija valstī un arī iespējamās pārmaiņas konkrētajā nozarē.
Abās kataloga daļās iekļautajām profesijām ir izstrādātas prasmju noteikšanas lapas, kas palīdz
izvērtēt savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Iesakām
šo lapu aizpildīt pēc tam, kad esat iepazinušies ar profesijas aprakstu. Tomēr jāņem vērā, ka šo
lapu aizpildīšana vēl nedod iespēju pilnībā un niansēti novērtēt profesionālo piemērotību, tādēļ
Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā apmeklēt bezmaksas karjeras konsultācijas.
Mūsdienās būtiski ir profesiju izvēlēties bez aizspriedumiem, neietekmējoties no novecojušiem
stereotipiem par “sieviešu” vai “vīriešu” profesijām, jo tām nav dzimuma. Ikviens cilvēks ir tiesīgs izvēlēties darbības jomu atbilstīgi savām interesēm, spējām un darba tirgus vajadzībām.
Kā liecina pasaules pieredze, sievietes var būt un ir veiksmīgas tehniskajās nozarēs, piemēram, elektronikā, biomedicīnā, enerģētikā, telekomunikācijās, jo atšķirībā no nesenās pagātnes šodienas “zināšanu ekonomikas” un augsto tehnoloģiju pasaulē fiziskajam spēkam vairs
nav izšķirīgas nozīmes. Jāņem vērā arī fakts, ka mūsu laikmetā šīs darbības jomas pat ir vairāk
pieprasītas darba tirgū un arī labāk apmaksātas. Savukārt vīriešu karjera skolās, sociālajos dienestos, bērnudārzos vai citos it kā tradicionālajos “sieviešu sektoros” parāda lielisku vīriešu
lomas modeli bērniem un jauniešiem, vienlaikus ceļot šo profesiju prestižu sabiedrībā.
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Profesiju aprakstu kataloga 2. daļā ir iekļautas vairākas profesijas, kuru pieprasījumu nākotnē
prognozē Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, vai kuras par nozīmīgām atzina aptaujāto
profesionālo asociāciju un valsts iestāžu pārstāvji. Izdevums izstrādāts saskaņā ar 2010. gada
18. maija Ministru kabineta noteikumos nr. 461 apstiprināto Profesiju klasifikatoru, visām profesijām norādīti šim klasifikatoram atbilstīgi kodi. Jaunām profesijām, kas vēl nav iekļautas klasifikatorā, ir norādīta atbilstīga profesiju grupa.
Aicinām visus būt radošiem un iniciatīvas pilniem, izvēloties sev vēlamo profesiju – pievērst uzmanību ne tikai ieteikumiem, kas sniegti profesiju aprakstos sadaļā „Ko vari darīt jau šodien”,
bet izmantot ikvienu iespēju uzzināt ko vairāk par interesējošo jomu un darbu no radiniekiem,
draugiem, kaimiņiem, masu medijiem, publiskiem pasākumiem un konferencēm, arī piedaloties brīvprātīgā darbā un praksē, ekskursijās uzņēmumos u.c. Internets mūsdienās piedāvā
plašas iespējas atrast nepieciešamo informāciju profesionālo asociāciju mājaslapās, nozaru
portālos, izglītības iestāžu un studiju programmu datu bāzēs u.c. Esiet aktīvi un rīkojieties! Kas
meklē, tas atrod!
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DABAS, VIDES ZINĪBAS BIOFIZIĶIS

BIOFIZIĶIS
Kods 2131 12
DARBA SATURS Biofizika ir zinātne, kas pēta fizikālās un fizikāli ķīmiskās norises dzīvos organismos un šūnās. Galvenie tās novirzieni ir molekulārā, šūnu, maņu orgānu un sarežģītu sistēmu biofizika. Biofiziķis strādā zinātniskās pētniecības jomā un pēta dažādus fizikālus procesus,
elektrisko un mehānisko enerģiju cilvēka un dzīvnieka organismā vai augos.
Molekulārās biofizikas jomā biofiziķis pēta olbaltumvielu, nukleīnskābju u.c. organisku vielu molekulu fizikālās īpašības, molekulāro procesu kinētiku un bioloģisko norišu termodinamiku.
Šūnu biofizikas jomā šis zinātnieks pēta šūnu komponentu fizikāli ķīmiskās īpašības un funkcionālās aktivitātes mehānismus. Arī bioloģisko audu stiprību, deformāciju, saderību, magnētismu
un elektriskās parādības.
Maņu orgānu biofizikā pēta enerģētisko pārvērtību likumsakarības receptoros, bet sarežģītu
sistēmu biofizikā – regulācijas un pašregulācijas mehānismus daudzšūnu organismā. Biofiziķis
var specializēties arī biomehānikā, lai izzinātu organisma uzbūvi, tā daļu savstarpējo kustību,
slodzes sadalījumu skeleta sistēmā, organismam kustoties.
Bbioloģisko procesu mehānismu izpētē biofiziķis izstrādā jaunas metodes un dzīvo organismu
darbības izpētē izmanto matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas metodes, noskaidrojot, kā
smadzenes apstrādā un uzglabā informāciju, kā sirds pumpē asinis un kā saraujas muskuļi, arī
kā augi izmanto gaismu fotosintēzē un citus jautājumus. Tas viss palīdz noskaidrot, kā organismi
attīstās, redz, dzird, uztver, apstrādā informāciju un dzīvo, kā arī kāda ir cilvēka ģenētika un vides
ietekme uz to.
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Pētījumu datu apstrādei un analīzei un darbam pie tādiem apjomīgiem projektiem kā cilvēka
genoma un cilmes šūnu projekti biofiziķis plaši izmanto speciālas programmatūras datu analīzei un apstrādei. Viņš izstrādā un veic eksperimentus ar lāzeriem, ciklotroniem¹, teleskopiem,
masspektrometriem² un lieto arī citu aprīkojumu. Balstoties uz novērojumiem un to analīzi, cenšas atklāt un izskaidrot likumus, kas raksturo fizikālos procesus dabā un cilvēka organismā. Šā
zinātnieka atklājumi ietekmē gan biotehnoloģijas, gan medicīnu. Biofiziķa rīcībā esošie paņēmieni ļauj izprast slimības molekulārā līmenī, piemēram, sirpjveida anēmiju un AIDS. Zināšanas
par proteīnu un membrānu funkcijām ir pamats jaunu medikamentu izstrādei. Vēl biofiziķis pēta
dažādas ārstniecības metodes, piemēram, vēža ārstēšanā, kur izmanto radiāciju un atomdaļiņas, un kādu kaitējumu šūnām un audiem tās nodara.
Biofiziķa pētījumi var būt arī pamats jaunu medicīnas tehnoloģiju izstrādei. Viņš izstrādā un pārbauda veselības novērtēšanas iekārtas medicīnas iestādēm, arī veterinārās medicīnas jomai,
uzstāda dažādas medicīniskās iekārtas veselības aprūpes iestādēs un laboratorijās, māca tās
lietot un veic to apkopi, ja iekārta nedarbojas, to remontē.
Vēl viena biofiziķa darbības joma ir mākslīgo bioloģisko materiālu un implantu izstrāde, kas
var aizvietot bojātos dabiskos bioloģiskos audus, piemēram, cilvēka organismā, kur svarīga
ir implanta (asinsvada protēzes, mākslīgā gūžas kaula, sirds vārstuļa) saderība ar dabiskajiem
bioloģiskajiem audiem. Biofiziķis pārbauda, vai izstrādātais materiāls atbilst nepieciešamajiem
bioloģiskajiem, ķīmiskajiem, mehāniskajiem un medicīniskajiem nosacījumiem, un izstrādā rekomendācijas šādu materiālu izmantošanai.
Biofiziķis parasti strādā grupā vai komandā kopā ar citiem zinātniekiem un atšķirīgas pieredzes profesionāļiem, lai kopīgi risinātu zinātniskas problēmas. Piemēram, kāds pēta molekulas, cits – proteīnus un abi kopīgi analizē pētījumu rezultātus, lai rastu jaunus risinājumus
medicīniskām problēmām. Šī sadarbība notiek ar speciālistiem no citām zinātnes nozarēm –
bioķīmiķiem, ķīmiķiem, inženieriem, mediķiem, mikrobiologiem. Piemēram, DNS pētījumos
biofiziķi pēta molekulu un proteīnu funkcijas, bet izpētes rezultāti ir noderīgi kriminoloģijā.
Par saviem atklājumiem biofiziķis informē citus zinātniekus, izstrādājot zinātniskas publikācijas
un prezentējot atklājumus starptautiskās konferencēs. Nozīmīgi ir sekot līdzi mūsdienu tehnoloģiju attīstībai un zinātniskiem pētījumiem biofizikā, tādēļ daļu biofiziķa darba laika aizņem
zinātnisko publikāciju un grāmatu lasīšana.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Laboratorijā biofiziķis izmanto zinātniskās pētniecības procesā nepieciešamas iekārtas – lāzerus, ciklotronus, teleskopus, masspektrometrus, smalcinātājus, centrifūgas, sintezatorus, mikroskopus, fermentatorus, dzirnavas, dažādu
veidu augsto temperatūru krāsnis u.c. Medicīnisko iekārtu uzstādīšanā lieto aparātus, kas nepieciešami konkrētās medicīniskās iestādes vai laboratorijas aprīkojumam. Darbā izmanto arī
datoru ar speciālu programmatūru datu analīzei un apstrādei.
Darba apstākļi Biofiziķis strādā biroja tipa telpās, medicīniskajās un pētnieciskajās laborato-

rijās. Atkarībā no izmantojamām iekārtām viņš var būt pakļauts troksnim, darbā jālieto speciāls
apģērbs un jāievēro drošība, lai nepakļautu sevi ķīmisko vielu iedarbībai, jonizējošam starojumam u.c.

¹ Lādētu smago daļiņu (protonu, deitronu, α daļiņu, vieglo atomu jonu) paātrinātājs.
² Reģistrē izotopu masas spektru.
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Darba iespējas Biofiziķis var strādāt dažādās medicīniskās vai pētnieciskās laboratorijās, institūtos un slimnīcās.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu biofizikas zinātnes nozarē, nepieciešama augstākā izglītība fizikā, medicīnas inženierijā un fizikā, ķīmijas tehnoloģijās, tehniskajā zinātnē. Studiju ilgums
ir četri līdz seši gadi.

Iespējamais atalgojums Biofiziķa atalgojums ir atkarīgs no pieredzes un kompetences līmeņa šajā jomā un spējas piesaistīt finansējumu konkrētu projektu īstenošanai. Atalgojums var
variēt no 300 līdz 1000 latu mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Bioķīmiķis
Biologs
Fiziķis
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris

Ko vari darīt jau šodien Biofiziķim jāspēj domāt radoši un zinātniski, lai varētu ierosināt jaunus
eksperimentus. Zināšanas fizikā un bioloģijā ne tikai palīdz dziļi izprast fizisko pasauli, bet arī
dod iespēju piedāvāt jaunas un inovatīvas idejas biofizikā. Cilvēkam, kurš vēlas darboties šajā
nozarē, jāpiemīt mērķtiecībai, vēlmei iedziļināties un izprast konkrētās problēmas būtību, jāprot
domāt eksakti, loģiski un secīgi. Biofizika ir piemērota cilvēkam, kurš ir ieinteresēts iegūt plašas
zināšanas konkrētajā nozarē. Viņam jāizprot kopsakarības, kas pastāv starp fiziku, bioloģiju un
ķīmiju, un jāinteresējas par procesiem cilvēka ķermenī un citos dzīvos organismos.
Biofiziķim obligāta nepieciešamība ir māka labi saprasties ar cilvēkiem, jo zinātniskais darbs
bieži tiek veikts komandā. Arī medicīnisko aparatūru uzstādīšana jāveic kopā ar klientu, kuru
jāiemāca ar to rīkoties. Šim zinātniekam jāprot sadarboties ar citiem speciālistiem.
Lai spētu lasīt jaunāko literatūru par zinātniskajiem pētījumiem, biofiziķis nevar iztikt bez krievu
un angļu valodas zināšanām, viņam jāpiedalās starptautiskās konferencēs, zinātnisku rakstu
izstrādē.
Ja esi skolnieks, tad pievērs uzmanību matemātikas, fizikas, bioloģijas, ķīmijas un svešvalodu
apguvei. Piedalies interešu izglītības programmās bioloģijā, fizikā vai tehniskajā jaunradē. Lasi
populārzinātnisko literatūru, periodiku. Piedalies Latvijas skolēnu zinātniskās konferences fizikas un ķīmijas sekciju darbā vai apmeklē šīs konferences dalībnieku darbu izstādes. Spēlē prāta
spēles, kas palīdz attīstīt loģisko un kritisko domāšanu.
Ja esi students, tad studiju laikā īpašu uzmanību pievērs biofizikas kursu apguvei. Iepazīsties ar
pētniecības virzieniem biofizikas nozarē un izvērtē, kurā vēlies strādāt nākotnē vai arī kuru vēlies
padziļināti apgūt maģistra līmeņa studijās.
Ja strādā biofizikas jomā, tad pārdomā iespējas paplašināt savas zināšanas, turpinot studijas maģistra vai doktora līmenī savā nozarē vai arī studējot radniecīgo zinātņu nozaru studiju
programmā. Izmanto iespējas piedalīties starptautiskos pētniecības projektos, sekojot līdzi
informācijai zinātnieku forumos, zinātniskajos žurnālos un Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā www.lzp.lv.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
matemātika, fizika

radošs darbs un eksperimenti

bioloģija, ķīmija

fizikālie procesi cilvēku un dzīvnieku organismā
vai augos

pētniecisks un zinātnisks darbs
izgudrojumi, atklājumi biofizikā, populārzinātniski raksti un raidījumi

medicīnas iekārtas un tehnoloģijas
skaitliskas, rakstiskas informācijas apstrāde

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskā domāšana			rūpība				intuīcija****
kritiskums				intraversija**			pacietība
zinātkāre				bagāta iztēle 			neatlaidība
patstāvība				oriģinalitāte			patiesums
intelektualitāte				komplicētība***			materiālisms*****
sistemātiskums*				nepakļāvība			piesardzība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**** intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
******materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
atrast vajadzīgo informāciju un lasīt
zinātnisko literatūru

skaidri nodot sarežģītu informāciju rakstveidā
vai mutvārdos

izmantot zinātniskos principus un
metodes problēmu risināšanā

apstrādāt, dokumentēt un pierakstīt informāciju

kritiski izvērtēt risinājumu variantus
veikt matemātiskus aprēķinus

strādāt ar datoru un datu bāzēm
strādāt patstāvīgi un komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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BIOĶĪMIĶIS
Kods 2131 13
DARBA SATURS Bioķīmiķis pēta visus ķīmiskos procesus, kas notiek dzīvos organismos, tāpēc šajā profesijā ir plašas specializācijas iespējas, sākot no lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas līdz medicīnai un ģenētikai.
Darba lauku šajā specialitātē var nosacīti iedalīt divās daļās – zinātniskajā un praktiskajā darbā.
Strādājot zinātnisko darbu, bioķīmiķis studē zinātnisko literatūru, izvirza un pārbauda savas hipotēzes, veic pētījumus, apkopo rezultātus, patentē un nodod tos tālāk zinātnisku publikāciju
veidā. Neatkarīgi no specializācijas šā darba pamatā ir eksperiments un centieni radīt noteiktā
jomā kādus jaunumus, ko varētu izmantot gan zinātnē, gan jaunu produktu radīšanā, piemēram,
izstrādāt medikamentus vai gripas vakcīnas. Bioķīmiķis izstrādā jaunas metodes, kā pētīt bioloģisko procesu mehānismus.
Strādājot praktisko darbu, bioķīmiķis veic analīzes un skaidro to rezultātus diagnostikas laboratorijās vai medicīnas iestādēs. Viņš arī saņem pacientu nodotās analīzes, ar dažādām metodēm apstrādā tās, skaidro iegūtos rezultātus un nodod tos pasūtītājam – ārstam, pacientam vai,
piemēram, dopinga kontroles vai medicīnas ārstu komisijas pārstāvim. Šai darbā nav jāmeklē
jauni atklājumi, bet jāpielieto savas zināšanas praktiskiem mērķiem, precizējot ārstu diagnozes
un sniedzot precīzu pārskatu par pacienta veselības stāvokli. Apstrādājot analīzes, jāievēro izstrādātie stingrie priekšraksti un darbu secība, lai garantētu kvalitatīvus un ticamus rezultātus.
Bioķīmiķim jābūt radošam, arvien meklējot jaunus un interesantus projektus, kur darboties, jaunas pētījumu iespējas. Starptautiskā zinātniskā sadarbība sniedz iespējas arī darbam ārzemēs,
savukārt bioķīmiķa galvenais mērķis un pienākums ir savus atklājumus un zināšanas nodot tālāk
ar zinātniskām publikācijām un lasot lekcijas dažādās konferencēs. Atklājumi bioķīmijā tiek izdarīti teju katru dienu, tāpēc, darbojoties šajā jomā, jāspēj izsekot līdzi informācijai un strādāt
saskaņā ar jaunākajiem atklājumiem.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Bioķīmiķa darbs norit ar ļoti dažādu aparatūru,

sākot no laboratorijas svariņiem, kolbām un mēģenēm un beidzot ar ļoti precīzām un specifiskām iekārtām, piemēram, augstspiediena hromatogrāfu¹ un šūnu audzēšanas iekārtām. Jāprot
strādāt arī ar dažādiem robotiem un datortehniku, kā arī ar plašām datu bāzēm. Jārēķinās, ka
jāstrādā arī ar laboratorijas dzīvnieciņiem, ar kuriem tiek izmēģināti jaunie atklājumi.

Darba apstākļi Lielākoties bioķīmiķa darbs notiek slēgtās, drošības standartiem atbilstīgās

laboratorijās ar dažādām ķīmiskām vielām, reaģentiem un arī ar dzīviem organismiem, kas var
izraisīt dažādas alerģijas. Pastāv risks gan aplieties ar ķīmiskām vielām, gan apdedzināties, tāpēc svarīgi ir ievērot noteiktos drošības pasākumus. Tāpat ikdienā jāsaskaras gan ar paaugstinātu trokšņa līmeni, darbinot iekārtas, gan ar elektromagnētisko starojumu, tomēr visas šīs
laboratorijas atbilst stingriem drošības kritērijiem.
Darba laiks parasti ir astoņas stundas dienā, tomēr var gadīties, ka garāku eksperimentu laikā
darbā jāpavada vairāk laika. Tā kā labākās pētnieciskās idejas nereti rodas tieši ārpus darba
laika, tad dienas ritms ir elastīgs, jo nepieciešamo literatūru var lasīt arī mājās un laboratorijā
veikt praktisko pētījuma daļu.

Darba iespējas Bioķīmiķis var strādāt universitātēs par pasniedzēju, veikt pētījumus dažā-

dos zinātniskos institūtos, piemēram, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā. Viņš var
strādāt ministrijās, dažādos vides un veselības kontroles dienestos, piemēram, Sporta medicīnas valsts aģentūrā, arī slimnīcās, biomedicīnas centros un diagnostikas laboratorijās. Lielos
farmācijas uzņēmumos bioķīmiķi nodarbojas ar jaunu zāļu izstrādi, savukārt nelielos izstrādā
jaunus, specifiskus produktus ar augstu pievienoto vērtību tirgus vajadzībām.

Nepieciešamā izglītība Lai veiktu šo darbu, ir nepieciešama augstākā izglītība bioloģijā, ķīmijā vai medicīnā. Studiju ilgums trīs līdz seši gadi.
Iespējamais atalgojums Atalgojums var būt ļoti dažāds, tas atkarīgs no attiecīgā projekta
finansējuma. Fiksētu atalgojumu bioķīmiķis saņem, strādājot ražošanas uzņēmumos, laboratorijās, medicīnas iestādēs vai privātos uzņēmumos. Atkarībā no izglītības līmeņa un darba pienākumiem atalgojums var svārstīties no 200 līdz 2000 latu mēnesī.
Radniecīgās profesijas
Biologs
Mikrobiologs
Ķīmiķis
Biofiziķis

Ko vari darīt jau šodien Bioķīmija ir īstā profesija tiem, kuri vienmēr ir ieinteresēti uzzināt ko
vairāk par dzīvības norisēm, pārbaudīt savas idejas zinātniskos pētījumos un nodot tās tālāk visai pasaulei. Tie, kuri vēlas atrast veidu, kā izārstēt vēzi, uzzināt, ko slēpj cilvēka genoms, atklāt
ko jaunu jau šķietami izpētītās lietās – to visu var paveikt, apvienojot savu zinātkāri ar stabilām
zināšanām.
Ja esi skolnieks un vēlies nākotni saistīt ar bioķīmiju, tad pievērs uzmanību eksakto priekšmetu
un dabaszinātņu apguvei, vienlaikus attīstot radošo domāšanu un vēlmi eksperimentēt. Pieda¹ Aparāts, kuru lieto organisko vielu maisījumu analīzei ar hromatogrāfijas paņēmienu (metode vielu identificēšanai, maisījumu sadalīšanai, izmantojot vielu dažādo adsorbciju).
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līšanās dažādās olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē ļaus saprast, kuras jomas
aizrauj visvairāk. Jau skolas laikā noskaidrojot savu interešu virzienu, vēlāk būs vieglāk specializēties kādā no bioķīmiķa darba jomām un mērķtiecīgi uz to virzīties.
Ja esi students, tad izmanto iespēju specializēties bioķīmijā, apgūstot attiecīgos studiju kursus
un izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus par bioķīmijas jautājumiem. Ja studiju slodze pieļauj, vari tuvāk iepazīt šo darbu, strādājot par laborantu bioķīmijas laboratorijā.
Bioķīmiķa darbā svarīga ir rūpība, spēja analizēt dažādu informāciju, izdarīt secinājumus, pielietot zināšanas par likumsakarībām, lai rastu risinājumus konkrētām problēmām. Zinātniskajā
darbā nozīmīgs ir radošums un oriģinalitāte. Lai gan bioķīmiķim ļoti svarīgi ir mācēt strādāt patstāvīgi, taču nereti tieši saskaņots darbs komandā ir veiksmīgu pētījumu pamatā, tāpēc nozīmīgas īpašības ir arī paškritika un spēja ieklausīties.
Izmanto iespējas piedalīties starptautiskos pētniecības projektos, sekojot līdzi informācijai zinātnieku forumos, zinātniskajos žurnālos un Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā www.lzp.lv.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ķīmija, bioloģija

eksperimenti un atklājumi

ķīmiskie procesi dzīvos organismos

darbs ar datoru un datu bāzēm

pētniecisks un zinātnisks darbs

laboratorijas iekārtas

radošs darbs, izgudrojumi

skaitliskas un rakstiskas informācijas analīze un
apstrāde

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskā domāšana			radošums			intuīcija*****
kritiskums				intraversija***			praktiskums
zinātkāre				rūpība 				neatlaidība
patstāvība				oriģinalitāte			atbildība
intelektualitāte*				komplicētība****			materiālisms******
sistemātiskums**			precizitāte			piesardzība
*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem,
pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
****komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***** intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
******materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
meklēt informāciju un lasīt zinātnisko literatūru

skaidri nodot sarežģītu informāciju rakstveidā vai mutvārdos

izmantot zinātniskos principus un metodes
problēmu risināšanā

apstrādāt, dokumentēt un pierakstīt informāciju

kritiski izvērtēt risinājumu variantus

strādāt ar datoru un datu bāzēm

veikt matemātiskus aprēķinus

strādāt patstāvīgi un komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ANALĪTISKĀS ĶĪMIJAS TEHNIĶIS
Kods 3116 08
DARBA SATURS Analītiskās ķīmijas tehniķis, izmantojot speciālas metodes, veic dažādas ķī-

miskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, sagatavo paraugus un pēc
analīzēm, visu precīzi aprakstot, dokumentē to rezultātus. Nereti viņam jāpārbauda arī produkcijas kvalitāte, lai pārliecinātos, vai produktam ir nepieciešamais ķīmiskais sastāvs un vai tas atbilst kvalitātes prasībām visos trīs posmos – gan izejvielām, gan starpproduktiem (apstrādātām
vielām), gan gatavai produkcijai. Parasti katra posma vielas, piemēram, tikai izejvielas, analizē
cits tehniķis. Analītiskās ķīmijas tehniķis var veikt arī, piemēram, gaisa, augsnes u.c. vielu analīzes, strādājot zinātniskajā laboratorijā.
Darba dienas kārtība rūpniecības uzņēmumā parasti ir šāda: no rīta tehniķis saņem analizējamos
paraugus vai sagatavo tos pats. Tad iepazīstas ar iepriekš izstrādātu analīzes protokolu jeb norādēm par minēto darbību secību, teiksim, jānosaka nepieciešamais vielas daudzums, parametri,
kas var būt vielas kvantitatīvais saturs, tīrības pakāpe, kušanas punkta un piemaisījumu noteikšana, vai jāpārbauda produkta kvalitātes rādītāji u.c. Darbā jāizmanto visas vajadzīgās analīzes metodes, kuru veikšanai viņš sagatavo šķīdumus, nosver vielas, ievieto tās iekārtā un seko līdzi analīzes procesam, piemēram, mēra, cik ilgā laikā viela izšķīst. Kad šis posms ir noslēdzies, tehniķis
analīžu rezultātus apkopo un noformē. Pēc tam tos izvērtē, apstrādā un visu vajadzīgo precīzi un
laikus pieraksta (dokumentē). Atbilstīgi noteiktajai kārtībai marķē gan paraugus, gan produktus
un sagatavo rakstisku atskaiti par pārbaudītajām vielām. Marķēšanā parasti izmanto speciālus
talonus, kuros ieraksta vielas nosaukumu, sērijas un sertifikāta numuru, jo ķīmiskajā rūpniecībā
vielu aprites kārtība ir stingri noteikta jeb reglamentēta. Ja analīžu rezultāti neuzrāda nepilnības,
tad tehniķis uzlīmē zaļu talonu, ja tādas ir konstatētas – sarkanu. Pārbaudīto zaļi marķēto produkciju vai vielas nodod to tālākai izmantošanai – nosūta uz noliktavu vai ražošanas cehu. Piemēram,
medikamentu ražošanā konkrētās sērijas medikamenta ražošanas process netiek uzsākts vai
turpināts, ja analītiskās ķīmijas tehniķis nav veicis nepieciešamās pārbaudes un analīzes.
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Analītiskās ķīmijas tehniķim jāpārzina mērinstrumentu un laboratorijas iekārtu darbības principi, jāuztur kārtībā darba vieta un laboratorijas aprīkojums. Analīžu rezultātu aprēķinus viņš veic
ar dažādām apstrādes programmām. Tā kā darbs notiek ar ķīmiskām vielām, svarīga ir darba
drošības ievērošana. Lai arī tehniķa darba uzdevumi ir veicami, ievērojot noteikto kārtību un
izstrādāto dokumentāciju, darbā rutīna nav jūtama, jo uzdevumi un analizējamās vielas mainās
un ražošanā tiek ieviesti arī jauni produkti un tehnoloģijas. Tāpat attīstās arī analītiskās ķīmijas
metodes, kas jāapgūst vai jāseko līdzi pārmaiņām.
Analītiskās ķīmijas tehniķim jāprot organizēt savu darbu un nākas sastrādāties arī ar noliktavas
darbiniekiem, ražošanas tehnologu, ķīmiķiem u.c. Darbā var gadīties situācija, kad racionāli
jāprot risināt arī kādas problēmas.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Analītiskās ķīmijas tehniķis strādā ar dažādām

laboratorijas iekārtām, aprīkojumu un mērinstrumentiem. Piemēram, paraugu ņemšanai un
sagatavošanai lieto speciālas karotes, pipetes, svarus; analīžu veikšanā izmanto mēraparātus
(digitālais termohigrometrs¹, spektra fotometrs² u.c.), mikroskopus. Analīžu rezultātu apstrādi
parasti veic ar datoru, izmantojot arī statistikas apstrādes programmas. Darba apģērbs ir halāts, arī cimdi, maska un speciālie apavi.

Darba apstākļi Analītiskās ķīmijas tehniķis strādā laboratorijā, kur darba laiks var būt gan normēts (astoņu stundu darba diena), gan nenormēts jeb summētais darba laiks. Tas ir atkarīgs no
darba organizācijas uzņēmumā un ražošanas procesa specifikas.
Šai darbā jāievēro visas noteiktās higiēnas prasības un darba drošības noteikumi. Iespējami
arī veselībai kaitīgi apstākļi, jo ir saskare ar ķīmiskām vielām, reaģentiem un mikrobioloģisko
materiālu. Medicīniskā pārbaude jāveic vienu reizi gadā, kā arī šo darbu uzsākot. Ja ir radusies
alerģiska reakcija pret kādu no ķīmiskajām vielām, darbs laboratorijā jāpārtrauc.

Darba iespējas Analītiskās ķīmijas tehniķis var strādāt pētnieciskajos institūtos, ķīmiskās rūpniecības, piemēram, farmācijas uzņēmumā, pārtikas rūpniecības un citās laboratorijās. Pārtikas kontroli laboratorijā veic arī Pārtikas un veterinārais dienests. Darbs var būt saistīts arī ar
vides monitoringu un kontroli.
Nepieciešamā izglītība Analītiskās ķīmijas tehniķim ir nepieciešama profesionālā vidējā izglītība ķīmijas tehnoloģijās un biotehnoloģijā, kuru var apgūt gan pēc vispārējās vidējās izglītības
(jāmācās pusotru gadu), gan pēc pamatskolas beigšanas (jāmācās četri gadi). Par analītiskās
ķīmijas tehniķi var strādāt, ja pēc vidusskolas beigšanas iegūta pirmā līmeņa augstākā izglītība
biotehnoloģijā un farmācijā vai materiālu tehnoloģijā (studiju ilgums divi līdz divi ar pusi gadu).
Iespējamais atalgojums Atkarībā no nozares, darbības veida un darba pieredzes analītiskās
ķīmijas tehniķa atalgojums var būt no Ls 300 līdz Ls 600 mēnesī.

¹ Laboratorijas mēriekārta, ar kuru nosaka gaisa un/vai vielas temperatūru, mitruma līmeni u.c. specifiskus rādītājus.
² Laboratorijas mēriekārta, ar kuru nosaka vielas starojuma spektra parametrus.
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Radniecīgās profesijas

Ķīmisko procesu tehnologs
Ķīmijas laborants
Biomedicīnas laborants
Medicīnas laborants
Ķīmijas tehniķis

Ko vari darīt jau šodien Analītiskās ķīmijas tehniķim darbs jāveic ļoti precīzi, tāpēc jābūt pacietīgam un akurātam. Jāpiemīt augstai atbildības izjūtai un jāspēj mierīgi uztvert arī negatīvus
rezultātus, saprast kļūdas un tās labot.
Šai darbā nozīmīgas īpašības ir akurātība un precizitāte, nosvērtība, koncentrēšanās spējas un
spēja pievērst uzmanību sīkām detaļām, niansēm.
Ja esi skolnieks, tad centīgi mācies ķīmiju, fiziku un matemātiku. Ir uzņēmumi, kas rīko ekskursijas skolēniem, kur vari iepazīties arī ar darbu laboratorijā un visu ražošanas procesu. Jāņem
vērā, ka profesionālā tehniskā literatūra var būt tikai svešvalodās (visbiežāk angļu), tāpēc apgūsti tās. Apmeklē izglītības iestāžu rīkotās atvērto durvju dienas, kur vari iegūt informāciju ne
tikai par mācībām, bet arī par iespējamo profesiju.
Ja esi students, piesakies praksē kādā uzņēmuma vai pētniecības institūta laboratorijā, iesaisties studiju projektos un mācies analītiskās ķīmijas nozares terminoloģiju arī svešvalodās.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad jāiegūst analītiskās ķīmijas tehniķa kvalifikācija. Ja tev jau ir vidējā
profesionālā izglītība farmācijā vai medicīnā, tad pietiks ar mācībām pie darba devēja nozares
uzņēmumā vai institūtā.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā profesijā, tad dodies uz specializētām mācībām vai kursiem.
Nereti tādus rīko uzņēmums, piemēram, ieviešot ražošanā jaunu produktu vai jaunas analīzes
metodes. Iegūsti informāciju par jaunākajām metodēm, lasot arī specializēto literatūru. Turpini
studijas un iegūsti bakalaura, maģistra grādu ķīmijā, kas pavērs plašākas darba un specializācijas iespējas.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ķīmiskas vielas un šķidrumi

darbs ar instrumentiem, laboratorijas ierīcēm

ķīmija, matemātika, fizika

vides drošība un kvalitāte

ar ķīmiskām vielām saistītu avārijas
situāciju novēršanas veidi

laboratorijas iekārtu uzbūve, darbības principi un
ekspluatācija

matemātiski aprēķini

analīžu veidi un metodes

Man raksturīgas šādas īpašības:
pastāvīgums				piesardzība			neatkarība
apķērība				rūpība				draudzīgums
materiālisms*				precizitāte			pacietība
vērīgums				sistemātiskums**		izpalīdzība
uzcītība					analītiskums			atbildība
saimnieciskums				nosvērtība			taktiskums
* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar laboratorijas iekārtām,
mērinstrumentiem
strādāt ar ķīmiskām vielām
plānot un organizēt savu darbu
ievērot dokumentācijā noteiktās
prasības

aprēķināt analīžu rezultātus
aprakstīt analīžu rezultātus
konstruktīvi risināt problēmsituācijas
veidot labu saskarsmi un strādāt komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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KODOLFIZIĶIS
Kods 2111 19
DARBA SATURS Kodolfiziķis strādā vienā no fizikas zinātnes mūsdienīgākajām apakšnoza-

rēm – kodolfizikā. Viņa pētnieciskā un zinātniskā darbība ir saistīta ar dažādiem radiācijas mērījumiem un to analīzi, ar radiācijas ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēkiem. Kodolfiziķis mēra un
nosaka apkārtējās vides vai kāda objekta radioaktivitāti, piemēram, ūdenim, augsnei vai kādam
priekšmetam.
Vispirms viņš sagatavo paraugu mērījumu veikšanai, izdara mērījumus vai uzrauga, lai tos
veiktu atbilstīgi kvalitātes prasībām. Kad mērījumu rezultāti ir iegūti, kodolfiziķis datus ievada
datorprogrammās, kur tos var salīdzināt un nolasīt. Dažkārt kodolfiziķis sadarbībā ar citiem
speciālistiem mērījumu rezultātu apstrādei izstrādā jaunas datorprogrammas. Viņš arī rūpējas, lai radioaktivitātes mēriekārtas darbotos precīzi, un vajadzības gadījumā pats tās apkopj
un kalibrē.
Kad radioaktivitātes mērīšanu pasūta kāds klients, kodolfiziķis vispirms noformē pasūtījumu, tad
saņem mērāmā priekšmeta paraugu un izdara mērījumus. Pēc tam izskaidro klientam iegūtos
rezultātus un konsultē viņu radioaktivitātes un drošības jautājumos.
Kodolfiziķis veic arī zinātniskus eksperimentus, apkopo to rezultātus, pēta likumsakarības un
salīdzina ar citu eksperimentu rezultātiem. Savu pētījumu rezultātus un secinājumus viņš referātā izklāsta citiem zinātniekiem starptautiskās konferencēs vai izstrādā publikāciju un iesniedz to
zinātniskos vai populārzinātniskos žurnālos.
Kodolfiziķis pētnieciskajā darbā un publikāciju izstrādē sadarbojas ar kolēģiem no Latvijas un
arī no ārvalstīm.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Kodolfiziķi izmanto datorus, speciālas pro-

grammatūras, nozares tehnoloģijai piemērotu aparatūru – gamma spektrometrus, šķidrās
scintilācijas¹ spektrometrus, radiometrus paraugu pārbaudei. Ja darbs saistīts ar radiāciju, tad
noteikti jāvelk speciāls aizsargtērps, cimdi un brilles. Laboratorijas, kur strādā šie zinātnieki, ir
speciāli iekārtotas un aprīkotas darbam ar radiāciju.

Darba apstākļi Pētījumu laboratorijās darbs ir saistīts ar radiāciju vai jonizējošiem avotiem,

tādēļ kodolfiziķim vismaz reizi gadā pirms jauna darba uzsākšanas un pēc tā jāiziet medicīniskā
kontrole. Analītiskais un datu apkopošanas darbs noris biroja telpās. Darba diena ir astoņas
stundas.

Darba iespējas Kodolfiziķis var strādāt dažādos pētniecības institūtos, laboratorijās, kā arī
uzņēmumu zinātniski pētnieciskās laboratorijās.

Nepieciešamā izglītība Šajā profesijā nepieciešama augstākā izglītība fizikā, ķīmijā vai dabas zinātnēs. Minimālais studiju ilgums ir trīs gadi.

Iespējamais atalgojums Kodolfiziķa atalgojums var būt no Ls 250 līdz Ls 2000 mēnesī. Tas
ir atkarīgs no zinātniskā grāda un iespējām piesaistīt finansējumu konkrētiem pētniecības projektiem.

Radniecīgās profesijas

Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris
Ķīmiķis
Fiziķis
Radiologs

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē matemātika un fizika? Vai patīk risināt sarežģītus
uzdevumus, pielietot formulas, atklāt likumsakarības? Vai tev patīk prognozēt un modelēt situāciju attīstību? Vai tevi interesē populārzinātniskā literatūra un raidījumi, kas pievēršas dabas
likumu izpētei?

Kodolfiziķim ir nepieciešamas labas analītiskās spējas, lai viņš spētu iegūt, apstrādāt, novērtēt,
salīdzināt un iegaumēt visu vajadzīgo informāciju. Jāprot plānot un organizēt savu darbu, paredzēt un novērtēt nepareizas darbības sekas. Attieksmei pret darbu un darba drošību jābūt ļoti
nopietnai, jo kodolfiziķa pētījumi un pārējais darbs ir saistīts ar radiāciju.
Šai darbā nozīmīgas ir vairāku svešvalodu zināšanas (vismaz krievu un angļu valoda), lai varētu
lasīt zinātniskās publikācijas nozarē, piedalīties starptautiskās konferencēs un starptautiskos
pētniecības projektos. Kodolfiziķim jābūt mērķtiecīgam, ar augstu atbildības izjūtu, precīzam
un radošam.
Ja esi skolnieks, tad pastiprinātu uzmanību pievērs matemātikas, fizikas, informātikas un programmēšanas pamatu apguvei. Mācies arī svešvalodas. Lasi skolēniem domātās dabas zinību grāmatas, risini uzdevumus un brīvajā laikā veic eksperimentus, kas atrodami dabas zinību
grāmatās vai internetā. Piedalies interešu izglītības pulciņā fizikā vai informātikā un attīsti savas
prasmes.

¹ Scintilācija – gaismas uzliesmojums, kas rodas dažās vielās, ja tās apstaro ar jonizējošu starojumu.
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Ja esi students, tad individuālos pētnieciskos un laboratorijas darbus izstrādā atomfizikā, lai iegūtu padziļinātas zināšanas. Izmanto iespēju doties studentu apmaiņas programmā ERASMUS
uz ārvalstu augstskolām, kuras piedāvā studiju kursus vai moduļus atomfizikā.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
matemātika un fizika

mēriekārtas, laboratorijas ierīces

informācijas iegūšanas veidi un analīze

TV raidījumi, filmas un grāmatas par dzīvās un
nedzīvās dabas likumsakarībām

dators, programmēšana
vides aizsardzība

pētniecība un zinātne
kodolfizika

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskā domāšana			neatkarība			oriģinalitāte
komplicētība*				rūpība				radošums
kritiskums				precizitāte			intuīcija*****
zinātkāre				praktiskums			apzinīgums
intelektualitāte**				materiālisms****			disciplinētība
sistemātiskums***			neatlaidība			uzņēmība
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
*****intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru, programmēt

sazināties vismaz divās svešvalodās

veikt aprēķinus matemātikā un fizikā

plānot un organizēt savu darbu, veikt zinātniskos eksperimentus

izklāstīt savas idejas rakstveidā
uzstāties ar priekšlasījumu, prezentēt

sadarboties komandā
strādāt ar laboratorijas iekārtām un ievērot darba drošības noteikumus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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HIDROLOGS
Kods 2114 10
DARBA SATURS Hidrologi strādā monitoringa un zinātniski pētnieciskajā jomā. Monitoringa

jomā hidrologs Latvijas upēs izdara hidrometriskos mērījumus – ūdens līmeņa un straumes ātruma, ūdens temperatūras, ledus biezuma, hidroķīmiskos u.c, kā arī novēro ledus veidošanos,
tā iešanu un dažādas citas dabas izpausmes. Dažkārt viņam jāvēro arī upes gultnes izskalojumu
un sanesumu veidošanās procesi.
Lielākajā daļā hidroloģisko staciju mērījumus veic automatizēti, izmantojot ūdens līmeņa un temperatūras sensorus, kas pa mobilo sakaru tīklu nosūta informāciju uz Latvijas Vides ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra serveriem. Latvijā ir tikai deviņi hidroloģijas tehniķi, kuri veic mērījumus
neautomatizētās hidroloģiskās stacijās. Hidroloģijas tehniķi darbā izmanto ūdens termometrus
un ūdens līmeņa latiņas un vēro dabu. Monitoringa hidrometrisko mērījumu datus kontrolē un
apstrādā konkrēto reģionu hidrologi, kuri izdara arī upju caurplūdes un noteces aprēķinus.
Ja hidrologs veic lauka darbus monitoringa jomā, viņš mēra upju caurplūdi dažādos gadalaikos,
lai noteiktu sakarību starp ūdens līmeni un upes caurplūdi. Ikdienas režīmā ūdens līmeni mēra
automātiskās iekārtas, bet caurplūdes mērījumi pagaidām vēl nav automatizēti. Pamatojoties uz
caurplūdes mērījumiem, kas veikti augsta, zema un vidēja ūdens līmeņa apstākļos, pieredzējis
hidrologs spēj aprēķināt upes noteci un caurplūdes režīmu katrai dienai. Hidrologs izstrādā arī
mērījumu un novērojumu veikšanas instrukcijas, gatavo hidroloģisko staciju izvietojuma projektus.
Svarīga hidrologa darba daļa ir lietišķie aprēķini, tie raksturo upju hidroloģisko režīmu. Šādus
aprēķinus veic gan monitoringa, gan zinātniski pētnieciskajā jomā strādājošie hidrologi, un tajos
izmanto hidroloģiskās modelēšanas matemātiskās metodes, kas balstās uz meteoroloģisko un
hidroloģisko mērījumu datiem un ļauj prognozēt upju noteces režīmu palu vai sausuma periodos.
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Operatīvo īstermiņa hidroloģisko prognožu sastādīšanai hidrologs apkopo automātisko meteoroloģisko staciju tīkla atsūtītos meteoroloģisko mērījumu datus, kā arī prognožu daļas meteoroloģisko prognožu datus un hidroloģiskos datus par ūdens līmeni, ledus un sniega kārtas
biezumu upju baseinā. Pēc šiem datiem hidrologs veido situācijas prognozi. Informācija tiek
iekļauta periodiskajā biļetenā par hidroloģisko stāvokli Latvijā. Atkarībā no klienta vajadzības
biļetenā iekļauj datus par vienu upi, par reģionu vai arī par visu Latviju.
Strādājot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģisko prognožu nodaļā,
hidrologs sniedz uzņēmumiem un masu medijiem operatīvo hidroloģisko informāciju, piemēram, par palu bīstamību vai ledus iešanu upēs.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Hidrologi, kuri veic mērījumus upēs, izmanto
laivas un strādā ar automātiskām līmeņa hidrostatiskās mērīšanas iekārtām, straumes ātruma
mērītājiem jeb hidroloģiskajiem spārniņiem un ģeodēziskajiem nivelieriem.

Hidrologi, kuri apkopo datus, strādā ar specializētām datorprogrammām un matemātiskiem
hidroloģisko procesu modeļiem, kuros ietilpst automātisko meteoroloģisko un hidroloģisko
staciju tīkla atsūtītie mērījumu dati.

Darba apstākļi Hidrologi un hidroloģijas tehniķi, kuri strādā izbraukuma brigādēs, hidrometriskos darbus veic ārā lauka apstākļos. Siltajā sezonā darbs ir patīkams, bet rudens, ziemas un
pavasara periodā jārēķinās ar salu, lietu un sniegu. Lauka darba uzdevumi hidrologam jāveic
jebkādos laika apstākļos un jāizdara visi nepieciešamie mērījumi.
Hidrologi, kuri veic datu apstrādi, strādā birojā. Gatavojot operatīvās hidroloģiskās prognozes,
hidrologiem palu periodā un lietusgāžu laikā jāspēj strādāt saspringtā diennakts režīmā, lai brīdinātu iedzīvotājus par augsta ūdens līmeņa un plūdu iespējamību upēs.

Darba iespējas Hidrologs var strādāt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, hidroloģijas stacijās, monitoringa un hidroloģisko pētījumu uzņēmumos.
Upju hidroloģiskā režīma datus, kā arī gultnes veidošanās prognozes pielieto hidroinženierijas
jomā, projektējot un ceļot ēkas upju tuvumā, tiltus, dambjus, hidroelektrostacijas, kuģu piestātnes, naftas un gāzes cauruļvadu pārejas upēs, līdz ar to hidrologs var strādāt hidroinženierijas
vai hidrotehnisko būvju uzturēšanas uzņēmumos.

Nepieciešamā izglītība Mācību iestādes, kur varētu apgūt tieši hidroloģiju, Latvijā nav, bet
par hidrologu var strādāt, ja ir iegūta augstākā izglītība ģeogrāfijā vai vides un ūdenssaimniecībā. Liela daļa vecākās paaudzes hidrologu ir beiguši Krievijas Hidrometeoroloģisko universitāti
Sanktpēterburgā (www.rshu.ru), turp studēt var doties arī tagad.

Iespējamais atalgojums Hidrologa atalgojums ir robežās no Ls 250 līdz Ls 500 mēnesī.
Radniecīgās profesijas
Ģeologs
Meteorologs
Klimatologs
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē, cik daudz ūdens gada laikā iztek cauri Latvijai, kāpēc
upes ir līkumotas un kāpēc tās aizsalst, sākot no krastiem? Vai tev patīk gan daba un ģeogrāfija,
gan matemātika un statistika?
Hidrologam jābūt neatlaidīgam, precīzam, godīgam, ar apzinīgu attieksmi pret darāmo. Darbā jābūt uzmanīgam, jāprot koncentrēties datu apstrādei, lai nepieļautu neuzmanības kļūdas.
Operatīvo prognožu sagatavošanā hidrologam būtiska ir analītiskā domāšana un spēja ātri
pieņemt svarīgus lēmumus, kas ietekmē daudzu cilvēku saimniecisko darbību. Darbam lauka
apstākļos ir svarīga fiziskā izturība un laba veselība.
Ja esi skolnieks, vēro dabu, apmeklē Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru,
lai iepazītos ar hidrologa darba apstākļiem. Tu vari iesaistīties arī Jauno ģeogrāfu skolas
(http://www.jgs.lv/) aktivitātēs. Skolā cītīgi mācies ģeogrāfiju, fiziku, matemātiku un svešvalodas. Attīsti fizisko izturību, nodarbojoties ar sportu un it sevišķi ar peldēšanu.
Ja esi students, tad pievērs lielāku uzmanību ar hidroloģiju saistīto priekšmetu apguvei un
meklē prakses iespējas uzņēmumos, kur strādā hidrologi. Lasi papildu literatūru par hidroloģiju un atrodi iespēju papildus apgūt matemātiskās modelēšanas metodes, kā arī hidroloģijā
izmantotās datorprogrammas.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad to visvieglāk iespējams izdarīt, ja tev ir ģeogrāfa, hidroloģijas inženiera vai matemātiķa augstākā izglītība. Meklē darba iespējas hidroloģijas jomā un konsultējies
ar speciālistiem, kādas zināšanas tev vēl nepieciešamas.
Ja vēlies papildināt savas zināšanas nozarē, tad vari doties uz starptautiskiem kvalifikācijas celšanas kursiem un stažēšanās praksēm ārzemēs.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
dabas procesi

darbs dabā

dabas zinības, īpaši ģeogrāfija un ģeoloģija

darbs ar lielu informācijas daudzumu

fizika, matemātika un statistika

dabas sakarības un to prognozes

hidroloģijas mērinstrumenti

sarežģīti uzdevumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums				neatlaidība			patstāvība
piesardzība				intelektualitāte***		intuitivitāte****
zinātkāre				pastāvība			elastīgums
neatkarība				praktiskums			vērīgums
sistemātiskums*				izturība				stabilitāte
racionalitāte**				precizitāte			disciplinētība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
****intuitivitāte – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
veikt hidroloģiskos mērījumus

peldēt un vadīt laivu

strādāt komandā

novērot un izdarīt secinājumus, domāt kritiski

risināt sarežģītus aprēķinus

strādāt ar kartogrāfisko materiālu

strādāt ar datoru

ievērot drošības noteikumus lauka darbā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 29

11/11/11 2:54 PM

30

DABAS, VIDES ZINĪBAS HIDROLOĢIJAS INŽENIERIS

HIDROLOĢIJAS INŽENIERIS
Kods 2142 23
DARBA SATURS Hidroloģijas¹ inženieris pēta un pārzina pazemes, virszemes un jūras ūdeņu
kustību un prot pielietot šīs zināšanas dažādu hidrotehnisko būvju² projektēšanā un ekspluatācijā. Viņš nosaka brīvostas akvatorija dziļumu, identificē dziļākās vietas, arī sēkļus, lai varētu
izvērtēt, kur nepieciešams padziļināt gultni, tā nodrošinot kuģošanas iespējas kuģiem ar lielāku
iegrimes līmeni.

Inženieris projektē arī hidrotehniskās būves, piemēram, dambjus, piestātnes, hidroelektrostacijas, kanālus un ostas, izvērtē plānoto būvju ietekmi uz dabu, pēta hidroloģiskos apstākļus un
sniedz savu eksperta atzinumu ar secinājumiem un ieteikumiem. Gatavojot atzinumu, inženieris ņem vērā ne vien hidroloģiskos apstākļus, bet arī apkārtējo apbūvi, pieejamo infrastruktūru, teritorijas attīstības plānus un rūpīgi izvērtē jaunās būves ietekmi uz jau esošo apbūvi. Pēc
tam kopā ar pasūtītāju vai projektētāju izvēlas piemērotākos būvniecības darbus, materiālus,
atbilstīgu tehnoloģiju, nosaka nepieciešamos drošības pasākumus būves ekspluatācijas laikā. Inženiera pienākums var būt arī uzraudzīt jau esošo hidrotehnisko būvju tehnisko stāvokli,
izstrādāt ūdens objektu apsaimniekošanas noteikumus un nodrošināt tiem pareizu būvju ekspluatācijas režīmu.
Pirms būvniecības projekta izstrādes hidroloģijas inženieris izpēta apvidu, lai zinātu, kādi
strauti vai avoti plūst tuvākajā apkaimē, kā virzās gruntsūdeņi un kādas ūdenstilpnes atrodas
tuvumā. Lai sniegtu kvalitatīvu atzinumu, viņš izmanto Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā pieejamos hidroloģisko novērojumu datus un hidroloģiskās kartes, bet, ja ar šo
informāciju nepietiek, pats veic papildu hidrometriskos novērojumus. Piemēram, vēro ledus
veidošanās procesus jūrā un upēs, ledus uzlūšanu upēs, lai atzīmētu posmus, kur, ledum lūs¹ Zinātnes nozare, kas pēta zemeslodes ūdeņus.
² Visas celtnes, ko izmanto ūdens resursu apsaimniekošanai un ūdens noārdošās iedarbības ierobežošanai.
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tot, ūdens līmenis paaugstinās, kur veidojas vižņi un ledus sadrūzmējumi, cik ilgu laiku šie
sastrēgumi saglabājas. Viņš analizē arī ledus kustību kuģu ceļos jūrā, lai zinātu, kur nepieciešama ledlauža palīdzība.
Hidroloģijas inženiera novērojumi un atzinumi ļauj paredzēt un novērtēt hidroloģisko apstākļu
ietekmi uz esošiem un plānotiem objektiem, būvēm un apdzīvotām teritorijām, tā samazinot
iespējamos materiālos zaudējumus un apdraudējumus gan cilvēku veselībai, gan dabai.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Precīzu novērojumu un aprēķinu veikšanai hidroloģijas inženieris strādā ar speciālām hidroloģijas datorprogrammām, kā arī lieto ģeodēzijas
un hidroloģijas mērinstrumentus, piemēram, teodolītus³ un nivelierus⁴, straumes ātruma mērītājus. Izmanto arī projektēšanas programmas, piemēram, AutoCad, ģeogrāfisko informācijas
sistēmu programmas un datu bāzes, globālās pozicionēšanas sistēmas.
Darba apstākļi Mērījumu matemātiskos aprēķinus un projektēšanas darbus inženieris veic
darba kabinetā, savukārt lauka apstākļos mērījumi jāveic noteiktā laikā. Vētru, plūdu un palu laikā īpaši jāuzrauga hidrotehniskās būves, tāpēc var nākties strādāt nepatīkamos laika apstākļos.
Darba laiks ir piecas dienas nedēļā pa astoņām stundām, taču nepieciešamības gadījumā darba ilgums un darbadienu skaits var mainīties.

Darba iespējas Hidroloģijas inženieris var strādāt privātuzņēmumos vai valsts un pašvaldību
institūcijās, kas nodarbojas ar būvniecību un būvniecības pārraudzību, arī lielākās hidrotehniskās būvēs – ostās, uz upju aizsprostiem, hidroelektrostacijās.

Hidroloģiskās prognozes un atzinumus inženieris var gatavot pasūtītājiem arī kā individuālais
pakalpojuma sniedzējs.

Nepieciešamā izglītība Hidroloģijas inženierim nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnē, vides un ūdenssaimniecībā vai vides inženierzinātnē. Mācību ilgums – trīs līdz pieci gadi.

Lai iegūtu tiesības sniegt eksperta atzinumu, speciālistam nepieciešams būvprakses sertifikāts ģeotehniskajā inženierizpētē, upju vai jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā atbilstīgi
08.07.2003. MK noteikumiem nr. 383 “Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.

Iespējamais atalgojums Hidroloģijas inženiera atalgojums ir vidēji Ls 300-Ls 500 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists
Vides inženieris
Ģeologs
Hidrologs
Meliorācijas inženieris

³ Optiski mehānisks instruments leņķu mērīšanai horizontālā un vertikālā plaknē, arī virziena noteikšanai.
⁴ Ģeodēzisks instruments zemes virsas punktu augstuma starpības noteikšanai.
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē tiltu un dambju būvniecība, vai gribi uzzināt, kāpēc

upes neaizskalo aizsprostus un kāpēc daudzas vietas pavasaros applūst? Ja tev patīk iedziļināties dabas norisēs, esi precīzs un uzņēmīgs, ar labām novērošanas spējām un nebaidies no
skarbiem laika apstākļiem, tad noteikti apsver iespēju kļūt par hidroloģijas inženieri.
Ja esi skolnieks, tad vispirms dodies dabā, vēro un saskati sakarības. Dabas zinību stundās
uzdod tevi interesējošus jautājumus par ūdens apriti dabā, upju un ezeru veidošanos, notekūdeņiem, dambjiem. Skolā cītīgi apgūsti ģeogrāfiju, fiziku, matemātiku un informātiku, pievērs
uzmanību arī rasēšanai. Lai gūtu labāku priekšstatu par šo profesiju, vari apmeklēt augstskolu
atvērto durvju dienas, Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, bet, lai paplašinātu
zināšanas, iesaisties Jauno ģeogrāfu skolas (http://www.jgs.lv/) aktivitātēs.
Ja esi students, tad noteikti meklē prakses iespējas pieredzējuša hidroloģijas inženiera vadībā.
Veicot mērījumus un sekojot tam, kā tiek apstrādāti un interpretēti to rezultāti, augstskolā gūtās
zināšanas varēsi savietot ar praktisko pieredzi. Tāpat interesējies par jaunākajām tehnoloģijām
hidrotehnisko būvju būvniecībā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad vajadzēs iegūt augstāko izglītību vismaz bakalaura grāda līmenī, jo
tikai tā hidroloģijas inženieris saņem tiesības patstāvīgi izstrādāt projektus un sniegt atzinumus.
Ja augstākā izglītība ir iegūta radniecīgā jomā, tad mācies tālmācības kursos vai apgūsti hidroloģijas inženieriju maģistra studijās.
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas nozarē, tad apmeklē dažādus pētnieku rīkotus seminārus, piedalies referātu priekšlasījumos un konferencēs hidroloģijas jomā, kā arī seko līdzi
jaunākajiem sasniegumiem inženierijā – būvniecības materiālu piedāvājumam, jaunākajiem
tehniskajiem risinājumiem un būvniecības metodēm. Iegūsti būvprakses sertifikātu ģeotehniskajā inženierizpētē, ko izsniedz Latvijas Būvinženieru savienības būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcija (www.building.lv/lbs/new/sertifikacija), vai jūras hidrotehnisko būvju
projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas Jūrniecības savienības sertificēšanas centrs (www.ljs.lv/public/lat/sertificesanas_centrs), vai arī upju hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas Melioratoru
biedrības hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs (http://lmb-melio.lv/
sertificesana).
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ģeogrāfija un fizika

hidroloģijas datu apstrāde

dabas procesi

ģeoloģija un hidroloģija

būvniecība un projektēšana

hidrotehniskās būves

darbs dabā

tehnisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:
komplicētība*				racionalitāte***			patstāvība
analītiskums				kritiskums			disciplinētība
sistemātiskums**			praktiskums			elastīgums
neatkarība				pastāvība			stabilitāte
neatlaidība				saimnieciskums			vērīgums
zinātkāre				precizitāte			intuitivitāte****
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
****intuitivitāte – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
veikt sarežģītus aprēķinus

plānot darbus un strādāt sistemātiski

strādāt ar lielu datu apjomu

veikt hidroloģiskus mērījumus

izstrādāt hidrotehnisko būvju projektus

analizēt datus un izdarīt secinājumus

pārzināt un pielietot tiesību aktu normas

sadarboties ar kolēģiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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KLIMATOLOGS
Kods 2112 01
DARBA SATURS Klimatologs analizē laika apstākļu maiņu ilglaicīgās tendences, ilgā laika periodā apkopo meteoroloģisko mērījumu vidējos un ekstremālos lielumus, piemēram, gaisa un
zemes virskārtas temperatūru, vēja ātrumu, atmosfēras spiedienu, gaisa mitrumu, nokrišņu un
mākoņu daudzumu, sniega kārtas biezumu. Klimatologu apkopotos datus un secinājumus savā
darbā izmanto agroklimatologi, medicīnas klimatologi un būvnieki.

Meteoroloģiskie dati tiek iegūti un uzglabāti par valsts budžeta līdzekļiem, un mūsdienu klimatoloģijas pētījumos ietilpst lielas teritorijas, ilgs novērojumu periods, daudzveidīgi meteoroloģiskie
parametri un liels meteoroloģisko mērījumu punktu skaits, kā arī dažādi scenāriji, kas raksturo
cilvēku saimnieciskās darbības ietekmi uz atmosfēras procesiem.
Atšķirībā no sinoptiķa, kurš prognozē laika apstākļus īsākam periodam, klimatologam analīzei
nepieciešams vismaz 30 gadu meteoroloģisko novērojumu periods, kura laikā uzkrāts meteoroloģisko mērījumu datu masīvs. Latvijā ir vairāk nekā 20 meteoroloģisko novērojumu staciju, šie
mērījumi vecākajās stacijās tiek veikti ilgāk nekā 200 gadu, tāpēc uzkrātais datu apjoms ir liels.
Atmosfēras stāvokli jebkurā noteiktā vietā ietekmē liela mēroga atmosfēras cirkulācijas – ciklonu
un anticiklonu veidošanās un pārvietošanās. Vietējā klimata maiņas ir saistītas ar reģionāla vai
globāla mēroga klimata maiņām, tāpēc savos pētījumos klimatologs plaši izmanto datu matemātiskās apstrādes metodes un matemātisko modelēšanu. Gaidāmos sezonas laika apstākļus
viņš prognozē pēc datu bāzēs atrastiem līdzīgiem gadiem, kad atmosfēras cirkulācija veidojās
gandrīz tādā pašā veidā kā prognozējamā gadā, piemēram, kādi laika apstākļi biežāk sagaidāmi
pavasaros pēc siltām ziemām.
Klimata matemātiskie modeļi ir vieni no sarežģītākajiem mūsdienu zinātnē, jo kopā ar lielu apstrādājamo datu daudzumu tajos tiek iekļautas arī sarežģītas atgriezeniskās saiknes starp dažādiem
atmosfēras procesiem, piemēram, gaisa mitrums ietekmē mākoņu veidošanos, kas savukārt
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ietekmē Saules enerģijas piekļūšanu zemes virskārtai un gaisa sasilšanu, gaisa nevienmērīga
sasilšana rada vēja plūsmu utt. Klimata matemātiskai modelēšanai klimatologs izmanto īpašus
datorus ar plašu atmiņu un ļoti lielu darbības ātrumu. Klimata globālai pētīšanai un modelēšanai nepieciešams liels finansējums un ilgstoši uzkrāta pieredze, tāpēc darbietilpīgus pētījumus
klimatologi veic starptautiskos pētniecības centros.
Latvijā viņi apkopo un analizē vietējo meteoroloģisko mērījumu datus, pēc klientu pieprasījuma sagatavo informāciju tautsaimniecības nozarēm, piemēram, vēja ātruma raksturojumu vēja
ģeneratoru būvniecībai, zemes virskārtas un gaisa zemāko slāņu temperatūras raksturojumu
lauksaimniecībai, nokrišņu normas aprēķinus lietus ūdens kanalizācijas projektēšanai, vidējo
saulaino dienu skaitu gadā, sniega segas noturēšanās vidējo ilgumu tūrismam u.c.
Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” klimatologi ir izveidojuši Latvijas
būvnormatīvu kompleksu, kur ietilpst būvobjektu projektēšanas prasības par meteoroloģisko
faktoru – vēja, nokrišņu, gaisa temperatūras un mitruma pārmaiņu – ietekmi. Tās ir pieskaņotas
ES prasībām un nosaka, kā būvju projektēšanas gaitā jāņem vērā Latvijas klimata īpatnības.
Klimatologi Latvijā interpretē arī klimata maiņu matemātiskās modelēšanas rezultātus, kas liecina par to iespējamību, piemēram, klimatologs var prognozēt, ka nākotnē gaidāmas nokrišņiem bagātākas vasaras vai ūdens līmeņa celšanās Baltijas jūrā.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Galvenie klimatologa darba instrumenti ir jau-

dīgs dators un datu bāzes ar meteoroloģisko informāciju, kā arī dažādas datu apstrādes programmas (piemēram, Excel). Meteoroloģiskie dati glabājas gan papīra dokumentu, gan elektroniskā formā. Latvijas pierobežas rajonu klimata raksturošanai nepieciešams izmantot arī
kaimiņvalstu datu bāzes.

Darba apstākļi Parasti klimatologs strādā biroja telpās. Darbadienas ilgums – astoņas stundas.

Darba iespējas Klimatologs var strādāt Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā,
Latvijas Universitātē akadēmisko pētījumu jomā vai par mācībspēku, kā arī dažādu firmu zinātniski pētnieciskās laboratorijās.
Var strādāt ar valsts, pašvaldību un privāto uzņēmumu projektiem, kur svarīgi ir raksturot laika
apstākļu klimatisko maiņu ietekmi uz tautsaimniecības nozarēm vai lielām un ilgstoši izmantojamām būvēm (ostām, tiltiem, hidroelektrostacijām, augstceltnēm).
Šajā profesijā nevar būt pašnodarbinātais, jo darbā liela nozīme ir meteoroloģisko novērojumu
datu bāzēm, kas glabājas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Nepieciešamā izglītība Klimatologam jāpārzina meteoroloģija, atmosfēras fizikas procesi,

labi jāorientējas matemātikā un fizikā, tāpēc nepieciešama meteorologa, ģeogrāfa vai matemātiķa augstākā izglītība. Ģeogrāfijas un matemātikas bakalaura grādu iespējams iegūt Latvijas augstskolās, savukārt meteorologa profesiju Latvijā apgūt nevar – šāda izglītība pieejama,
piemēram, Krievijā. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi.
Arī maģistra programmas klimatoloģijā Latvijā pagaidām nav, taču iespējams mācīties Vācijas
augstskolās un citviet Eiropā.

Iespējamais atalgojums Atalgojums ir aptuveni Ls 400 mēnesī.
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Radniecīgās profesijas
Meteorologs
Fiziķis
Hidrologs
Statistikas matemātiķis

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk vērot laika apstākļu maiņu un interesē, kā tas notiek?
Vai vēlies zināt, kas izraisa spēcīgu vētru, plūdus vai cunami? Varbūt tevi interesē, kāpēc agrāk
vasaras bija saulainākas, bet ziemas – aukstākas? Klimata maiņas ir nozīmīga pētniecības joma
visā pasaulē, un, kļūstot par klimatologu, arī tu vari sniegt ieguldījumu siltumnīcas efekta mazināšanā un klimata stabilizēšanā, kā arī palīdzēt cilvēkiem pielāgoties klimatiskajiem apstākļiem.
Ja esi skolnieks un tas viss tevi interesē, tad noteikti pievērs pastiprinātu uzmanību ģeogrāfijas,
fizikas un matemātikas apguvei. Klimatologi cieši sadarbojas ar kolēģiem arī no citām valstīm,
tāpēc svarīgas ir svešvalodu zināšanas. Vari pievienoties laika vērotāju kustībai un sistemātiski
atzīmēt laika apstākļu maiņas, tā labāk izprotot dabas norises. Darbojies Egila Birznieka jauno
ģeogrāfu skolā (mājaslapa www.jgs.lv), kur vari papildināt savas zināšanas un pārbaudīt tās,
pildot šīs skolas piedāvātos uzdevumus, un iepazīsties ar topošajiem studiju biedriem.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā
un ar klimata pētniecību saistītās iestādēs. Rodi iespējas doties apmaiņas braucienos vai praksē
uz citu valstu augstskolām un pētniecības iestādēm.
Ja vēlies apgūt šo profesiju papildus esošajai vai turpināt savu profesionālo izglītību, vari meklēt
starptautiskas izglītības iespējas. Klimatologiem ir pieejami starptautiski kvalifikācijas celšanas
kursi un konferences, ko rīko Pasaules meteoroloģijas organizācija www.wmo.int.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
procesi dabā, klimata pārmaiņas

darbs ar datoru un datu bāzēm

pētniecisks darbs

matemātiskā modelēšana

aprēķini, datu matemātiskās apstrādes
metodes

dabas sakarības, to analīze un prognozēšana

meteoroloģisko mērījumu analīze

ģeogrāfija, matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskā domāšana			sistemātiskums****		tālredzība
komplicētība*				precizitāte			patstāvība
zinātkāre				metodiskums			disciplinētība
racionalitāte				neatlaidība			rūpīgums
intraversija**				kritiskums 			apķērība
intelektualitāte***			elastīgums			uzņēmība
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem,
pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
****sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
domāt kritiski, analizēt lielu datu apjomu

lasīt un sazināties vismaz divās svešvalodās

strādāt patstāvīgi un plānveidīgi

meklēt, atlasīt un apstrādāt informāciju

rakstveidā un mutvārdos saprotami izklāstīt
sarežģītu informāciju

pielietot datu matemātiskās apstrādes metodes un matemātisko modelēšanu

novērot un izdarīt secinājumus

strādāt ar datoru, datu bāzēm

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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BOTĀNIĶIS
Kods 2131 18
DARBA SATURS Botānika ir zinātne par augiem, to augšanu, vairošanos un attīstību. Botāniķa
darba ikdiena ir atkarīga no darba vietas un darba mērķa – tas var būt pētniecisks vai praktisks.
Botāniķa darba pamatuzdevums ir Latvijas floras jeb augu valsts izpēte un mērķtiecīgas darbības vietējās floras saglabāšanā un attīstīšanā.
Strādājot botāniskajā dārzā, botāniķis rūpējas, lai apmeklētāji varētu apskatīt iespējami vairāk
Latvijā savvaļā augošus augus un, ja to atļāvuši mūsu klimatiskie apstākļi, arī šeit audzētus ārvalstu augus. Botāniskā dārza botāniķim darba ikdiena ir sezonāla. Ziemā (no janvāra līdz martam)
viņš veic sēklu apmaiņu ar ārvalstu botāniskajiem dārziem, lai Latvijas augus varētu eksponēt
ārvalstīs un otrādi. Vispirms izsūta sarakstus ar sēklām, kuras attiecīgajā gadā mūsu botāniskais
dārzs piedāvā iegūt. Pēc tam pasūta mūs interesējošās sēklas no citu botānisko dārzu piedāvājuma. Kad tās ir saņemtas, botāniķis apmēram divu mēnešu laikā attīra sēklas no liekajām
daļām un piejaukumiem. Tad sagrupē pa šķirnēm un katru ievieto kārbiņā, uz kuru norādīts auga
latīniskais nosaukums. Pēc visa padarītā botāniķis izveido sašķiroto sēklu katalogu.
Vasaras periodā, sākot no marta, botāniķis organizē viengadīgo augu stādīšanu. Stādīšanas
procesu veic dārznieki, taču to, kādus augus stādīt, norāda botāniķis. Ziedēšanas laikā viņš regulāri dodas dārza apgaitā, lai pārliecinātos, vai augi iestādīti pareizi, vai tiem ir labvēlīgi augšanas apstākļi un vai ir iesēts pareizais augs. Vasaras periodā botāniķis dodas arī ekspedīcijās uz
tuvāko apkārtni, lai atrastu interesantus, savvaļā augošus augus botāniskā dārza ekspozīcijas
papildināšanai vai paplašināšanai.
Botāniķis veido sarakstu ar augiem, kas ir pieejami botāniskajā dārzā, un reģistrē datus par tiem.
Tā viņš zina, kur tos var atrast, kā tos kopt, un spēj saplānot darbus, lai nenokavētu botāniskajā
dārzā pieejamo augu sēklu savākšanu. Botāniskajā dārzā esošo augu apzināšana dod iespēju
arī plānot, kāda veida augi vēl būtu nepieciešami, lai varētu izveidot pēc iespējas pilnīgāku noteiktas augu sugas apkopojumu.
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Botāniskajos dārzos regulāri tiek organizētas ekskursijas skolēniem. Parasti šīs ekskursijas
vada botāniķi un iepazīstina skolēnus ar dārzā eksponētajiem augiem.
Botāniķi sniedz arī konsultācijas interesentiem par vietējo floru un iesaka, kā labāk audzēt izvēlētos augus mājas apstākļos. Botāniskajos dārzos ierobežotā daudzumā tiek izsniegtas arī
sēklas retāku augu ieaudzēšanai mazdārziņos.
Pētniecības jomā botāniķi identificē, klasificē un pēta augu struktūru, ekoloģiju, fizioloģiju, barības vielu uzņemšanu un izplatību. Arī regulāri veic pētījumus par Latvijas augu valsti. Parasti
tiek izraudzīta viena augu suga, kurai pastiprināti tiek pievērsta uzmanība visu gadu, novērojot
tās izplatību, izmantošanu ārstniecībā un faktorus, kas ietekmē sugas augšanu. Botāniķis pēta
augu dzīves pamatprincipus – to izcelsmi, iekļaušanos apkārtējā vidē, attīstības gaitu, augu
uzbūvi, aktīvi iesaistās jaunu sugu atklāšanā. Speciālās rokasgrāmatās tiek atrasta auga piederība klasei, rindai un kārtai. Ja to nav iespējams noteikt, sugu var uzskatīt par jaunu un turpmāk
var veikt pētniecisko darbu jaunatklātās sugas dziļākai izpētei.
Pētījumos iegūtos rezultātus botāniķis ievada datorā, kur ar programmu palīdzību datus apstrādā, analizē un uzglabā. Pēc tam izstrādā ziņojumus par pētījumu rezultātiem un publicē tos
zinātniskos žurnālos vai iesniedz attiecīgām valsts vai pašvaldību institūcijām. Botāniķis veido
un izdod augu sugu aprakstus. Dažkārt viņš par atklājumiem informē plašāku sabiedrību, lai
veicinātu diskusiju par vides un augu aizsardzības jautājumiem un izglītotu sabiedrību.
Botāniķis piedalās arī Latvijas īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādē un
jaunu aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanā. Šādā gadījumā botāniķis sadarbojas ar Dabas
aizsardzības pārvaldi.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Botāniķis izmanto augu noteicējus – rokasgrā-

matas augu izpētē. Tajās ir apkopotas daudzas un dažādas pazīmes, pēc kurām var noskaidrot,
kas ir attiecīgais augs. Arī dažādas rokasgrāmatas un literatūru par augu valsti, datoru un datorprogrammas datu bāzu veidošanai vai esošo digitālo datu bāzu izmantošanai, arī internetu
informācijas meklēšanai. Izmanto arī binokulārās lupas, mikroskopus, herbāriju – izkaltētu un
presētu augu kolekciju, sēklu katalogus un digitālos fotoaparātus.
Ekspedīcijās botāniķis lieto lāpstiņu, nazi, speciālas mapes un preses augu paraugu herbārija
veidošanai, kolbas augu konservēšanai, mērlenti, palielināmo stiklu, teodolītu koku augstuma
noteikšanai u.c. Sēklu uzglabāšanai viņš izmanto skapjus ar daudzām mazām atvilktnītēm, kurās pēc noteiktiem kritērijiem sēklas apkopo.

Darba apstākļi Botāniķa darba apstākļi ir mainīgi – ziemā darbs noris laboratorijās un citās

darba telpās, vasarā pārsvarā dabā un botāniskā dārza āra teritorijā. Dodoties ekspedīcijās, viņam jābūt gatavam nelabvēlīgiem laika apstākļiem un ekspedīcijas vides īpatnībām, piemēram,
insekti, purvi, krūmaina apkaime u.tml.

Darba iespējas Botāniķis var strādāt botāniskajos dārzos, Latvijas Universitātes Bioloģijas
institūtā, botānikas laboratorijā, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Botānikas katedras
laboratorijā, dabas īpaši aizsargājamās teritorijās, Latvijas Dabas fondā, Latvijas Dabas muzejā, dabas aizsardzības pārvaldē. Var strādāt arī par mācībspēku augstskolās, profesionālajās
vidusskolās un arodvidusskolās. Botāniķis Latvijā var strādāt tikai valsts sektorā, jo privātajā
sektorā šis darbs netiek praktizēts.
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Nepieciešamā izglītība Botāniķim ir nepieciešama augstākā izglītība bioloģijā, bet darba iespējas ir lielākas, ja iegūts arī maģistra grāds bioloģijā. Ja viņš vēlas strādāt botāniskajā dārzā,
vēlama papildu izglītība agronomijā. Studiju ilgums ir trīs līdz pieci gadi.
Iespējamais atalgojums Botāniķa vidējais atalgojums nozarē ir Ls 500-550 mēnesī, atalgojumu var ietekmēt arī akadēmiskais grāds.
Radniecīgās profesijas

Biologs
Mikrobiologs
Dabas aizsardzības vecākais speciālists
Vides inženieris
Vides tehnologs

Ko vari darīt jau šodien Vai mīli dabu un tevi interesē augu valsts? Vai patīk laboratorijas darbi
bioloģijas stundās un augu sīkāka izpēte ar mikroskopa palīdzību? Vai vislabprātāk brīvo laiku
pavadi botāniskajos dārzos, dabas muzejos vai staigājot pa dabas takām? Varbūt tev patīk strādāt dārzā un rūpēties par istabas augiem?
Ja esi skolnieks, vari piedalīties Latvijas Botāniķu biedrības organizētajās aktivitātēs, kā arī
iepazīties ar aktualitātēm botānikā un atrast saistošu informāciju biedrības mājaslapā http://
botanika.sapnis.com. Piedalies mācību olimpiādēs, izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus
botānikā, apmeklē botānikas pulciņus. Ja ir interese redzēt, kā botāniķis strādā ikdienā, Ēnu
dienās vari pieteikties par ēnu kādam no praktizējušiem botāniķiem. Dārzā vai telpās mēģini
izaudzēt un pavairot tevi interesējošos augus. Lasi grāmatas un skaties TV raidījumus vai
filmas par dabu, dārzniecību, ekoloģiju. Izveido iepazīto augu herbāriju vai fotokolekciju.
Skolā padziļināti apgūsti bioloģiju un ķīmiju.
Ja esi students un nākotni vēlies saistīt ar botāniku, tad studiju laikā padziļināti apgūsti mācīto
attiecīgos studiju kursos, uzzini par aktuālajiem pētniecības virzieniem un darba iespējām botānikā. Pārdomā, vai tevi saista darbs dabas aizsardzības jomā vai zinātniskā pētniecība, un tad
attiecīgi vairāk pievērs uzmanību mācībām tevi interesējošos studiju kursos. Vasarā piesakies
praksē vai veic brīvprātīgu darbu botāniskajā dārzā.
Botāniķiem ir iespēja regulāri piedalīties konferencēs, pieredzes apmaiņas programmās un
dažādos starpvalstu sadarbības projektos. Viņi var doties savvaļas augu atklāšanas un izpētes
ekspedīcijās Latvijā vai ārvalstīs, izstrādāt zinātniskos pētījumus, tā paplašinot zināšanas šajā
nozarē.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
augi un augu valsts daudzveidība

augu fotografēšana, herbārija veidošana

bioloģija, populārzinātniskas filmas par dabu

dators un datu bāzes

dārza vai istabas augu kopšana

vides veselības un ekoloģijas jautājumi

žurnāli un grāmatas par savvaļas un dārza
augiem

botāniskie dārzi, dabas parki un rezervāti

Man raksturīgās personības īpašības ir:
analītiskums				piesardzība			pacietība
intelektualitāte*				zinātkāre			kārtīgums
sistemātiskums**			praktiskums			vērīgums
intraversija***				saimnieciskums			draudzīgums
kritiskums				materiālisms****			ambiciozitāte
rūpība					neatlaidība			uzņēmība
*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem,
pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
iegūt un analizēt informāciju, strādāt ar
datoru
pazīt augus
plānot darbu un noteikt prioritātes
sēt, stādīt un kopt augus

pētīt augu dzīves pamatprincipus un izstrādāt ziņojumus par pētījumu rezultātiem
izgatavot uzskatāmus augu fotoattēlus
pazīt sēklas un izveidot sēklu katalogu
sadarboties komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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VIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS
SPECIĀLISTS
Kods 2133 01
DARBA SATURS Vides aizsardzības vecākais speciālists rūpējas par vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Viņa uzdevums ir sekot,
lai dabas resursi tiktu izmantoti atbilstīgi likumdošanai, lai ražošana un uzņēmējdarbība radītu
pēc iespējas mazāku kaitējumu videi, kā arī informēt sabiedrību par vides aizsardzību un iesaistīt
cilvēkus tās nodrošināšanā.
Vides aizsardzības vecākais speciālists var strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, rūpniecības uzņēmumos un vides aizsardzības organizācijās, viņa darba specifika ir atkarīga no organizācijas
darbības virziena. Tā kā vides aizsardzība ir ārkārtīgi plaša joma, tad valsts un pašvaldību iestādēs strādājošie parasti specializējas šaurākā jomā, piemēram, piesārņojošās uzņēmējdarbības
kontroles, jūras lietu un ūdens, hidroelektrostaciju, arī radiācijas vai atkritumu apsaimniekošanas
kontroles jomā. Bet arī šo vides aizsardzības speciālista darbību var iedalīt vairākās jomās – vides
aizsardzības regulēšana, vides aizsardzības prasību ievērošanas pārraudzība, vides ietekmēšanas novērtēšana, vides monitorings un vides aizsardzības programmu ieviešana un uzraudzība.
Vides aizsardzības regulēšanas jomā aizsardzības speciālists izstrādā priekšlikumus vides aizsardzības politikai, jaunu tiesību aktu ieviešanai vai esošo papildināšanai, vides aizsardzības
standartus u.c. dokumentus.
Vides aizsardzības prasību ievērošanas pārraudzības jomā aizsardzības speciālists kontrolē, vai
iedzīvotāji, uzņēmumi un iestādes ievēro dažādos tiesību aktos noteikto un nenodara kaitējumu
videi, izstrādā pārbaudāmo objektu un teritoriju apsekošanas plānu vai veic neplānotas pārbaudes, ja ir saņemta sūdzība vai ir pamatotas aizdomas par vides normatīvo aktu pārkāpumiem. Apseko teritoriju vai objektu, ņem paraugus izmeklējumu veikšanai laboratorijā un veic
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kontrolmērījumus, piemēram, ūdens, gaisa vai augsnes piesārņojuma noteikšanai. Pieprasa
arī nepieciešamo informāciju, lai kontrolētu dabas resursu ieguves, lietošanas, vides piesārņošanas apjomus, iesaiņojuma plūsmu, atkritumu apsaimniekošanu, būvniecību un citas vidi
ietekmējošas darbības.
Vides ietekmēšanas novērtēšanas jomā vides aizsardzības speciālists izskata iesniegumus un
izsniedz atļaujas veikt kādus darbus, kas ir saistīti ar vides ietekmēšanu, piemēram, būvdarbus.
Novērtē vides ietekmējumu, pārliecinās, ka ir ieplānoti pasākumi vides iespējamā negatīvā ietekmējuma samazināšanai vai novēršanai, arī, vai ir veikti nepieciešamie saskaņojumi dažādās
iestādēs, vai iedzīvotājiem ir bijusi iespēja iepazīties ar projektu un tajā ietverto vides pārskatu
un izteikt savu viedokli par tiem, ja tas būtu nepieciešams.
Vides monitoringa jomā speciālists nosaka vides stāvokli, izvērtē tendences un perspektīvu, izstrādā vides politikas pasākumus un novērtē līdzšinējo pasākumu lietderību un efektivitāti. Šos
monitoringa pasākumus viņš veic atbilstīgi vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra apstiprinātai Vides monitoringa programmai četriem gadiem. Tajā noteikts, cik regulāri un ar kādām
metodēm jānovērtē vides stāvoklis. Vides aizsardzības speciālists veic vides monitoringam nepieciešamos novērojumus un mērījumus, reģistrē tos, analizē rezultātus un sagatavo pārskatus.
Vides aizsardzības programmu ieviešanas un uzraudzības jomā speciālists izstrādā vides aizsardzības programmas noteiktam mērķim konkrētā teritorijā. Lai programmu izstrādātu, viņš
sadarbojas ar pētniekiem, citu nozaru speciālistiem un amatpersonām. Programmas ieviešanas laikā vides aizsardzības speciālists uzrauga, lai tajā plānotie pasākumi tiktu organizēti, lai tie
atbilstu plānotajam un sasniegtu iecerētos rezultātus. Viņš var arī izstrādāt un vadīt konkrētus
vides aizsardzības projektus un novērtēt to rezultātus.
Strādājot uzņēmumā, kas nodarbojas ar vidi piesārņojošu darbību, vides aizsardzības vecākais
speciālists seko līdzi tam, lai uzņēmuma darbība ietekmētu vidi stingri pēc likumdošanā noteiktajām normām un nepārsniegtu iespējamo piesārņojumu, novērtē rūpniecisko avāriju risku.
Nosaka arī iespējamos apdraudējumus un nevēlamos notikumus objektā vai ārpus tā, kuru dēļ
var izraisīties rūpnieciska avārija, kas varētu radīt smagas sekas videi, cilvēku dzīvībai, veselībai un īpašumam. Vēl speciālists izstrādā rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumus,
lai nodrošinātu darbinieku, apkārtējo iedzīvotāju un sabiedrības drošību un aizsargātu viņus un
vidi no rūpnieciskās avārijas kaitīgās iedarbības. Vides aizsardzības speciālists plāno arī pasākumus, kā saglabāt kvalitatīvu vidi un kā atjaunot bojāto vidi avārijas gadījumā. Viņš izvērtē paredzēto vai veikto rūpniecisko avāriju riska samazināšanas pasākumu lietderību un efektivitāti,
sagatavo uzņēmuma piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus
un iesniegumus un kārto citu atļauju saņemšanu vides jomā.
Vides aizsardzības speciālistam nemitīgi jāpapildina zināšanas, jo Eiropas Savienības likumdošana bieži mainās, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai speciālists spētu veikt vides piesārņojuma kontroli
un varētu sniegt kvalitatīvas konsultācijas vides aizsardzības politikas jautājumos.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Vides aizsardzības vecākais speciālists lielākoties izmanto datoru, printeri un automašīnu. Dodoties kontroles izbraukumos, līdzi tiek ņemtas
arī globālās pozicionēšanas sistēmas ierīces, portatīvais dators, lineāls, bet radiācijas pārbaudei tiek izmantots speciāli aprīkots autobuss. Vides piesārņojumu konstatē organoleptiski¹, bet
analīžu veikšanai izsauc laboratoriju.

¹ Īpašību noteikšana (produktiem, materiāliem u. tml.) ar maņu orgāniem.
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Darba apstākļi Vides aizsardzības speciālista darba apstākļi ir atkarīgi no specifiskās jomas un uzde-

vumiem, tomēr visbiežāk tas ir darbs birojā un reizēm izbraukumi dabā vai uz uzņēmumiem. Arī darba laiks
un darba dienas ilgums ir atkarīgs no darba vietas – strādājot ar dokumentiem, tā būs astoņu stundu darba
diena, veicot izpēti izbraukumos, darba laiks var būt dažāds. Vides aizsardzības speciālistam nereti nākas
risināt arī dažādas konfliktsituācijas, tāpēc svarīgi ir spēt saglabāt mieru un rīkoties atbilstīgi apstākļiem.

Darba iespējas Vides aizsardzības vecākais speciālists var strādāt valsts vai pašvaldību institūcijās, uzņēmumos, kas nodarbojas ar vidi piesārņojošu darbību, arī vides konsultantu uzņēmumos un nevalstiskās organizācijās.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par vides aizsardzības vecāko speciālistu, nepieciešama augstākā izglītība kādā no vides zinātnēm – ķīmijā, bioloģijā, dabas aizsardzībā, ģeogrāfijā vai ģeoloģijā.
Iespējamais atalgojums Vides aizsardzības vecākā speciālista atalgojums ir atkarīgs no darba
vietas un darba pienākumiem, tāpēc tas var svārstīties, sākot no Ls 300 līdz Ls 1000 un vairāk mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Dabas aizsardzības vecākais speciālists
Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists
Vides pārvaldības speciālists
Vides tehnologs

Ko vari darīt jau šodien Vai tu interesējies par dabas zinībām un cilvēka ietekmi uz dabu? Varbūt tevi uztrauc globālā sasilšana un siltumnīcas efekts vai vienkārši tuvējās peldvietas tīrība?
Vides aizsardzības speciālisti ir ideālisti, kuri ar savu darbu cenšas saglabāt līdzsvaru starp dabu
un cilvēku, tāpēc nozīmīgas īpašības ir godīgums, stingra nostāja un prasme pamatot savus uzskatus. Vides aizsardzības speciālista uzdevums ir ne tikai kontrolēt, bet arī izglītot sabiedrību,
tāpēc svarīga ir arī prasme sarunāties ar cilvēkiem un pārliecināšanas spēja.

Ja esi skolnieks, tad piedalies AS Latvijas Valsts meži rīkotajās akcijās un konkursos skolēniem –
uzzini daudz jauna un iepazīsties ar domubiedriem. Vari iesaistīties kādā vides aizsardzības klubā
www.vak.lv un doties sakopt piesārņotās teritorijas. Skolā īpaši cītīgi mācies dabas zinātnes –
bioloģiju, ķīmiju, botāniku, fiziku un matemātiku.
Ja esi students, tad līdzās pamatpriekšmetu apguvei pievērs uzmanību likumdošanai – izpēti pašvaldību
un nacionālo vides politikas plānu, seko līdzi Latvijas sadarbībai ar citām valstīm vides aizsardzības politikas īstenošanā. Jau laikus apsver, kurā vides aizsardzības jomā tu vēlētos darboties, un attiecīgi paplašini
savas zināšanas šajā virzienā. Plašu ieskatu vides aizsardzības jomās vari iegūt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā www.vidm.gov.lv. Lasi par vides aizsardzības aktualitātēm
vides aizsardzības kluba interneta žurnālā „Pienotava” http://pienotava.wordpress.com.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad apdomā iespēju iegūt augstāko izglītību kādā no dabas zinātnēm.
Tāpat pārkvalificēties un par ļoti labu speciālistu var kļūt cilvēks ar juridisko izglītību, jo trūkst
juristu, kuri pārzina likumdošanu vides jomā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad vari turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā. Meklē iespējas piedalīties semināros, konferencēs un darba grupās gan vietējā,
gan Eiropas Savienības un pasaules līmenī. Apmeklē specializētus un savai darbības jomai atbilstīgus seminārus, kā arī izmanto darba vietas piedāvātās profesionālās pilnveidošanās iespējas.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
dabas zinības un matemātika

vides aizsardzība un monitorings

ilgtermiņa plānošana un vides politikas veidošana

piesārņojuma un atkritumu apsaimniekošanas kontrole

likumdošana

vides ietekmēšanas novērtēšana

populāciju, ekosistēmu ekoloģija
un hidroekoloģija

darbs ar dokumentiem, lielu informācijas
daudzumu

Man raksturīgās personības īpašības ir:
analītiskums				tālredzība			stingrība
zinātkāre				metodiskums			lietišķums
neatlaidība				izlēmība				savaldība
neatkarība				godīgums			pārliecinātība
intelektualitāte*				patstāvība			apdomība
kritiskums				precizitāte			uzstājība
*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pārzināt dabas aizsardzības normatīvos aktus
un dabas aizsardzības institucionālo struktūru

ievākt paraugus ekosistēmu komponentu ķīmiskajām analīzēm

meklēt, atlasīt un apstrādāt informāciju

izstrādāt vides aizsardzības projektus,
programmas

skaidri izteikt savas domas
orientēties vides aizsardzības jomā

pazīt aizsargājamos augus un dzīvniekus
organizēt ekoloģisko monitoringu

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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MEDICĪNAS FIZIKĀLO TEHNOLOĢIJU
INŽENIERIS
Kods 2144 37
DARBA SATURS Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris strādā ar dažādu veidu medicīnisko
aparatūru un iekārtām, piemēram, sterilizācijas iekārtām, elpošanas aparātiem, kardiogrāfiem,
klīniskās laboratorijas analīzes aparātiem u.c. Viņš arī projektē un konstruē jaunas medicīniskās
iekārtas un aparātus, pilnveido esošos, izstrādā šo iekārtu izgatavošanas tehnoloģiju. Inženieris
uzstāda, pārbauda, regulē un apkalpo medicīnas iekārtas poliklīnikās, slimnīcās vai laboratorijās. Lai to veiktu, viņam perfekti jāpārzina datortehnika, elektronika, arī mehānikas, optikas,
hidraulikas un pneimatikas pamati.
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris var asistēt ārstam kādas medicīniskās iekārtas izmantošanā. Radioterapijā viņš kopā ar terapeitu radiologu sagatavo pacientu radioterapijas kursam,
izstrādā slimnieka apstarošanas plānu, aprēķina nepieciešamo starojuma devu audzēja iznīcināšanai tā, lai pasargātu blakus esošos veselos audus. Starošanas kursa laikā novēro pacienta
stāvokli un kontrolē apstarošanas plāna izpildi.
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris piedalās radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes
nodrošināšanas programmas izstrādē ārstniecības iestādēs.
Otrs medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera darbības virziens ir saistīts ar pētniecisko darbu –
visu veidu diagnostikas un ārstnieciskās aparatūras izveidi, ieskaitot eksperimentēšanu, piemēram, kā diagnosticēt slimības, kā izveidot jaunas ārstēšanas metodes, lai pēc tam izstrādātu medicīnā pielietojamu aparatūru vai elektronizētas un datorizētas medicīnas sistēmas.
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris sniedz arī tehniskas konsultācijas medicīnas iestādēm
par konkrēto iekārtu parametriem un to piemērotību. Inženierim jāzina un arī savā darbā jāievēro
būtiski normatīvie akti, kas nosaka, kā medicīnas ierīce pareizi jāprojektē, kā tā jāražo, jāuzstāda
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un jāekspluatē, kā iekārta jādemontē un jāutilizē. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierim perfekti jāzina tehniskā angļu valoda, jālasa savas nozares starptautiskie žurnāli, lai sekotu līdzi un
pārzinātu visus jaunumus medicīnas iekārtu un tehnoloģiju attīstībā.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Visbiežāk medicīnas fizikālo tehnoloģiju inže-

nieris izmanto dažādu veidu mērīšanas aparatūru, specifisku un arī standarta elektronikas vai
elektronikas inženiera aparatūru. Šī joma ir ļoti plaša, tādēļ iepriekš nevar precīzi uzskaitīt, ar
kādiem konkrētiem instrumentiem inženierim būs jāstrādā.

Darba apstākļi Darbs pārsvarā norit telpās, gan rūpnieciskās, gan biroja, gan arī laboratorijas

tipa. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri medicīniskās aparatūras tirdzniecības un konsultāciju jomā strādā birojos. Turpretī medicīnas aparatūras servisa inženieri strādā izbraukumos,
uzstādot un pārbaudot attiecīgo aparatūru. Pētniecības un medicīnas iekārtu projektēšanas
jomā šie speciālisti strādā birojā vai laboratorijā, vai ar datoriem un uz ražošanas telpām dodas,
ja izstrādātās iekārtas jāpārbauda. Radioloģijā medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieri strādā
slimnīcās, kur stingri jāievēro darba drošības noteikumi, jāvelk īpašs apģērbs, lai pasargātu sevi
no jonizējošā starojuma pacienta apstarošanas laikā.
Ja jāuzstāda kriokameras vai magnētiskās rezonanses aparatūras, tad nākas strādāt pie ļoti
zemām temperatūrām.

Darba iespējas Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris strādā pētniecības centros, labora-

torijās, medicīnas iekārtu ražošanas, tirdzniecības un servisa uzņēmumos, arī veselības aprūpes iestādēs un slimnīcās. Pētniecības jomā Latvijā trūkst radošu speciālistu, bet gatavo iekārtu izplatīšanas un apkopes jomā pie mums ir izveidojusies konkurence. Darba iespējas ir
atkarīgas no tā, cik radošs un spējīgs savā profesijā ir medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris.

Nepieciešamā izglītība Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierim ir nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Studiju ilgums ir no četri ar pusi līdz pieci ar pusi gadu. Studijas var turpināt maģistrantūrā.

Iespējamais atalgojums Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera atalgojums var būt no

Ls 400 līdz Ls 1100 mēnesī. Atalgojuma diapazons ir plašs, jo tas atkarīgs no tā, cik universālas
ir medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera zināšanas, no viņa praktiskajām iemaņām un pieredzes, arī no spējām piesaistīt projektiem finansējumu.

Radniecīgās profesijas
Biofiziķis
Elektronikas inženieris
Projektēšanas inženieris
Mehatronikas inženieris
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk konstruēt un projektēt kādas ierīces? Vai tu vēlies izzināt iekārtu darbību? Un vai tevi interesē medicīna? Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženierim
jāpārzina mehānikas, optikas, hidraulikas un pneimatikas pamati, jāorientējas datortehnikā un
elektronikā. Jāapgūst arī zināšanas anatomijā. Darbā jāievēro drošības noteikumi, lai nekaitētu
savai un citu cilvēku veselībai un dzīvībai.
Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženiera darbā nozīmīgas personības īpašības ir pienākuma apziņa, neatlaidība, radošums. Nepieciešama arī laba telpiskā domāšana un redzes atmiņa.
Ja esi skolnieks, pievērsies bioloģijas, matemātikas, fizikas, ķīmijas, tehniskās grafikas, informātikas un programmēšanas pamatu apguvei skolā. Brīvajā laikā iesaisties tehniskās jaunrades
pulciņos. Attīsti telpisko domāšanu un radošumu, darbojoties ar konstruktoriem un zīmējot. Apmeklējot medicīnas iestādes, pievērs uzmanību tur esošajai medicīnas aparatūrai un tās veidiem.
Ja esi students, studiju laikā izvērtē tevi interesējošās darbības jomas nākotnē un padziļināti apgūsti zināšanas attiecīgajos studiju kursos. Izvērtē, vai vēlies nodarboties ar medicīnisko iekārtu
un sistēmu projektēšanu, izgatavošanu, medicīnisko iekārtu un sistēmu uzstādīšanu, apkalpošanu un uzraudzību (apkope un remontēšana), varbūt vēlies strādāt zinātniskās pētniecības
jomā. Ja izlemsi par labu pētniecībai, tad būs nepieciešamas attiecīgās studijas maģistrantūrā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika

skaitliska un rakstiska informācija, tās apstrāde

elektronika

medicīna, medicīnas tehnoloģijas

projektēšana un konstruēšana

pētnieciskais darbs

instrumenti, mehānismi

sadarbība ar cilvēkiem

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskā domāšana		atturība				kārtīgums
zinātkāre			kritiskums			precizitāte
patstāvība			komplicētība****			materiālisms*****
intelektualitāte*			rūpība				neatlaidība
intraversija**			spēja pielāgoties			godīgums
sistemātiskums***		atklātība				piesardzīgums
*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
*****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru

gatavot un nolasīt rasējumus un skices

lasīt un izstrādāt medicīnisko iekārtu
tehnisko dokumentāciju

izmantot zinātniskos principus un metodes
problēmu risināšanā

projektēt un konstruēt

skaidri formulēt sarežģītu informāciju rakstveidā vai mutvārdos

veikt inženiertehniskos aprēķinus

strādāt patstāvīgi vai komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ĢEOINFORMĀTIKAS INŽENIERIS
Kods 2165 09
DARBA SATURS Ģeoinformātikas¹ inženiera darbs ir saistīts ar ģeotelpisko² datu uzkrāšanu – viņš iekārto un uztur aizsargjoslu un valsts adrešu datu bāzi, kā arī veido augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas kartes.
Nodarbojoties ar topogrāfiskajām informācijas kartēm, ģeoinformātikas inženieris digitālā vidē
veido topogrāfiskus attēlus ikvienam objektam, kas atrodas konkrētajā teritorijā vai adresē. Lai
to izdarītu, inženieris vispirms sazinās ar kādu no sertificētajiem mērniecības uzņēmumiem un
lūdz izstrādāt topogrāfisko plānu. Pēc tam visus mērnieku izstrādātajā topogrāfiskajā plānā atzīmētos objektus precīzi attēlo digitālajā vidē.
Tā kā katram dabā esošam objektam atbilst savs digitālais elements, tad ģeoinformātikas inženieris seko līdzi, lai šo objektu aprakstīšanā tiktu ievērota noteikta specifikācija – lai būtu
ievēroti nosacījumi, kādā veidā konkrēto elementu nepieciešams parādīt, kā tam jāizskatās,
kurā slānī, ar kādas krāsas un biezuma līnijām objekts jāattēlo, kādiem hidrogrāfiskiem elementiem tur jābūt, vai objektam ir kāpnes, žogs utt.
Kad ģeoinformātikas inženieris saņem sagatavotos topogrāfiskos plānus, viņš tos ievada kopējā datu bāzē un salīdzina ar topogrāfisko informāciju par ēku tipiem, virszemes un apakšzemes ūdensvadu atrašanās vietām, kanalizācijas sistēmu, kabeļu un gāzes vadu izvietojumu.
Lai to paveiktu, inženieris sadarbojas ar komunikāciju apsaimniekošanas uzņēmumiem, piemēram, Rīgas ūdens, Rīgas satiksme, Latvijas gāze, Lattelecom, un pieprasa šo uzņēmumu
rīcībā esošo informāciju par attiecīgo objektu.

¹ Zinātnes nozare, kas nodarbojas ar ģegrāfiskās informācijas datu vākšanas, organizēšanas, apstrādes un izplatīšanas
problēmu izpēti datu apstrādes sistēmās.
² Īpašības vārds, ar ko apzīmē objektu, kura atrašanās vietu nosaka, atsaucoties uz Zemes virsmas koordinātām.
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Topogrāfiskie plāni dažādu iemeslu dēļ var cits no cita nedaudz atšķirties vai nesakrist nemaz. Tad ģeoinformātikas inženieris meklē iemeslus, kāpēc tā noticis, un cenšas savietot
šos plānus digitālajā vidē. Ja viņš pats vai datorprogramma konstatē kļūdainu informāciju
par kādu no objektiem, tad inženieris dodas uz konkrēto objektu un pārbauda attēlotās nesakritības. Ja tiek konstatēta mērniecības uzņēmuma kļūda, tad lūdz izdarīt nepieciešamās
korekcijas sagatavotajā topogrāfiskajā plānā.
Ja ģeoinformātikas inženieris nodarbojas ar Valsts adrešu reģistra uzturēšanu, tad viņš veido
adresācijas sistēmu, kurā ievadītos datus izmanto gan Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata, gan Uzņēmumu reģistrs.
Lai uzturētu reģistru, ģeoinformātikas inženieris pieprasa no pašvaldības informāciju vai lēmumu par jaunas adreses piešķiršanu. Kad lēmums ir saņemts, viņš izvērtē, vai tas atbilst Ministru kabineta noteikumos izvirzītajām prasībām. Ja nepieciešamās formalitātes ir ievērotas,
tad inženieris salīdzina piešķirto adresi ar sistēmā jau esošo adresi un izdara nepieciešamās
korekcijas vai arī ievada sistēmā jaunu adresi. Ja lēmumā tiek konstatēta kļūda, tad sazinās
ar pašvaldību un lūdz novērst radušās nepilnības.
Ģeoinformātikas inženieris adrešu sistēmā katrai adresei piešķir deviņzīmju kodu, datu bāzes
grafiskajā daļā uzzīmē apkārt esošās ielas un iezīmē konkrēto adresi.
Tā kā līdz ar ēku būvēšanu un nojaukšanu, veloceliņu ierīkošanu vai jaunu ielu izveidošanu
pilsētas plāni regulāri mainās, ģeoinformātikas inženieris nepārtraukti seko līdzi pārmaiņām,
ievada sistēmā jauno informāciju un izņem no tās novecojušo.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Ģeoinformātikas inženieris izmanto datoru ar

speciālām datorprogrammām, piemēram, Oracle un MicroStation. Lai sazinātos ar pašvaldībām, mērniecības un citiem komunikāciju apsaimniekošanas uzņēmumiem, izmanto tālruni
un citu biroja tehniku. Savukārt, lai iegūtu kāda objekta koordinātas, izmanto teodolītu, nivelieri, globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju, tahometru un citus mērniecības instrumentus, kā arī lieto automašīnu nokļūšanai vajadzīgajā vietā.

Darba apstākļi Ģeoinformātikas inženieris galvenokārt strādā astoņu stundu darba dienu
birojā, tomēr nereti dodas arī izbraukumos, kas var būt jebkurā Latvijas vietā. Viņš daudz laika
pavada pie datora, atzīmējot kartēs sīkas detaļas, tāpēc jārēķinās ar palielinātu slodzi acīm,
arī saspringumu muguras un kakla daļā. Dodoties pārbaudīt uzmērījumus dabā, nākas strādāt mainīgos laika apstākļos.
Darba iespējas Ģeoinformātikas inženieris var strādāt valsts iestādēs, piemēram, Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā, Valsts zemes dienestā, pašvaldību un arī privātajos uzņēmumos, kas nodarbojas ar nekustamajiem īpašumiem un mērniecību.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par ģeoinformātikas inženieri, ir nepieciešama aug-

stākā izglītība ģeomātikā, arhitektūrā, ģeogrāfijā vai informācijas tehnoloģijās. Studiju ilgums
ir trīs līdz pieci gadi.

Iespējamais atalgojums Ģeoinformātikas inženiera atalgojums ir robežās no Ls 300 līdz
Ls 650 mēnesī. Nereti atalgojums ir atkarīgs no pasūtījumu skaita.
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Radniecīgās profesijas

Zemes ierīcības inženieris
Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris
Ģeodēzists
Datu bāzu inženieris

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk ģeogrāfija un kartogrāfija? Varbūt tevi interesē precīzu
digitālo karšu veidošana? Ģeoinformātikas inženierim jābūt precīzam, akurātam, pacietīgam
un objektīvam. Viņam darbā ļoti liela uzmanība jāpievērš sīkām detaļām, jo izveidotos datus
izmanto arī juridisku jautājumu risināšanā. Tā kā inženieris gan verbāli, gan rakstiski sazinās ar
pašvaldības pārstāvjiem, mērniecības uzņēmumiem un komunikāciju ekspluatēšanas organizācijām, tad viņam jāprot veidot ar cilvēkiem laba saskarsme, jāzina dokumentu noformēšana
un lietvedība. Viņam jāspēj izdomāt, kā iegūt nepieciešamo informāciju pat tādos gadījumos,
ja kāds no sadarbības partneriem šādu informāciju nevēlas sniegt.
Ja esi skolnieks, tad vari doties uz Rīgas Tehniskās universitātes Ģeodēzijas katedru, lai iegūtu
plašāku informāciju par ģeoinformātikas inženiera darba specifiku. Uzdod jautājumus kādam
no katedras pasniedzējiem un apskati katedrā izvietoto ģeodēzijas instrumentu ekspozīciju.
Skolā papildu uzmanību pievērs ģeogrāfijas un angļu valodas, arī tehniskās rasēšanas un informātikas apguvei. Vari meklēt pamācības internetā un izmēģināt roku topogrāfisko plānu
veidošanā. Šādi plāni nebūs tik precīzi kā mērnieku gatavotie, tomēr ļaus tev izprast karšu
sastādīšanas principus.
Ja esi students, tad padziļināti apgūsti ģeoinformātikas inženiera darbam nepieciešamo datorprogrammu lietojumu un meklē prakses vai pusslodzes darba vietu kādā no uzņēmumiem,
kur strādā ģeoinformātikas inženieri.
Ja vēlies pārkvalificēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad ieskaties interneta mājaslapā www.mernieks.lv – tur varēsi iegūt informāciju par likumdošanu, nozarē izmantojamiem
terminiem un visiem jaunumiem šajā profesijā. Lieliska pārkvalificēšanās iespēja ir apgūt ģeoinformātiku maģistra līmenī, jo to var izdarīt neatkarīgi no tā, kāda bakalaura izglītība iegūta
iepriekš.
Lai padziļinātu zināšanas, mācies attiecīgos kursos, iepazīsties ar jaunākajiem ģeodēzijas instrumentiem un apgūsti jaunākās digitālo karšu veidošanas metodes.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ģeogrāfija un ģeodēzija

informātika, datu bāzu veidošana un uzturēšana

mērniecības instrumenti

ģeogrāfiskās informācijas datu vākšana, apstrāde

dokumentu kārtošana

nozares termini, likumdošana

tehniskā rasēšana

topogrāfiskās informācijas kartes

Man raksturīgas šādas īpašības:
precizitāte			zinātkāre			apzinīgums
patstāvība			sistemātiskums**		racionalitāte****
analītiskums			neatkarība			vērīgums
lietišķums			rūpīgums			stabilitāte
neatlaidība			intelektualitāte***		savaldība
komplicētība*			piesardzība			disciplinētība
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lasīt kartes, topogrāfiskos plānus

izstrādāt topogrāfiskās informācijas kartes

strādāt ar lielu informācijas daudzumu

lietot specializētas datorprogrammas

domāt telpiski

strādāt ar ģeodēzijas instrumentiem

iedziļināties detaļās

apstrādāt un ievadīt datus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ASTRONOMS
Kods 2111 05
DARBA SATURS Astronomija ir zinātne, kas pēta Visumu un debess ķermeņus, to uzbūvi, kus-

tību un attīstību. Astronoms apstrādā iegūtos datus, analizē un izskaidro debesu parādības. Viņš
var veikt arī lietišķus pētījumus, kurus pēc tam iespējams izmantot dažādās nozarēs: militārajā,
ģeogrāfijā, meteoroloģijā u.c. Astronomi strādā arī par pasniedzējiem universitātēs un augstskolās un popularizē šo zinātni plašākā sabiedrībā.
Astronoma darbs var būt visai atšķirīgs, jo šajā zinātnē ir vairākas nozares un apakšnozares,
piemēram, astrofizika un kosmoloģija, radioastronomija un optiskā astronomija, arī pētniecības
metodes un ierīces ir dažādas. Šie zinātnieki parasti specializējas kādā noteiktā nozarē un atbilstīgi tai nodarbojas ar fundamentāliem vai lietišķiem pētījumiem. Viņi izstrādā un attīsta teorijas,
priekšstatus un pētniecības darba metodes, apkopo un seko līdzi informācijai par jaunākajiem
pētījumiem nozarē un ar to saistītās apakšnozarēs. Astronoms nestrādā izolēti, bet gan cieši
sadarbojas ar citu valstu astronomiem, jo pētniecības instrumenti un ierīces var būt unikālas un
pētījumu mērogs – globāls vai reģionāls.
Latvijā astronomi strādā vairākās pētījumu jomās un ar dažādām tēmām, svarīgākie ir vēlo zvaigžņu, Saules, starpzvaigžņu vides, Saules sistēmas mazo ķermeņu (asteroīdu, komētu) pētījumi. Ir pētījumu grupa, kur mēra Zemes mākslīgo pavadoņu attālumus un iegūst informāciju par
Zemi, piemēram, tās virsmas formu. Astronomisko objektu radioviļņu pētījumi uztver atstarotos
signālus gan no sīkiem kosmiskiem atkritumiem dažu simtu kilometru attālumā no Zemes, gan
no objektiem tālu kosmosā.
Astronoma darba dienu var sadalīt vairākos posmos. Vispirms viņš veic novērojumus, tad apstrādā iegūtos datus, izmantojot dažādu programmatūru, datu bāzes un modelēšanas metodes. Pēc tam datus analizē, salīdzina un rezultātus publicē vai izmanto turpmākos pētījumos.
Astronoms vai pētnieku grupa sagatavo arī zinātniskās publikācijas par savu darbu, piedalās un
uzstājas zinātniskajās konferencēs un forumos.
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Dažus pētījumus astronoms veic regulāri, citi ir atkarīgi no gadalaika vai ir pilnīgi jauni. Jārēķinās, ka reizēm iegūtie dati var nebūt tik veiksmīgi vai ir nepilnīgi. Jebkuriem novērojumiem ir iepriekš jāsagatavojas. Ja tie paredzēti naktī, tad noskaidro meteoroloģiskās prognozes. Reizēm
vienu objektu pēta ar vairākiem teleskopiem dažādās reģiona vietās. Ja, piemēram, Latvijā nevar novērot kādu objektu meteoroloģisko apstākļu dēļ, ar interneta palīdzību var lūgt to izdarīt
citiem astronomiem, kuri arī novēro šo objektu.
Dažkārt, lai iegūtu finansējumu kādas tēmas padziļinātai izpētei, tiek izstrādāts pētniecības
projekts. Balstoties uz zinātniskās literatūras studijām, iepriekš veikto pētījumu rezultātiem un
secinājumiem, astronoms izvirza jautājumus tālākai tēmas izpētei. Viņš nosaka pētījuma mērķi, uzdevumus, sagaidāmos rezultātus, pamato pētījuma nepieciešamību un plāno tā norisi.
Pētniecības projekta pieteikumu astronoms sagatavo rakstveidā atbilstīgi finansētāja norādījumiem. Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas tiek slēgts līgums ar finansētāju par pētījuma
norisi un finansējuma saņemšanas kārtību. Un tikai tad sāk veikt projektā ieplānotos darbus:
novēro kosmosa parādības un debess ķermeņus, izmantojot dažādu virszemes un kosmisko
aparatūru, aprēķina debess ķermeņu orbītas un nosaka to izmēru, formu, spožumu un pārvietošanās raksturu, mēra radio¹, infrasarkano², gamma³ un rentgena⁴ starojumu no starpplanētu
kosmiskām ierīcēm, analizē iegūtos datus ar speciālu datorprogrammu palīdzību, balstoties uz
pētījuma rezultātiem, izstrādā teorētiskos pieņēmumus, arī instrumentus un iekārtas kosmosa
izpētei, programmatūras datu apstrādei u.c. Pētniecības projekta ilgums var būt daži mēneši,
gads vai pat vairāki gadi, kā arī projekts var būt vietējs vai starptautisks. Pētījuma rezultātus
astronoms apkopo, sagatavo publikācijas vai uzstājas konferencēs, tā sava darba rezultātus
darot zināmus citiem zinātniekiem vai plašākai publikai. Projekta laikā jāraksta arī atskaites, ko
sagatavo tā vadītājs vai asistents, kurš nereti ir kāds no astronomiem.
Astronomi visbiežāk strādā lielākā vai mazākā pētnieku grupā, kurā ietilpst asistents, pētnieks
un vadošais pētnieks, bet var būt arī konsultanti un eksperti ārpus grupas. Prasme strādāt komandā šai darbā ir ļoti noderīga. Astronomam noteikti labi jāzina svešvalodas, turklāt ne tikai
angļu, bet arī vēl kāda – franču, krievu vai vācu, kas būtiski palīdzēs veidot un paplašināt starptautiskos sakarus.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Astronoms novērojumus parasti veic ar teles-

kopu vai radioteleskopu, izmanto reģistrējošās iekārtas un citu elektronisko aparatūru. Pētījumu veikšanai var būt nepieciešams spektrogrāfs⁵, interferometrs⁶, LIDAR sistēmas⁷.
Datus apstrādā ar dažādām datorprogrammām, un katrai astronomijas nozarei ir savas programmas (matemātiskas, datu atainošanas u.c.). Astronoms izmanto arī biroja tehniku.

Darba apstākļi Astronoma darba apstākļi ir atkarīgi no darba veida un astronomijas nozares.
Ja tas ir teorētisks pētījums vai datu analīze un apstrāde, tad strādā kabinetā. Novērojumus veic
naktī pie teleskopa, kur darbs ir atkarīgs no laika apstākļiem. Pie teleskopa strādā stāvus, ir arī
jāpārvietojas, ievadot koordinātas u.c., jāredz, kas notiek palīgtelpā, kur saņem datus. Astronomam jāievēro arī darba drošības noteikumi.
¹ Elektromagnētisko viļņu starojums.
² Elektromagnētiskais starojums, kura viļņu garums ir aptuveni no 0,7-4 mikrometriem līdz 1-2 milimetriem un kura spektrs
atrodas aiz redzamās gaismas spektra sarkanās daļas.
³ Īsviļņu elektromagnētiskais starojums.
⁴ Elektromagnētiskais starojums, kura viļņu garums ir no 0,0025 līdz 25 nanometriem.
⁵ Dažādi spektrālie aparāti, ar kuriem fotografē starojuma spektru.
⁶ Optisks mērinstruments, kura darbība balstās uz gaismas, skaņas u. c. viļņu interferences parādību. Interferometru lieto
precīza attāluma noteikšanai u.c.
⁷ Mērīšanas sistēma, attālās zondēšanas paņēmiens, ar kura palīdzību iegūst informāciju par objektu no mazāka vai lielāka
attāluma.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 55

11/11/11 2:54 PM

56

DABAS, VIDES ZINĪBAS ASTRONOMS

Darba laiks var būt standarta vai nenormēts. Ja astronoms ir strādājis naktī un veicis novērojumus, tad nākamajā dienā darbs var sākties pusdienlaikā.

Darba iespējas Astronoms galvenokārt strādā zinātniskās pētniecības institūtos un centros,
observatorijās un dažādās novērošanas bāzēs. Var strādāt arī augstākās izglītības iestādēs.

Nepieciešamā izglītība Astronomam ir nepieciešams vismaz maģistra grāds fizikā, matemātikā vai ar IT nozari saistītā jomā. Vispirms jāiegūst dabas zinātņu bakalaura grāds fizikā vai matemātikā (studiju ilgums ir trīs gadi), pēc tam jāstudē fizika vai matemātika maģistrantūrā (divi
gadi). Latvijā nav studiju programmas tieši astronomijā, tomēr matemātikas vai fizikas studiju
laikā var specializēties kādā no šīm nozarēm pētniecības institūtos. Studiju programma astronomijā jāmeklē ārvalstu universitātēs. Lai astronoms iekļautos starptautiskajā apritē, jāiegūst
doktora grāds.
Iespējamais atalgojums Valsts finansētajos pētniecības institūtos astronoma atalgojums ir
no Ls 280 līdz 500 latu mēnesī. Pastāv iespēja iesaistīties arī dažādos valsts mēroga, ES un
starptautiskos projektos, par šo darbu saņemot dažus simtus līdz pat vairākiem tūkstošiem latu
mēnesī.

Radniecīgās profesijas
Fiziķis
Statistikas matemātiķis
Meteorologs

Ko vari darīt jau šodien Astronomam jābūt labam matemātiķim, ar asu prātu, zinātkāram un

talantīgam. Jāpiemīt loģiskai domāšanai un jāprot analizēt liela apjoma dati. Astronomi mēdz
būt ļoti aizrautīgi ļaudis, kuriem darbs ir arī vaļasprieks. Lielākā daļa viņu par astronomiju ir sākuši interesēties, vēl mācoties skolā.
Astronomam jāspēj patstāvīgi strādāt, organizēt savu darbu. Ikvienā darba posmā jāievēro zinātnes ētika, jābūt godīgam. Būtiska ir paša astronoma iniciatīva uzzināt pēc iespējas vairāk,
jābūt iekšējam stimulam pētīt un uzzināt ko jaunu. Jāņem vērā, ka astronomam ne vienmēr izdosies iegūt vēlamo rezultātu.
Ja esi skolnieks, raksti zinātniskos darbus un piedalies fizikas un matemātikas olimpiādēs. Vari
lasīt populārzinātnisko literatūru vai arī speciālo literatūru astronomijas jomā. Daudz interesantu
rakstu par astronomiju ir žurnālos „Zvaigžņotā Debess” un „Terra”. Skolēni var iesaistīties astronomijas pulciņos, jauno astronomu klubos. Var piedalīties nometnē „Alfa”, kur novēro meteorītus, un Latvijas Astronomijas biedrības (http://www.lab.lv/) sanāksmēs. Tur ir iespēja satikt
domubiedrus, uzzināt dažādus jaunumus, klausīties populārzinātniskus priekšlasījumus. Zinātniskie institūti un observatorijas rīko arī atvērto durvju dienas. Skolā īpaša uzmanība jāpievērš
matemātikai, fizikai, informātikai, angļu valodai un citām svešvalodām.
Ja iegūsti augstāko izglītību fizikā vai matemātikā, iesaisties vasaras skolās, dažādos kursos un
projektos, piedalies studentu apmaiņas programmās ārvalstu augstskolās, kur iespējams mācīties studiju kursos astronomijā. Pētnieciskos darbus izstrādā par astronomijas jautājumiem.
Astronoms savā darbā mācās nepārtraukti, gan iesaistoties dažādos projektos, gan lasot speciālo literatūru un apmeklējot zinātniskās konferences. Iegūts doktora grāds paver iespējas piedalīties nozīmīgos pētījumu projektos un strādāt visā pasaulē.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
debess ķermeņu stāvoklis, kustība, uzbūve
un attīstība
fizika un matemātika
zinātnes un tehnikas jaunumi
dažādi eksperimenti

tehnika, mehānismi, to darbības principi
zinātne un pētniecība
programmēšana, datori
Visuma izpētes vēsture un metodes

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			intelektualitāte****		neatlaidība
zinātkāre			neatkarība			piesardzība
komplicētība*			bagāta iztēle 			sabiedriskums
patstāvība			oriģinalitāte			apķērība
sistemātiskums**		vērīgums			apzinīgums
racionalitāte***			godīgums			savaldība
* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
veikt matemātiskus aprēķinus

strādāt ar elektroniskām ierīcēm

programmēt

sagatavot pētniecības projektu

analizēt matemātiskus datus

rakstīt zinātnisku rakstu

strādāt ar teleskopu

sadarboties un strādāt komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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LAUKSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA
VALSTS PILNVAROTAIS VETERINĀRAIS INSPEKTORS

VALSTS PILNVAROTAIS VETERINĀRAIS
INSPEKTORS¹
DARBA SATURS Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors strādā Pārtikas un veterinārajā dienestā
(PVD) un veic veterināro uzraudzību. Jomas, kuras inspektors uzrauga, ir vairākas – dzīvnieku barības
ražošana, dzīvnieku labturība, transportēšana, ārstēšana un veterinārie medikamenti. Valsts pilnvarotie veterinārie inspektori visos Latvijas reģionos kontrolē dzīvnieku fermas, novietnes, dzīvnieku pārvadātājus un viņu transportēšanas līdzekļus, veterinārās aptiekas, dzīvnieku barības un veterinārfarmaceitisko produktu ražošanu, tirdzniecību un pielietošanu, kā arī uzrauga veterinārārstu privātprakses.
PVD uzdevums ir rūpēties par dzīvniekiem raksturīgo slimību baciļu nenonākšanu pārtikā, kas varētu
radīt problēmas iedzīvotājiem, tādēļ valsts pilnvarotie veterinārie inspektori kontrolē, vai dzīvnieki, kuru
pienu vai gaļu patērē cilvēki, ir veseli, vai viņiem nepamatoti netiek dotas antibiotikas vai aizliegtas zāles, pārbauda, vai dzīvnieki netiek turēti apstākļos, kas varētu negatīvi ietekmēt produkcijas kvalitāti.
Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors atbild arī par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu
un uzraudzību. Viņa uzdevums ir steidzami reaģēt uz ziņojumiem par sērgas vai sevišķi bīstamu
infekcijas slimību uzliesmojumiem, doties uz to izplatības vietu, identificēt slimos dzīvniekus,
izsekot, kur šie dzīvnieki atradušies iepriekš, analizēt slimības izplatības risku, plānot un novērst
tās tālāku izplatīšanos.
Valsts pilnvarotā veterinārā inspektora darbs ir saplānots atbilstīgi PVD vadības uzdevumiem. Inspektors veic plānveida vai ārpuskārtas (ja ir sūdzības vai ziņojumi par slimību uzliesmojumiem)
pārbaudes veterinārajai uzraudzībai pakļautās vietās. Ierodoties objektā, iegūst materiālu un
datus nepieciešamo analīžu veikšanai, kur ietilpst dzīvnieku paraugu (asinis, āda, spalva u.c.)
noņemšana un iesaiņošana, objekta temperatūras, apgaismojuma, mitruma un citu parametru
mērīšana vai vēl kādi dati atkarībā no uzdevuma un pārbaudes nolūka. Pēc tam inspektors paraugus iesaiņo, noplombē un nogādā akreditētā laboratorijā. Pēc testēšanas pārskatu un rezul¹ Profesiju grupa „Politikas pārvaldības vecākie speciālisti” 2422.
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tātu saņemšanas veterinārais inspektors izvērtē to atbilstību normatīvo aktu prasībām, ievada
rezultātus PVD datu bāzē un sagatavo atbildi pārbaudītajam uzņēmumam.
Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors pārbauda arī dzīvnieku barības ražošanas un izplatīšanas uzņēmumus, lai pārliecinātos, kāda ir izejvielu kvalitāte un uzglabāšanas apstākļi, saražotās pārtikas kvalitāte, kā tiek ievērotas higiēnas prasības, kā norit ražošanas process, iesaiņošana, uzglabāšana un tālākā izplatīšana tirdzniecībai, tātad vai ražošanas un tirdzniecības
gaitā ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Valsts pilnvarotā veterinārā inspektora pārraudzībā ir arī veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes, praktizējošie veterinārārsti un veterinārās aptiekas, kā arī tās aptiekas, kurās izplata dzīvniekiem domātos medikamentus. Šajās iestādēs viņš pārbauda higiēnas un medikamentu uzglabāšanas prasību ievērošanu, atbilstīgu medikamentu izsniegšanu u.c.
Dzīvnieku labturības jomā valsts pilnvarotais veterinārais inspektors pārbauda lauksaimniecības dzīvnieku, mājdzīvnieku, zooveikalos esošo un laboratorijas eksperimentos izmantojamo
dzīvnieku labturību, skatoties, vai tie tiek turēti piemērotos apstākļos un pareizi baroti. Ja dzīvnieki (mājlopi, zirgi u.c.) tiek eksportēti uz ārvalstīm, inspektors izsniedz veterināros sertifikātus, kas šai gadījumā ir nepieciešami.
Valsts pilnvarotā veterinārā inspektora darbs ir daudzveidīgs, katru dienu veicamie uzdevumi
ne vienmēr ir iepriekš paredzami. Tās var būt gan plānotas pārbaudes, gan negaidīti izsaukumi.
Pēc pārbaudēm, analīžu rezultātu apkopošanas un ziņojuma uzrakstīšanas par iegūtajiem rezultātiem, ja ir konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām, veterinārais inspektors veic
nepieciešamos pasākumus to novēršanai, nosaka arī sodu un termiņu, līdz kuram pārkāpumi
jānovērš. Pēc paredzētā termiņa beigām inspektors pārbauda, vai pārkāpumi ir novērsti.
Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors savā darbā ievēro PVD izstrādātās instrukcijas, metodiskos materiālus, likumus un normatīvos aktus.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Darbā lietojamo instrumentu klāsts ir ļoti plašs
un atšķiras atkarībā no veicamā uzdevuma. Pārbaužu veikšanai inspektors izmanto dienesta
automašīnu, instrumentus dzīvnieku paraugu ņemšanai (stobriņus, adatas, šķēres, pincetes,
fiksācijas rīkus), dažādas mērierīces (termometru, hidrometru mitruma mērīšanai, luksometru
gaismas mērīšanai, mērlentes, svarus), spaiņus, maisiņus un termosomas, kabatas lukturīti,
ierīces čipu nolasīšanai, dezinfekcijas līdzekļus. Lielā mājlopu ganāmpulkā inspektors lieto
speciālu aerosolu dzīvnieku iezīmēšanai.
Pārbaužu rezultātu apkopošanai un ziņojuma rakstīšanai noderīgs ir dators un cita biroja tehnika.

Darba apstākļi Darbs noris divās vidēs – biroja tipa telpās un objektos (saimniecībās, laukā, zoo-

veikalu telpās u.c.), kur apstākļi var būt visdažādākie. Valsts pilnvarotajam veterinārajam inspektoram objektā jāievēro higiēnas prasības un jāvelk darba apģērbs (halāts, cimdi, cepure, bahilas,
bīstamu infekcijas slimību gadījumā speciāls kombinezons), jāveic arī dezinfekcijas pasākumi.
Darba laiks nav normēts, vajadzības gadījumā tas tiek pakārtots sūdzībām un izsaukumiem.

Darba iespējas Valsts pilnvarotais veterinārais inspektors strādā Pārtikas un veterinārajā dienestā. Tā kā šis darbinieks ir valsts amatpersona (ierēdnis), tad viņam likumdošanā ir noteikti
ierobežojumi, ar kādu darbu viņš drīkst savienot savu veterinārā inspektora darbu, piemēram,
viņam ir atļauts papildus strādāt par lektoru. Ar valsts veterinārā inspektora profesijai piemērotu
izglītību viņš var strādāt arī par veterinārās jomas ekspertu dažādos pārtikas ražošanas un farmācijas uzņēmumos.
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Nepieciešamā izglītība Valsts pilnvarotajam veterinārajam inspektoram ir nepieciešama
augstākā izglītība veterinārmedicīnā. Mācību ilgums ir seši gadi.

Iespējamais atalgojums Valsts pilnvarotā veterinārā inspektora atalgojums ir robežās no

Ls 300 līdz Ls 500 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Valsts pilnvarotais pārtikas inspektors
Veterinārārsts
Vides aizsardzības speciālists
Valsts darba inspektors

Ko vari darīt jau šodien Valsts pilnvarotajam veterinārajam inspektoram jābūt interesei par
dzīvniekiem, viņu attīstībai nepieciešamiem apstākļiem un vēlmei palīdzēt. Šim darbiniekam jāiemācās saskarsmes prasmes, jāspēj izskaidrot cilvēkiem normatīvo aktu prasības, soda piemērošanas noteikumi un jāinformē, kā rīkoties turpmāk. Viņam jābūt gan pretimnākošam, gan
arī uzstājīgam, jo viņa pieņemtos lēmumus mēdz apstrīdēt. Domstarpību situācijās jāspēj rast
kompromisu. Jāpiemīt ir precizitātei un nosvērtībai.
Ja esi skolnieks un interesējies par dzīvo dabu un dzīvnieku pasauli, tad rūpējies par kādu
mājdzīvnieku vai, ja dzīvo zemnieku saimniecībā, palīdzi vecākiem gādāt par mājlopiem. Vari
pieteikties par brīvprātīgo palīgu dzīvnieku patversmē. Skolā pievērs uzmanību bioloģijai, labi
apgūsti anatomiju un ķīmiju. Ēnu dienās piesakies Pārtikas un veterinārajā dienestā, kur būs
iespēja uzzināt vairāk par valsts pilnvarotā veterinārā inspektora darbu.
Ja studē veterinārmedicīnu, tad pastiprinātu uzmanību velti tieši likumu un normatīvo aktu apguvei veterinārās uzraudzības jomā. Iepazīsties ar PVD darbību mājaslapā www.pvd.gov.lv. Tajā
atrodami arī likumi, normatīvie akti un PVD instrukcijas, kas labi jāpārzina valsts pilnvarotajam
veterinārajam inspektoram.
Pārkvalificēšanās iespējama tikai tad, ja ir iegūta augstākā izglītība veterinārmedicīnā. Apgūsti
datorprasmes, svešvalodas (angļu, vācu, krievu) vismaz pamatzināšanu līmenī, iegūsti autovadītāja apliecību B kategorijā. Izmanto iespēju papildināt zināšanas atbilstīgās nozares kursos un
semināros.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad apsver iespēju studēt doktorantūrā. Iepazīsties ar PVD novērtēšanas un reģistrācijas centra zinātnisko pētījumu virzieniem, aktuālām pētījumu tēmām un izraugies tevi interesējošu tematu savai zinātniskajai
darbībai. Mācies kvalifikācijas paaugstināšanas kursos un meklē iespējas padziļināt savas
zināšanas ārvalstīs.
Tā kā valsts pilnvarotā veterinārā inspektora darbā pārbaužu laikā nākas sastapties ar dažādiem
cilvēkiem, kur nereti rodas paaugstināta stresa situācijas, tad trenē asertīvas (pozitīva uzstājība)
uzvedības prasmes, lasot atbilstīgu psiholoģisko literatūru vai piedaloties saskarsmes prasmju
treniņa semināros.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
dzīvnieki, to aprūpe un audzēšana

veterinārā medicīna

bioloģija un ķīmija

problemātisku situāciju risināšanas veidi

kontrole un uzraudzība

darbs ar datoru un dokumentiem

noteikumi, tiesību aktu prasības, to ievērošana

intervijas, konsultācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:
praktiskums				neatlaidība			apķērība
precizitāte				nosvērtība			zinātkāre
izlēmība					prasīgums			kritiskums
analītiskums				akurātums			drosme
materiālisms*				disciplinētība			sabiedriskums
saimnieciskums				sistemātiskums**		uzstājība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties tiesību sistēmā, izprast tiesību aktus
saprotami un lietišķi izteikties rakstiski
plānot pārbaudes posmus un to norisi
novērtēt dzīvnieku veselības stāvokli un dzīves
apstākļus

strādāt paaugstinātas psiholoģiskās spriedzes apstākļos, risināt konflikta situācijas
konsultēt un intervēt cilvēkus
noņemt un sagatavot paraugus analīzēm
ievērot higiēnas prasības un pārbaudīt to
ievērošanu

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERIS
Kods 2165 07
DARBA SATURS Zemes ierīcības inženieris var nodarboties ar ļoti dažādiem darbiem, kas
saistīti ar zemes ierīcību, zemes kadastrālo uzmērīšanu, ģeodēziskiem darbiem. Zemes ierīcībā
ietilpst tās projektu izstrāde un zemes lietošanas veida noteikšana.
Inženiera daudzās darba procedūras ir sīki reglamentētas tiesību aktos. Noteikti jāseko līdzi pārmaiņām tajos aktos, kas attiecas uz zemes ierīcības jautājumiem.
Zemes ierīcības inženieris ir reglamentētā profesija, tāpēc darbam nepieciešams sertifikāts, ko
var iegūt trijās jomās:
1) ģeodēziskie darbi, kur ietilpst topogrāfiskais darbs, inženierģeodēziskais darbs,
ģeodēzisko tīklu ierīkošana;
2) zemes ierīcības darbi, kur ietilpst teritorijas plānošana, detālplānojumu izstrāde;
3) zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi.
Lai saņemtu sertifikātu, jābūt noteiktai izglītībai (skat. sadaļu „Nepieciešamā izglītība”), darba
pieredzei un jākārto eksāmens sertificēšanas birojā. Zemes ierīcības inženieris var izvēlēties, cik
sertifikātu vēlas iegūt – visās jomās vai tikai vienā vai divās.
Inženieris uzmēra nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas, veic ģeodēzisko un
topogrāfisko izpēti, sastāda zemes robežu apgrūtinājumu, situācijas un topogrāfisko plānu, grafiski vizualizē telpiskos datus, izstrādā teritorijas plānojumu grafiskās daļas un zemes ierīcības
projektus, nosprauž arī apvidū detālplānojuma un zemes ierīcības projekta robežas, ierīko un
pārzina ģeodēziskā (uzmērīšanas) atbalsta tīkla punktus.
Viņš var noformēt nekustamo īpašumu dokumentus, strādāt ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu bāzi un veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo vērtēšanu.
Zemes ierīcības inženiera klienti var būt gan privātas, gan juridiskas personas, tai skaitā valsts
un pašvaldības uzņēmumi. Darbs ir atkarīgs no klienta dotajiem uzdevumiem, kas var būt ļoti
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dažādi, piemēram, nekustamā īpašuma objekta, zemes vienības daļas uzmērīšana, grafiski telpisko datu vizualizēšana, zemes ierīcības projekta robežu nospraušana, nekustamā īpašuma
objekta kadastrālā vērtēšana, teritorijas plānojumu grafiskās daļas un zemes ierīcības projektu
izstrādāšana, ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte būvniecības un teritorijas plānošanas vajadzībām, detālplānojuma un zemes ierīcības projekta robežas nospraušana apvidū un citi.
Zemes ierīcības inženieris, piemēram, lai izstrādātu topogrāfisko plānu, kas vēlāk būs pamats
būvju projektēšanai arhitektiem, sākumā saņem robežu plānu un dažādus datus no būvvaldes,
Valsts zemes dienesta un citiem dienestiem. Pēc tam viņš dodas mērīt objektu, izmantojot ģeodēziskos instrumentus. Iegūtie dati tiek ievadīti datorā un tiek zīmēts plāns. Pēc tam to saskaņo
ar pasūtītāju, būvvaldi, Valsts zemes dienestu un citiem nepieciešamajiem dienestiem.
Pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas inženieris izstrādā kadastra karti, kurā attēlo kadastrālo
teritoriju un kadastra grupu robežas, nosaukumus, kodus un numurus, zemes vienību robežas,
robežpunktus un to kadastra apzīmējumus, būvju ārējās kontūras un to kadastra apzīmējumus.
Visi šie darbi noteikti nav vienveidīgi, jo katrs objekts un katra situācija ir citādāka.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Zemes ierīcības inženieris izmanto ģeodēziskos instrumentus – nivelierus¹, teodolītus², tahometrus³, globālās pozicionēšanas (GPS) iekārtas u.c. Noteikti lieto arī datoru ar speciālu programmatūru (Microstation), rasēšanas un projekta izstrādes programmas (AutoCAD), specifiskās kadastra programmas, ĢIS (ģeogrāfiskās
informācijas sistēmas) programmu, ģeodēzijas datu apstrādes programmas.
Darba apstākļi Darbs norit gan telpās, gan dabā. Var gadīties arī bīstamos apstākļos, piemēram, uz šosejām, dzelzceļa.

Darba iespējas Zemes ierīcības inženieris var strādāt valsts un pašvaldības uzņēmumos un
iestādēs par zemes ierīkotāju, plānotāju, ekspertu, Valsts zemes dienestā (lielākoties nodarbojas ar nekustamā īpašuma kadastru), Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrā (izgatavo plānus, kartes, apkopojot tehnisko informāciju), Latvijas Valsts mērniekā, būvvaldēs, arī privātajā
sektorā mērniecības un vērtēšanas uzņēmumos, kā arī būt pašnodarbinātais.

Nepieciešamā izglītība Sertifikāta saņemšanai ģeodēzisko un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai zemes ierīcības inženierim ir nepieciešams vismaz akadēmiskā bakalaura
grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā vai
kādā no būvniecības zinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm. Ja to vēlas saņemt zemes ierīcības
darbiem, tad atbilst iepriekš norādītā izglītība, vai ar projektēšanu saistītā specialitātē vai nozarē, piemēram, teritorijas plānotāja vai arhitekta kvalifikācija. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi.
Otrs nosacījums sertifikāta saņemšanai ir vismaz divu gadu darba pieredze attiecīgā nozarē
pēdējo piecu gadu laikā. Sertificēšanas prasības un kārtība ir noteiktas 01.11.2010. MK noteikumos nr. 1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā,
zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.

Iespējamais atalgojums Atalgojums ir Ls 200-Ls 700 mēnesī. Tas atkarīgs arī no pasūtījumu

daudzuma.

¹ Ģeodēzisks instruments zemes virsas punktu augstuma starpības noteikšanai.
² Optiski mehānisks instruments leņķu mērīšanai horizontālā un vertikālā plaknē, arī virziena noteikšanai.
³ Ierīce rotācijas frekvences mērīšanai.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 65

11/11/11 2:54 PM

66

LAUKSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA ZEMES IERĪCĪBAS INŽENIERIS

Radniecīgās profesijas

Ainavu arhitekts
Izstrādājumu projektētājs
Teritorijas plānotājs
Transportsistēmu inženieris
Ģeoinformātikas inženieris

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk un padodas darbs ar cilvēkiem? Vai tu spēj strādāt patstāvīgi? Vai vēlies strādāt dabā, veicot lielus attālumus? Vai esi ļoti precīzs? Vai padodas arī
matemātiski aprēķini un vai patīk ievērot noteikumus?

Zemes ierīcības inženiera profesija varētu interesēt tos, kuriem patīk ģeogrāfija, ceļojumi, orientēšanās, karšu lasīšana, uzturēšanās dabā un viss iepriekš nosauktais.
Šajā profesijā ir svarīgi būt precīzam, apzinīgam, atbildīgam, jo ikdienā jātiekas ar ļoti daudziem
cilvēkiem – gan klientiem, gan valsts institūciju darbiniekiem. Teicamas saskarsmes spējas var
palīdzēt risināt konfliktsituācijas, ātrāk un veiksmīgāk veikt darbu.
Ja esi skolnieks, tad īpašu uzmanību pievērs ģeometrijai, rasēšanai, matemātikai un fizikai, arī
psiholoģijai un svešvalodām. Pēdējās var noderēt saskarsmē ar klientiem, jo viņi ir ļoti dažādi.
Piedalīšanās orientēšanās sacensībās palīdzēs attīstīt prasmi lasīt karti, orientēties vidē un iegūt
darbam nepieciešamo fizisko formu.
Ja esi students, tad apsver, kādā zemes ierīcības jomā vēlies specializēties, un atbilstīgi tam
izvēlies studiju prakses vietu. Tas dos iespēju uzkrāt sertifikācijai nepieciešamo pieredzi, kā arī
pārliecināties par izvēles atbilstību savām interesēm.
Ja tev ir augstākā izglītība zemes ierīcībā, ģeodēzijā, kartogrāfijā, kādā no būvniecības zinātnes
ģeodēzijas apakšnozarēm vai ar projektēšanu saistītā specialitātē, tad piesakies darbā uzņēmumā, kur veic ģeodēziskos, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, strādā
sertificēta zemes ierīcības inženiera uzraudzībā, lai uzkrātu darba pieredzi un pēc diviem gadiem
iegūtu sertifikātu. Sertifikācija nozīmē eksāmena kārtošanu, tādēļ laikus iepazīsties ar prasībām
un sagatavojies.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ģeogrāfija, dabas un vides zinības

ģeodēzija

instrumenti, ierīces

datora programmas

topogrāfija

matemātiski aprēķini

pētniecība

ceļojumi, orientēšanās pēc kartes

Man raksturīgas šādas īpašības:
atbildīgums				neatlaidība			apdomība
centība					saimnieciskums			analītiskums
lietpratība				disciplinētība			komplicētība**
godīgums				konkrētība			zinātkāre
materiālisms*				savaldība			intelektualitāte***
atturība					akurātums			sistemātiskums****
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
****sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lasīt karti, orientēties vidē

veikt ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti

iegūt, apkopot, sistematizēt un analizēt datus

veikt nekustamā īpašuma objektu kadastrālo mērniecību

aprēķināt augstumu, dziļumu, relatīvo izvietojumu un citus teritorijas raksturlielumus
lietot ģeodēziskos instrumentus

izstrādāt teritorijas vai objektu plānojumu
sadarboties ar klientiem un kolēģiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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MEŽSAIMNIECĪBAS LABORANTS
Kods 3143 04
DARBA SATURS Mežsaimniecības laboranta darba uzdevumi ir mežu mērīšana un to aug-

šanas uzraudzība, kā arī darbs mežu apsekošanā un augu kultūru laboratorijā, kur augus
pavairo.
Mežu apsekošanā mežsaimniecības laboranta darbs ir sezonāls – lauku darbi mērāmajā
teritorijā jāveic galvenokārt vasarā. Tie visi ir saistīti ar uzmērīšanu – noteiktā teritorijā vai
parauga laukumā augošos kokus saskaita, izmēra to augstumu, diametru, koka vecumu
un noskaidro citus parametrus atkarībā no konkrētā projekta mērķa un prasībām (piemēram, ja mežsaimniecības laborantam jāsalīdzina koku attīstība meliorētās vai nemeliorētās
meža teritorijās, tad tos uzskaita, ar speciālām ierīcēm izmēra parametrus, nosaka gadskārtu platumu un pēc tam visus mērījumus precizē laboratorijā). Visus datus mežsaimniecības laborants ievada datorā un primāri apstrādā, piemēram, izdara kādus sākuma
aprēķinus.
Koksnes pētīšanai mežsaimniecības laborants ar speciālām iekārtām nosaka tās stiprumu, blīvumu un mitrumu. Savukārt meža sēklu kontroles laboratorijā pārbauda sēklu vidējo
masu un dīdzību, laboratorijas apstākļos mēģina tās izdiedzēt. Mežsaimniecības laborants
var pārbaudīt arī kokapstrādes produktu, visbiežāk mēbeļu, izturību un kvalitāti, medību trofeju kvalitāti, nomedīto dzīvnieku vecumu un citas ar uzraugāmiem meža augiem un dzīvniekiem saistītas lietas.
Augu kultūru laboratorijā strādājošs mežsaimniecības laborants veic augu mākslīgai pavairošanai nepieciešamos sagatavošanas darbus un šo procesu uzrauga. Vispirms sagriež gabaliņos spraudeņus un no noteiktām ķīmiskām vielām sagatavo augu barotni¹. Pēc tam liek
augu gabaliņus kolbās un vēlāk barotnē. Šādā veidā laborants rūpējas par augu augšanas

¹ Vielu maisījums, kas satur visus augšanai nepieciešamos ķīmiskos savienojumus.
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pirmo stadiju laboratorijas siltumnīcā. Iespējams, ka viņš pārrauga tikai vienu no audzēšanas posmiem, taču jāorientējas visos.
Mežsaimniecības laboranta darbs ir sistemātisks², jo noteiktā laikā (piemēram, apsei ik pēc
četrām nedēļām) visas aprakstītās pavairošanas procedūras jāveic atkārtoti. Jaunos dzinumus
pēc tam stāda augsnes substrātā īpaši pielāgotās siltumnīcās un rūpējas par to augšanai piemērotiem apstākļiem. Tā kā stādi ir ļoti maziņi, tad laboranta darbs ir samērā piņķerīgs, prasa
rūpību un uzmanību. Mežsaimniecības laboranta pienākums ir arī uzturēt laboratoriju kārtībā –
viņš rūpējas par lietoto trauku un iekārtu dezinficēšanu un sterilas vides uzturēšanu.
Gan mežu apsekošanā un koksnes pētniecībā, gan augu pavairošanā mežsaimniecības laborants darbojas ar jau iepriekš izstrādātām metodēm, tomēr katrā laboratorijā un arī konkrētām
augu sugām jāpielāgo labākais variants, bet reizēm pašam jāatrod labākās metodes.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Mežsaimniecības laborants mežu uzmērīšanas

darbā lieto speciālas mērīšanas ierīces koku augstuma, attāluma, gadskārtu platuma u.c. mērīšanai, kas mūsdienās pārsvarā ir elektroniskas, tāpēc datus pēc tam viegli ir ievadīt datorā
un veikt aprēķinus. Darbā tiek lietots arī cirvis, lāpsta, slīpmašīna, silikons koku ievainojumu
apkopšanai.
Augu pavairošanas darbā izmanto lielu katlu jeb barotņu vārītāju, arī boksu – īpašu iekārtu
dēstu audzēšanai, diedzējamo skapi, kolbas, traukus, svēršanas ierīces, gāzes lampiņu dezinfekcijai, šķēres, skalpeļus. Lieto arī ķīmiskos reaģentus, no kā izgatavo barotni. Laboratorijā
mežsaimniecības laborantam jāstrādā sterilos apstākļos, tāpēc tiek lietots speciāls virsvalks.

Darba apstākļi Mežsaimniecības laborants strādā gan telpās, gan mežā, kur darbs ir se-

zonāls un pakārtots laika apstākļiem. Savukārt laboratorijā darba apstākļi ir sterili, šādā vidē
nedrīkst ilgi uzturēties, tāpēc ik pēc četrām stundām laborants dodas atpūsties. Laboratorijā
viņam nākas strādāt ar dažādām ķīmiskām vielām. Mežsaimniecības laborants strādā astoņu
stundu darba dienu.
Darbs pārsvarā ir individuāls, bet mežā var kopā darboties divi līdz trīs cilvēki (piemēram, viens
ņem paraugus, otrs nolasa un pieraksta mērījumus).

Darba iespējas Mežsaimniecības laborants var strādāt AS Latvijas Valsts meži, Valsts mežu
dienestā, dažādos mežizstrādes uzņēmumos un zinātniskās izpētes iestādēs, kur veic ar mežsaimniecību saistītus pētnieciskos darbus – universitātēs, botāniskajos dārzos, selekcijas stacijās. Par mežsaimniecības laborantu var strādāt jau studiju laikā mācību iestāžu laboratorijās.
Nepieciešamā izglītība Mežsaimniecības laborantam ir nepieciešama vidējā profesionālā

izglītība vai bakalaura grāds mežsaimniecībā, bioloģijā vai ķīmijā. Laboranta iemaņas iespējams
apgūt darba gaitā.

Iespējamais atalgojums Mežsaimniecības laboranta atalgojums ir Ls 200-Ls 600, bet vidēji
aptuveni Ls 400 mēnesī.

² Darbs, kur kādas darbības pastāvīgi atkārtojas noteiktā veidā un secībā.
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Radniecīgās profesijas

Mežsaimniecības tehniķis
Kokaudzēšanas tehniķis
Stādu audzēšanas tehniķis
Botāniķis

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk strādāt dabā un it sevišķi mežā? Varbūt tev labi padodas
smalki un precīzi veicami darbi? Mežsaimniecības laboranta darbā nepieciešama atbildības izjūta un piesardzība darbā ar ķīmiskām vielām, roku veiklība sīko darbiņu veikšanai un interese
par mežu un augu pavairošanu.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē AS Latvijas Valsts meži rīkotās kampaņas un izstādes, iesaisties
Meža dienu pasākumos. Vari droši meklēt iespējas vasarā strādāt mežā vai botāniskajā dārzā.
Tāpat vari apmeklēt atvērto durvju dienas augstskolās un meklēt papildu informāciju internetā.
Skolā centīgi mācies ķīmiju un bioloģiju.
Ja esi students, tad meklē laboranta darbu augstskolā vai kādā no meža pētniecības stacijām,
kur gūsi gan praktiskās zināšanas, gan iespējas karjeru vēlāk turpināt meža pētniecībā.
Ja vēlies pārkvalificēties, dodies uz konkrētu laboratoriju un uzzini, kādas zināšanas un prasmes
tev nepieciešamas. Viegli vari pārkvalificēties, ja tev ir medicīnas, bioloģijas vai farmaceita izglītība vai laboranta darba pieredze kādā citā nozarē.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, turpini izglītošanos maģistra studijās, interesējies par jaunākajām tehnoloģijām meža pavairošanā, apgūsti mūsdienu mērierīču
specifiku un paplašini savas zināšanas par mežu kopumā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ķīmija un bioloģija

darba iespējas laboratorijā

mežsaimniecība un augkopība

pētniecisks darbs

selekcija un pavairošana

meža zinātne

daba, koki, mežs

tehnoloģijas un inovācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzmanīgums				uzņēmība			rūpība
precizitāte				stabilitāte			racionalitāte**
saimnieciskums				darbīgums			neatlaidība
pastāvība				sistemātiskums*			veiklība
piesardzība				analītiskums			pacietība
taupīgums				zinātkāre			atbildīgums
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar laboratorijas instrumentiem

ievērot darba drošības un higiēnas prasības

strādāt ar meža diagnostikas instrumentiem

strādāt precīzi un sistemātiski

plānot darbu un noteikt prioritātes

pārzināt augu pavairošanas tehnoloģijas

veikt aprēķinus un datu analīzi datorā

strādāt ar maziem, sīkiem augu paraugiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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MEŽA MAŠĪNU MEHĀNIĶIS
Kods 7233 18
DARBA SATURS Meža mašīnu mehāniķis pārzina mežsaimniecības tehnoloģisko procesu
un tehnikas specifiku, veic šīs tehnikas – šķeldotāju¹, hidromanipulatoru², meža tehnikas piekabju³ – stāvokļa diagnostiku un tehnisko apkopi, kā arī regulē un remontē meža apstrādes
mašīnu un citu mehānisko iekārtu mezglus, ievērojot instrukcijas.
Informāciju un darba uzdevumu viņš saņem no vadītāja, pēc tās aptuveni prognozē darbam nepieciešamo laiku, izvēlas vajadzīgos instrumentus un detaļas un dodas uz norādīto darbavietu.
Meža mašīnu mehāniķa uzdevums ir diagnosticēt bojājumus, pēc kuriem sastāda defektācijas
aktu ar to uzskaiti un aprakstiem. Pēc tam vienojas ar darba pasūtītāju par veicamajiem remontdarbiem, to izmaksām un organizē remontdarbus. Bieži vien viņam nākas nomainīt bojātās detaļas, šim nolūkam pasūtot un saņemot jaunas. Tāpēc mehāniķim labi jāpārzina dažādi mežsaimniecības tehnikas un detaļu ražotāju katalogi.
Nereti pēc pirmās apskates nav iespējams prognozēt visus radušos bojājumus, tāpēc mehāniķim pilnībā jāpārzina visa mežsaimniecības mašīnu uzbūve un jāatrod iespēja strādāt arī tad, ja
nav pieejami visi vajadzīgie instrumenti. Te nepieciešama arī laba datorprasme, jo visas jaunākās paaudzes mežsaimniecības mašīnas ir datorizētas, un šīs tehnikas mehāniķim jāprot nolasīt
bojājumu kodus, ievadīt informāciju datorā un pārinstalēt tā programmas.

¹ Mašīna, kas sastrādā papīrmalku šķeldās (tehnoloģiskām vajadzībām sasmalcinātu koksni) ar masīvu tērauda disku, uz
kura iestiprināti naži.
² Hidrauliski darbināms mehānisms, ko vada operators un kas veic noteiktas darbības, atdarinot cilvēka roku kustības, spēj
rīkoties arī ar ļoti smagiem priekšmetiem.
³ Transportlīdzeklis (bez dzinēja), ko piekabina parasti pie automobiļa vai traktora.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Meža mašīnu mehāniķis darbā lieto pilnu atslēgu komplektu, visus mehāniķa instrumentus, elektrības testeri, dažādas palīgierīces – pacēlājus, domkratus, hidrauliku. Katrai tehnikai ir arī savi speciāli instrumenti – atslēgas, portatīvais
dators diagnostikai, speciālās programmas.
Defektācijas aktu mežsaimniecības tehnikas mehāniķis var rakstīt uz papīra vai lietot datoru,
savukārt nokļūšanai darbavietā nepieciešama automašīna. Informācijas meklēšanai, detaļu katalogu pārlūkošanai un remontdarbu izmaksu aprēķināšanai mehāniķis lieto datoru.

Darba apstākļi Lielākā darba daļa meža mašīnu mehāniķim noris mežā, jo šo tehniku galve-

nokārt remontē vietā, kur tā tai brīdī atrodas. Viņam jārēķinās, ka atkarībā no plānoto darbu apjoma un laika apstākļiem var nākties strādāt gan pa dienu, gan naktī, gan lietū, sniegā un vējā.
Ja salūzusī mašīna ir vajadzīga steidzami, mehāniķim, iespējams, jāstrādā ļoti intensīvi, savukārt reizēm ilgi jāgaida pasūtītā detaļa. Var nākties kādu laiku dzīvot arī mežā vai neilgā laika
posmā veikt garus pārbraucienus no vienas darbavietas uz citu.

Darba iespējas Meža mašīnu mehāniķis var strādāt mežsaimniecībās, lielos mežizstrādes
uzņēmumos un specializētos mežsaimniecības tehnikas remontdarbu un servisa uzņēmumos.
Nepieciešamā izglītība Šajā profesijā nepieciešams vidējās profesionālās izglītības trešais

kvalifikācijas līmenis mehāniķa specialitātē, kā arī regulāri jāmācās kvalifikācijas celšanas un
dažādos specializētos kursos, ko piedāvā darba vieta.

Iespējamais atalgojums Mežsaimniecības tehnikas mehāniķa alga ir no Ls 500 līdz Ls 1500
mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Mežsaimniecības mašīnu operators
Metālapstrādes iekārtu mehāniķis
Remontatslēdznieks
Celtniecības un ceļu būves mašīnu atslēdznieks

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk fizisks darbs svaigā gaisā un mežā? Vai patīk darboties
vienatnē, patstāvīgi pieņemt lēmumus un risināt sarežģītas situācijas? Remontējot meža tehniku, meža mašīnu mehāniķis ir atbildīgs par jaudīgām un bieži vien arī ļoti sarežģītām un dārgām
mašīnām. No viņa darba ātruma un kvalitātes ir atkarīgs citu strādnieku – tehnikas operatoru un
mežstrādnieku – darbs un uzņēmuma darba ražīgums, tāpēc nepieciešama augsta atbildības
izjūta un spēja darboties operatīvi. Tāpat svarīgi ir mācēt saprasties ar mežsaimniecības mašīnu
operatoriem un pēc saņemtās informācijas izdarīt vajadzīgos secinājumus.

Ja esi skolnieks, tad padziļināti mācies fiziku, matemātiku, datorzinātni un elektroniku, taču
neaizmirsti, ka meža mašīnu mehāniķa darbā noder visas eksaktās zinātnes. Nepiemirsti apgūt
svešvalodas, lai varētu izmantot ārzemju tehnisko literatūru un tehnikas dokumentāciju. Izmanto iespēju apmeklēt atvērto durvju dienas Ogres meža tehnikumā, kur uz mežsaimniecības tehnikas simulatoriem vari sajust, kā darbojas mežsaimniecības tehnika.
Ja meža mašīnu mehāniķa profesiju vēl tikai apgūsti, tad meklē iespējas praksē strādāt ar
daudzveidīgu meža tehniku. Pirmais solis, lai kļūtu par mehāniķi, ir strādāt mežā par mežsaimniecības tehnikas operatoru. Tas ir labs pieredzes gūšanas veids, jo daudzas tehniskas problēmas operatori ar laiku iemācās novērst paši.
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Pārkvalificēties vari, ja tev jau ir mehāniķa izglītība. Meža mašīnu mehāniķa darbu parasti izvēlas
nobrieduši cilvēki, jo tā ir fiziski grūta un atbildīga profesija. Svarīgi ir apgūt hidrosistēmu un
elektrosistēmu uzbūvi, kā arī mācēt lasīt hidroshēmas un elektroshēmas.
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas, tad izmanto iespēju apmeklēt darba vietas organizētās
kvalifikācijas celšanas mācības gan Latvijā, gan ārzemēs, jo katrai jaunai šādai tehnikai ir sava
specifika, tāpēc jāmācās nepārtraukti. Papildus tam dodies uz mežsaimniecības izstādēm un
ikgadējiem gadatirgiem, kā arī seko līdzi jaunumiem šīs tehnikas un elektronikas attīstībā. Tā kā
meža tehnika kļūst aizvien datorizētāka, pēc iespējas uzlabo savu datorprasmi un zināšanas par
specializētajām datorprogrammām.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tehnika un mehānika

mežsaimniecības tehnika

darbs brīvā dabā

datori un elektronika

patstāvīgs darbs

fizisks darbs ar rokām

dažādi tehnikas instrumenti

konkrēti darba uzdevumi un termiņi

Man raksturīgas šādas īpašības:
vērīgums				pacietība			apķērība
neatlaidība				precizitāte			taupīgums
praktiskums				atbildīgums			racionalitāte***
materiālisms*				izturība				izlēmība
patstāvība				intraversija**			piesardzība
uzticamība				disciplinētība			strādīgums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
aprēķināt detaļu un darba izmaksas

saprasties ar cilvēkiem

darboties ar dažādiem instrumentiem

iedziļināties detaļās

ievērot darba drošības noteikumus

strādāt fiziski smagos apstākļos

prognozēt iespējamos sarežģījumus

pārzināt mežsaimniecības tehnikas specifiku

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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KOKAPSTRĀDE KOKZĀĢĒTAVAS OPERATORS

KOKZĀĢĒTAVAS OPERATORS
Kods 8172 05
DARBA SATURS Kokzāģētavas operators atbild par kokmateriālu apstrādes procesu kokzā-

ģētavā, kā arī par drošības tehnikas ievērošanu un iekārtu apkopi. Kokzāģētavā no baļķiem ražo
zāģmateriālus, piemēram, brusas, latas, apzāģētus un neapzāģētus dēļus, kā arī apstrādā zāģmateriālus.
Kokzāģētavas operators dienu sāk ar apgaitu, pārbauda iekārtu tehnisko stāvokli un novērš
bojājumus, ja tādi ir radušies. Tad sagatavo iekārtu darbam, piemēram, nospriego zāģa lenti,
pievieno iekārtu elektrībai, pārbauda tās darbību tukšgaitā un tad uzsāk darbu – atkarībā no
veicamā uzdevuma zāģē, ēvelē, frēzē vai citādi apstrādā kokmateriālus.
Darba gaitā operators ar mērinstrumentiem pārbauda, vai kokmateriālu apstrāde tiek veikta
precīzi pēc pasūtītāja noteiktajiem parametriem, kas var būt dažāda biezuma dēļi, sijas vai kādas speciālas formas koka detaļa. Viņam rūpīgi jāseko līdzi darba un kokmateriālu kvalitātei,
darba ātrumam un, galvenais, drošības noteikumu ievērošanai, jo darbs ar kokzāģētavas zāģiem prasa lielu precizitāti un atbildības izjūtu.
Darba laikā kokzāģētavas operators nemitīgi uzrauga iekārtas tehnisko stāvokli. Viņam jāspēj,
piemēram, pēc skaņas noteikt, vai iekārta darbojas pareizi. Ja operators konstatē kādu defektu,
tad sīkākas nepilnības novērš pats, bet sarežģītāku problēmu gadījumā aicina palīgā mehāniķi.
Ik pēc divām darba stundām kokzāģētavas operators nomaina zāģa lenti un veic profilaktisku
tehnikas apkopi. Ja jādara kas sarežģītāks, piemēram, jāuzasina zāģa zobi, atkal talkā nāk mehāniķis.
Darba dienas beigās kokzāģētavas operators izslēdz iekārtas, atvieno tās no elektrības, sakārto
darba vietu, kā arī savāc skaidas, putekļus un kokmateriālu atgriezumus.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Kokzāģētavas operators darbā lieto zāģēšanas
iekārtas, piemēram, ripzāģi un lentzāģi, frēzēšanas iekārtas – ēveles un frēzes, slīpējamās un
tapojamās mašīnas un arī mērlenti, bīdmēru un leņķmēru.

Lai izvairītos no trokšņa, putekļiem un traumām, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi – kombinezons, zābaki, austiņas, brilles, cimdi un respirators.

Darba apstākļi Kokzāģētavas operatora darba apstākļi ir atkarīgi no darbvietas, kur mēdz
būt augsts trokšņu līmenis, ko var novērst ar īpašām blīvēm, kas mazina vibrāciju. Parasti darbs
norit telpās, taču nereti jāstrādā arī atklātos angāros, kur ir caurvējš. Kokzāģētavas operatora
darbā stingri jāievēro darba drošības noteikumi, jo, strādājot ar iekārtām vai pārvietojot kokmateriālus, neuzmanības dēļ var gūt smagas traumas.

Darba iespējas Kokzāģētavas operators strādā gan nelielās, gan lielākās kokzāģētavās.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par kokzāģētavas operatoru, svarīgākas par teorētiskām zināšanām ir prasme darīt šo darbu un arī pieredze, taču operatoram nepieciešams sertifikāts darbam ar kokzāģētavas iekārtām, ko var iegūt, mācoties kokapstrādes kursos profesionālās izglītības iestādēs vai tālākizglītības centros.
Iespējamais atalgojums Kokzāģētavas operatora atalgojums parasti ir robežās no Ls 200

līdz Ls 400 mēnesī. Viņš var saņemt arī gabaldarba samaksu, un alga var mainīties atkarībā no
katram pasūtījumam noteiktās darba stundas samaksas likmes.

Radniecīgās profesijas

Kokapstrādes iekārtu mehāniķis
Kokapstrādes darbgaldu iestatītājs
Kokapstrādes operators

Ko vari darīt jau šodien Vai tu interesējies par tehniku, patīk strādāt ar koku un nebaidies
no fiziska darba? Kokzāģētavas operatoram ļoti svarīgi ir attīstīt spēju koncentrēties, būt fiziski
izturīgam, precīzam un pacietīgam, jo ilgstoši jāstrādā samērā vienveidīgs darbs, jāpiemīt arī
atbildības izjūtai.
Ja esi skolnieks, tad meklē iespēju apmeklēt kādu kokzāģētavu un palūkoties, kā strādā kokzāģētavas operatori. Interesējies par koksnes īpašībām un kokmateriālu apstrādes iekārtu uzbūvi, bet skolā cītīgi mācies fiziku un matemātiku. Tā kā daudz literatūras par kokapstrādi ir krievu
valodā, pievērs uzmanību arī tās apguvei.
Ja studē kokapstrādi, tad atrodi iespēju jau studiju laikā saņemt kokzāģētavas operatora sertifikātu un meklē kokzāģētavas operatora palīga vietu, lai tuvāk iepazītos ar darba specifiku.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad noteikti konsultējies ar jau strādājošiem kokzāģētavas operatoriem, kuriem vari lūgt iemācīt šo darbu arī tev. Pēc pamatiemaņu apgūšanas atrodi mācību
iestādi, kur sagatavo kokapstrādes operatorus un kur iespējams iegūt sertifikātu darbam ar
kokzāģētavas iekārtām.
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Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad ar iegūto papildu pieredzi šai
darbā vari kļūt par darbu vadītāju, kurš pārrauga kokzāģētavas operatoru darbu un rūpējas par
drošības noteikumu ievērošanu. Izmanto iespēju mācīties darba vietas piedāvātajos kursos darbam ar jauna veida iekārtām, kā arī papildus apgūsti zināšanas darba aizsardzībā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika, matemātika

zāģmateriālu veidi, to pielietojums

kokapstrāde

aprēķini un mērījumi

tehniskas iekārtas

kokizstrādājumu konstrukcijas

koku sugas

koksnes veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:
patstāvība				saimnieciskums			apzinīgums
praktiskums				taupība				piesardzība
precizitāte				pacietība			apdomība
atbildīgums				disciplinētība			sistemātiskums*
neatlaidība				izturība				izpildīgums
stabilitāte				savaldība			racionalitāte**
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
ievērot darba drošības noteikumus

orientēties zāģmateriālu rasējumos

strādāt ar kokzāģētavas iekārtām

atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantojamās koku
sugas

veikt iekārtu apkopi
veikt mērījumus un aprēķinus

pārbaudīt koksnes un zāģmateriālu kvalitāti
strādāt patstāvīgi

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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KOKTĒLNIEKS
Kods 2651 18
DARBA SATURS Koktēlnieks ir mākslinieks un meistars vienā personā un izgatavo koka
priekšmetus, sākot no dārza mēbelēm līdz skulptūrām, kā arī dažādus dizaina priekšmetus un
rotaļlietas. Koktēlnieka darbs sākas ar idejas izstrādi – kas tiks izgatavots, kādam mērķim, kur
objekts atradīsies un kāds ir vēlamais rezultāts. Ja koktēlniecības darbu pasūta kāds klients, tad
meistars rūpīgi noskaidro un cenšas izprast viņa vēlmes un ideju, un kā to atveidot objektā. Pēc
tam izstrādā idejas skices un saskaņo tās ar pasūtītāju. Viņa klienti ir gan individuālie pasūtītāji,
gan organizācijas, uzņēmumi, pašvaldības u.c. Pasūtītāja vēlmes ir dažādas, tie var būt jebkādas formas, laikmeta un izmēra tēlniecības objekti.
Nākamais solis pēc idejas izstrādes ir tēla izgatavošana mīkstā materiālā – plastilīnā vai mālā.
Vispirms mākslinieks izgatavo neliela izmēra prototipu, lai justu, kā priekšmets izvietosies telpiski. Pēc tam izvēlas materiālu, no kura objektu izgatavot. Dažreiz klientam ir jau savs materiāls,
piemēram, kāds dārzā nokaltis koks. Koktēlnieks labi pazīst koku sugas, prot novērtēt to īpašības un sajust tā struktūru, izraudzīties atbilstīgu apstrādes gaitu un instrumentus. Ja darbu
gatavo no koka bluķa, tad meistars to nomizo, izveido zīmējumu uz tā un tad sāk veidot tēlu. Vispirms ar motorzāģi noņem lielās masas, pēc tam ar kaltiņiem izcērt līdz vēlamajam rezultātam.
Beigās darbu apstrādā ar lineļļu, krāsu vai antiseptisko līdzekli¹.
Parasti koktēlnieki strādā individuāli, bet, tā kā tas ir fiziski smags darbs, kas prasa lielu piepūli
un koncentrēšanos, vēlams strādāt komandā, kur cits citam var palīdzēt gan ar padomu, gan ar
fizisku spēku.
Ja jāizgatavo stila mēbeles ar kokgriezumiem, virpojumiem un apaļskulptūrām, tad vispirms jāizstrādā mēbeles rasējums. Dažreiz tēlnieks neizgatavo visu mēbeli pats, bet tikai atsevišķu
¹ Antiseptisks līdzeklis – viela, kas iznīcina mikroorganismus vai kavē to attīstīšanos.
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tās daļu. Tādā gadījumā viņš sadarbojas ar mēbeles dizaineru, galdnieku un izgatavo attiecīgo
detaļu atbilstīgi skicei un rasējumam.
Koktēlnieki ir iemācījušies griezt koku, just formu un spēj visaugstākajā līmenī izpildīt visfantastiskākās idejas. Viņi katrā pasūtījumā izgatavo ko jaunu, tāpēc darbs ir ļoti radošs un māksliniecisks. Sākumā lielas skulptūras izveidošana prasa mēnesi, bet, vairākus gadus praktizējoties,
iespējams to izveidot nedēļas laikā. Izgatavotos darbus koktēlnieks nofotografē (vai to izdara
profesionāls fotogrāfs), lai izveidotu savu darbu portfolio (arī digitālā formātā), kuru izmanto
savu mākslinieka un meistara spēju ilustrēšanai pasūtītājam vai darba devējam.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Koktēlnieks darbā izmanto visu galdniecības
aprīkojumu un daudz speciālu instrumentu – griežņus, kaltus, slīmestus u.c.

Darba apstākļi Darbs ir gan ārā, gan telpās, tas atkarīgs no priekšmetam paredzētās atrašanās vietas. Lielāki darbi tiek izgatavoti pie pasūtītāja mājās. Trokšņu līmenis ir atkarīgs no koktēlnieka izmantotās tehnikas. Darbs var būt gan aukstumā, gan karstumā. Tas ir fiziski smags,
bet mierīgs. Savu darba laiku koktēlnieks plāno pats. Vislabāk ir strādāt pie dabiskā apgaismojuma.
Darba iespējas Koktēlnieks pārsvarā ir pašnodarbinātais un saņem pasūtījumus tieši no
klienta. Var strādāt arī ekskluzīvu mēbeļu ražošanas uzņēmumā vai restaurācijas darbos.

Nepieciešamā izglītība Latvijas mācību iestādes pašlaik nepiedāvā apgūt tieši koktēlnieka

specialitāti. Var iegūt tēlniecības objektu dizaina speciālista vai galdnieka profesionālo kvalifikāciju profesionālās vidējās izglītības mācību iestādēs (mācību ilgums trīs līdz četri gadi pēc
pamatskolas) un pēc tam tēlniecību Mākslas akadēmijā (studiju ilgums četri gadi) vai strādāt
pie koktēlnieka par zelli jeb mācekli. Prasmes koka izstrādājumu izgatavošanā un kokgriešanā
var apgūt arī tālākizglītības kursos.

Iespējamais atalgojums Koktēlnieka darba samaksa ir atkarīga no pasūtījumu daudzuma,
no vienošanās ar klientu par samaksu un izstrādājamā darba sarežģītības un apjoma. Vasarā
koktēlnieks var nopelnīt vairāk (ir vairāk pasūtījumu), ziemā mazāk.

Radniecīgās profesijas
Koka būvju restaurators
Mēbeļu galdnieks
Kokapstrādes tehnologs
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk darboties ar rokām un veidot? Vai tev ir mākslinieciskas
spējas? Vai ir svarīgi izdarīt iesākto līdz galam un pašam plānot savu darba laiku? Vai tev patīk
radīt jaunas, unikālas lietas?
Koktēlnieka darbs prasa laiku un pacietību, lai redzētu sava darba rezultātu. Svarīgi ir arī pazīt
sevi, savu emocionālo stāvokli, lai zinātu, kurā mirklī sākt strādāt, jo neiedziļinoties un steidzoties darbu ar koku var sabojāt. Par koktēlnieku var strādāt emocionāli nosvērts cilvēks.
Viņam jāpiemīt spējai saprast darba ideju. Un, ja pats nav tās autors, jādod priekšroka mākslinieka domai, jāprot ieturēt tīru mākslas stilu vai sintezēt to piemēroti laikam.
Ja esi skolnieks un vēlies kļūt par koktēlnieku, negaidi atvērto durvju dienas amatniecības vai
mākslas skolās, bet apmeklē tās arī citā laikā un lūdz iespēju pavērot skolēnu darbu. Tas ir veids,
kā izzināt šo profesiju. Mācies kultūras vēsturi, lai izprastu dažādu laikmetu mākslas stilus, apgūsti zīmēšanu un rasēšanu. Apmeklē koktēlniecības darbu izstādes, aplūko šādus darbus parkos un dabas takās. Ņem pagali, iegādājies kaltus un tad pēc parauga mēģini kaut ko uztaisīt
pats. Idejas vari smelties, piemēram, baznīcās, jo tur vienmēr ir kādas figūras vai dekoratīvi griezumi soliem vai kancelēm. Paskaties, nofotografē un mēģini atdarināt, praktizējies.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad mācies rīkoties ar kaltu, pazīt koku, koksnes īpašības, mācies veidot un zīmēt. Atrodi kursus, kuros māca kokgriešanas pamatus. Attīsti fizisko spēku trenējoties,
darbojoties trenažieru zālē u.c.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt kompetenci savā profesijā, dodies stažēties pie citiem
meistariem koktēlniekiem. Ir arī starptautiski simpoziji, kuros vari piedalīties, mācīties un smelties idejas. Koktēlniekam profesionalitāte jāslīpē visu mūžu un arī jāizglītojas visu darba mūžu.
Vari pievērsties maģistra līmeņa studijām vizuāli plastiskajā mākslā.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
māksla un mākslas stili

koks un tā struktūra

individuāls un radošs darbs

zīmēšana un rasēšana

koka darbu instrumenti

tēlniecība, kokgriešana

grāmatas par koktēlniecību

mākslas izstādes un katalogi

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatkarība				izteiksmīgums			zinātkāre
radošums				emocionalitāte			saimnieciskums
pacietība				komplicētība**			neatlaidība
rūpīgums				stabilitāte			materiālisms***
oriģinalitāte				izturība				elastīgums
intuīcija*					vērīgums			akurātums
*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
zīmēt un rasēt
veidot telpiskus objektus, modelēt, maketēt

analizēt mākslas formu, dizainu paraugus
un citu mākslas vērtību pazīmes

pazīt kokus, raksturot to īpašības

noskaidrot pasūtītāja vēlmes un vienoties
par pasūtījumu

telpiski domāt

plānot un organizēt savu darbu
strādāt patstāvīgi un komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESAISTES
INŽENIERIS
Kods 2142 33
DARBA SATURS Inženierkomunikāciju¹ piesaistes inženiera pamatuzdevums ir nodrošināt

būvprojektu saskaņošanu ar esošo inženierkomunikāciju infrastruktūru² un rūpēties par infrastruktūras sistēmu vienotu un loģisku attīstīšanu. Viņš arī nosaka, kādā veidā un kur iespējams
šķērsot vai pieslēgties esošajām inženierkomunikāciju sistēmām, piemēram, kanalizācijas cauruļvadiem vai ūdensvadam.
Kad pasūtītājs vēlas būvēt ēku, viņš raksta iesniegumu pašvaldībai celtniecības atļaujas saņemšanai, kuru inženierkomunikāciju piesaistes inženieris izvērtē un salīdzina pasūtītāja vēlmes ar zemesgabala tuvumā esošo inženierkomunikāciju infrastruktūru. Pēc tam nosaka, vai ir iespējams
šīs vēlmes īstenot, piemēram, vai namā būs iespējams nodrošināt gāzes, ūdens un elektrības
padevi, vai varēs namu pievienot pilsētas kanalizācijas sistēmai. Izvērtējot situāciju, inženieris noformulē darba uzdevumu visiem projektēšanas posmiem, kas saistīti ar inženierkomunikācijām.
Kad inženierkomunikāciju piesaistes inženieris saņem jau gatavu projektu, viņš pārbauda tā atbilstību Vispārīgo būvnoteikumu un citu normatīvo aktu prasībām un saderību ar esošajām inženierkomunikāciju sistēmām. Ja tiek atrasti kādi trūkumi vai kļūdas, inženieris tos uzskaita un lūdz
projektētājam veikt labojumus. Ja viss projektā atbilst prasībām, tad projekta inženierkomunikāciju daļa tiek apstiprināta un apstiprinātu projektu inženierkomunikāciju piesaistes inženieris
ievieto kopējā datu bāzē.

¹ Ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem (piemēram, elektrības vadu un kabeļu tīkli, ūdensvada cauruļu tīkli).
² Sakaru, enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēma un tās izkārtojums kādā teritorijā.
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Pašvaldībā strādājošs inženierkomunikāciju piesaistes inženieris izskata visus projektus, kas
saistīti ar inženierkomunikācijām – ne tikai ēku, bet arī ielu apgaismojuma un ūdensvadu būvi,
iesakot veiksmīgāko un pašvaldībai finansiāli izdevīgāko projektu gadījumos, kad pasūtītājs ir
pašvaldība, vai arī esošajai infrastruktūrai piemērotāko projektu, ja pasūtītājs ir privāta vai juridiska persona. Kopā ar būvprojektu saskaņošanu inženierim jāveic arī topogrāfisko plānu uzturēšana un karšu saskaņošana ar Valsts zemes dienestu.
Pilsētas pašvaldībā strādājošs inženierkomunikāciju piesaistes inženieris sagatavo plānošanas
un arhitektūras uzdevumus visu veidu jaunu un rekonstruējamu transporta būvju, ielu un teritoriju inženiertehniskajai sagatavošanai, kā arī inženierkomunikāciju projektēšanai. Tāpat viņš
organizē vai pasūta inženierkomunikāciju ierīkošanu un piesaistīšanu, piemēram, elektrolīniju
ievilkšanu.
Atkarībā no specializācijas, piemēram, siltumenerģētikā vai ūdensapgādē, inženierkomunikāciju piesaistes inženierim reizēm jāveic arī kādi specifiskāki darbi, piemēram, strādājot siltumenerģētikas jomā – siltumpadeves punktu apsekošana, apkures ūdens padeves sistēmas
darbības kontrole, noplūdes gadījumu konstatēšana un novēršana. Inženieris izskata un izvērtē
esošo un izstrādājamo pilsētbūvniecisko dokumentāciju, inženierbūvju tehniskos risinājumus
un sniedz konsultācijas par pilsētas inženierinfrastruktūras objektu projektēšanas un būvniecības jautājumiem.
Būvuzņēmumā strādājošs inženierkomunikāciju piesaistes inženieris izstrādā inženierkomunikāciju piesaistes projektu atbilstīgi likumdošanas normām un saskaņo projektus pašvaldības
struktūrvienībās. Galvenokārt viņš strādā ar dokumentiem, tomēr reizēm nākas apspriest projekta īstenošanas iespējas ar klientiem.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Galvenais inženierkomunikāciju piesaistes inženiera darba instruments ir dators ar dažādām projektēšanas datorprogrammām, piemēram,
AutoCAD un MicroStation. Lai atrastu nepieciešamās likuma normas un būvnoteikumus, bieži
jāiedziļinās arī internetā. Šie inženieri strādā arī ar būvprojektu sējumiem, kas rakstīti uz papīra.
Darba apstākļi Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris strādā astoņu stundu darba dienu,
un darbs galvenokārt norit birojā, pieņemot apmeklētājus un iedziļinoties projektos. Reizēm viņi
dodas apsekot objektus dabā.
Darba iespējas Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris var strādāt pašvaldību būvvaldēs,
kā arī būvniecības uzņēmumos un projektēšanas birojos.

Nepieciešamā izglītība Inženierkomunikāciju piesaistes inženierim nepieciešama augstākā
izglītība būvniecības jomā. Mācību ilgums – trīs līdz četri gadi.

Iespējamais atalgojums Inženierkomunikāciju piesaistes inženiera atalgojums ir Ls 400 Ls 500 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Būvinženieris
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris
Hidrotehnikas būvinženieris
Zemes ierīcības inženieris
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē projektēšana un māju labiekārtošana? Vai patīk darboties ar rasējumiem, shēmām un dažādiem dokumentiem? Inženierkomunikāciju piesaistes
inženiera darbā liela nozīme ir diplomātijai – spējai veiksmīgi sarunāties ar cilvēkiem, lai rastu
labākos risinājumus, tādēļ jāspēj domāt plaši, ņemot vērā visu iesaistīto pušu intereses un argumentus.

Ja esi skolnieks, tad meklē iespējas Ēnu dienu laikā sekot kādam inženierkomunikāciju piesaistes inženierim, kā arī apmeklē atvērto durvju dienas augstskolās, kur piedāvā iegūt būvinženiera
profesionālo kvalifikāciju. Skolā pievērs uzmanību fizikas, matemātikas, informātikas un tehniskās rasēšanas apguvei. Jau laikus vari pašmācībā vai kursos apgūt projektēšanas datorprogrammas, piemēram, AutoCad.
Ja esi students, tad meklē prakses vietu savas pilsētas būvvaldē vai kādā projektēšanas birojā.
Īpašu uzmanību pievērs likumu un normatīvo aktu izpētei – labas likumdošanas zināšanas ļaus
ievērojami ātrāk un kvalitatīvāk strādāt, kā arī labi sevi parādīt prakses vietā. Izmanto informācijas resursus Latvijas Būvinženieru savienības mājaslapā www.building.lv, kur ir pieejami arī žurnāla Būvinženieris izdevumi.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tev nepieciešama būvniecības vai līdzvērtīga tehniskā izglītība.
Ja tāda ir, tad pašmācībā vai īpašos kursos iespējams apgūt nepieciešamo informāciju par likumiem, kas nosaka inženierkomunikāciju piesaistes kārtību. Iespējams iegūt maģistra grādu
kādā inženiertehniskā jomā, kā arī uzzināt vairāk informācijas Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģiju inženieru savienības mājaslapā www.lsgutis.lv.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari mācīties specializētos semināros un kursos, kurus rīko augstskolas un lielie uzņēmumi, kas nodarbojas ar inženierkomunikāciju risinājumiem.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
projektēšana un labiekārtošana

datora grafiskās programmas

inženierkomunikāciju dokumenti

tehniskie rasējumi

pārbaudes un kontrole

fizika un informātika

inženierkomunikāciju veidi un risinājumi

likumdošana celtniecības jautājumos

Man raksturīgās personības īpašības ir:
analītiskums				precizitāte			vērīgums
lietišķums				disciplinētība			komplicētība*
pielāgošanās spēja			rūpīgums			kritiskums
praktiskums				apdomība			racionalitāte**
zinātkāre				izlēmība				neatkarība
neatlaidība				savaldība			sistemātiskums***
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lasīt un izstrādāt tehniskus rasējumus

diskutēt un pamatot savu viedokli

iedziļināties detaļās, pamanīt nesakritības

orientēties un pārzināt likumdošanu

izvērtēt projekta atbilstību normatīvo dokumentu prasībām

izstrādāt inženierkomunikāciju piesaistes
projektu

sadarboties ar cilvēkiem un konsultēt

domāt telpiski

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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BŪVINSPEKTORS
Kods 3112 24
DARBA SATURS Būvinspektors ir pašvaldības amatpersona, kura ir tiesīga kontrolēt būvdar-

bus, lai būvniecība pašvaldībā noritētu atbilstīgi normatīvo aktu prasībām. Būvinspektora pienākumi ir noteikti Būvniecības likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos. Tajos ietilpst būvdarbu pārbaudes un iedzīvotāju konsultēšana būvniecības noteikumu un procedūru jautājumos.
Būvinspektors to dara apmeklētāju pieņemšanas laikā, kad privātpersonas vai uzņēmuma pārstāvji, kuri vēlas ko būvēt, interesējas par normatīvajos aktos būvniecībai noteiktajām prasībām,
kur un kādas ēkas pašvaldībā var būvēt, par dokumentiem, kādi jānoformē, un atļaujām, kādas
jāsaņem, lai būvniecību uzsāktu, un citiem jautājumiem. Viņš pieņem arī iesniegumus būvatļaujas izsniegšanai un pieteikumus ēkas nodošanai ekspluatācijā (lietošanā).
Būvinspektors izskata būvatļauju pieprasītāju iesniegtos dokumentus – būves projektu, mērnieka izgatavotu būves asu nosprauduma plānu un būvfirmas sagatavotos dokumentus. Pārbauda,
vai projektā paredzētais atbilst būvnormatīviem, vai ir veikti nepieciešamie saskaņojumi ar energoapgādes, ūdens apgādes un citām iestādēm. Ja viss nepieciešamais ir veikts, tad būvinspektors izsniedz būvatļauju.
Pārbaužu laikā būvinspektors apseko un pārbauda būves, pieprasa paskaidrojumus un
01.04.1997. MK noteikumos nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētos dokumentus, pārliecinās, vai būvniecība notiek atbilstīgi apstiprinātajam būvprojektam. Ja tā noris bez būvatļaujas
vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt būvdarbus.
Būvinspektors pārbauda arī būvniecības dalībnieku darbības likumību, vai būvdarbus vada un
uzrauga būvatļaujas pieteikumā norādītās personas, vai tiek pielietoti pareizie materiāli, pārbauda būvobjekta kvalitāti. Ja tajā atrod kādas bīstamas pazīmes, tad nākas pārbaudīt uzbūvēto
konstrukciju. Būvinspektors pārbauda arī piegādāto būvmateriālu pavaddokumentus un, ja nepieciešams, organizē šo materiālu pārbaudi. Tajā konstatēto būvinspektors ieraksta pārbaudes
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aktā, raksta atzinumu un, ja nepieciešams, norāda tajā, kādi pārkāpumi ir konstatēti un kā tos
novērst. Būvinspektors var apturēt būvniecību līdz laikam, kad atzinumā dotie norādījumi tiek
izpildīti. Ja pārbaudes laikā būvniecībā konstatētas kādas patvaļības, tad inspektors sastāda
administratīvo pārkāpumu protokolu un sagatavo materiālus pārkāpuma izvērtēšanai pašvaldības administratīvajā komisijā, kas lemj par soda uzlikšanu.
Kad būve ir gatava un būvinspektors saņēmis apliecinājumu par tās gatavību ekspluatācijai,
viņš izveido objekta pieņemšanas komisiju un vada tās darbu. Komisija izskata un izvērtē visus iesniegtos dokumentus. Ja tie ir pareizi, tad komisija dodas uz uzbūvēto ēku, novērtē tās
atbilstību projektam un būvnormatīviem un arī tās kvalitāti. Pēc izvērtēšanas komisija pieņem
lēmumu par objekta nodošanu ekspluatācijā.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Būvinspektors savā darbā galvenokārt izmanto
biroja tehniku, bet objektā lieto arī fotoaparātu vai videokameru un ķiveri. Būvinspektora rīcībā
atkarībā no pašvaldības var būt arī dienesta automašīna.

Darba apstākļi Būvinspektors strādā biroja telpās vai būvobjektos, kur veic pārbaudes. Būvlaukumā viņš ir pakļauts laika apstākļiem. Inspektors strādā astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas Būvinspektors var strādāt tikai pašvaldību būvvaldēs.
Nepieciešamā izglītība Būvinspektoram ir nepieciešama augstākā izglītība arhitektūras
vai būvniecības jomā (mācību ilgums ir trīs līdz četri gadi) un piecu gadu darba pieredze
būvniecības jomā. Ja ir vidējā profesionālā izglītība būvniecības jomā (mācību ilgums ir četri
gadi pēc pamatskolas) un augstākā izglītība, tad jābūt desmit gadu pieredzei būvniecībā.
26.10.2010. MK noteikumi nr. 1009 “Noteikumi par būvinspektoriem” nosaka prasības personām, kuras vēlas kļūt par būvinspektoriem.
Iespējamais atalgojums Būvinspektora atalgojums var būt no Ls 200 līdz Ls 1500 mēnesī.
Tas ir atkarīgs no pašvaldības, kurā viņš strādā, arī no slodzes un darba pienākumiem.

Radniecīgās profesijas
Ceļu (tiltu) būvuzraugs
Būvdarbu vadītājs
Valsts darba inspektors
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē būvniecība, tās norise un vēlies ieguldīt savu darbu

drošu māju būvēšanā? Vai tev patīk precizitāte, salīdzināšana un neatbilstību meklēšana? Vai tu
pats ievēro noteikumus un seko, lai arī citi to darītu? Būvinspektoram jāpārzina būvniecību reglamentējošie normatīvie akti un jāprot lasīt būvprojektu dokumentācija, lai varētu pārbaudīt, vai
tas, kas ir „uz papīra”, ir arī dabā. Savā veidā būvinspektoram, lai atrastu pārkāpēju, jābūt izmeklētājam. Viņam jābūt precīzam, uzmanīgam, godīgam, neatkarīgam un ar labām saskarsmes
spējām, jāprot izveidot labu saskarsmi ar dažādiem cilvēkiem, saprotami izskaidrot prasības un
noteikumus, argumentēt savu viedokli un risināt konflikta situācijas.
Ja esi skolnieks, sāc interesēties par profesijām, kas saistītas ar būvniecību, piedalies Ēnu dienās vai apmeklē atvērto durvju dienas uzņēmumos, kuri nodarbojas ar būvniecību, un uzzini, ko
dara būvnieki, būvuzraugi un būvinspektori. Palīdzi vecākiem remontēt māju, celt dārza mājiņu
vai saviem spēkiem izremontē savu istabu. Skolā īpašu uzmanību pievērs fizikai, matemātikai,
tehniskai grafikai un ķīmijai.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir būvuzraugam nepieciešamā izglītība un pieredze, tad studē normatīvos aktus, iepazīsties ar aktualitātēm būvkontroles jomā Latvijas Būvinspektoru un
būvuzraugu asociācijas mājaslapā http://buvkontrole.blogs.lv. Iesniedz Ekonomikas ministrijā
iesniegumu par reģistrāciju būvinspektoru reģistrā un dokumentus, kas apliecina tavas izglītības
un darba pieredzes atbilstību būvinspektoram izvirzītajām prasībām. Pašvaldība ir tiesīga slēgt
darba līgumu par būvinspektora amata pienākumu pildīšanu tikai ar personu, kura ir reģistrēta
Ekonomikas ministrijas būvinspektoru reģistrā.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā profesijā, turpini izglītoties, piemēram, iegūsti juridisko izglītību, jo būvinspektora darbs ir lielā mērā saistīts ar normatīvo aktu piemērošanu.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
būvniecība, arhitektūra

precīzs un pētniecisks darbs

būvuzraudzība un kontrole

būvmateriāli, to īpašības un pielietojums

dokumenti un tiesību akti

būvkonstrukciju veidi

aktualitātes būvniecības jomā

sadarbība ar cilvēkiem – intervijas, konsultācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:
godīgums				patstāvība			analītiskums
materiālisms*				disciplinētība			zinātkāre
praktiskums				rūpība				racionalitāte**
saimnieciskums				apdomība			kritiskums
uzstājība				neatlaidība			drosme
izlēmība					prasīgums			uzņēmība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izprast tiesību aktus un būvprojekta
dokumentāciju

strādāt paaugstinātas psiholoģiskās spriedzes
apstākļos, risināt konflikta situācijas

saprotami un lietišķi izteikties rakstiski

izstrādāt pārbaudes aktus, atzinumus un ieteikumus

plānot pārbaudes posmus un to norisi
konsultēt cilvēkus

pieņemt pamatotu lēmumu un aizstāvēt to
strādāt individuāli un sadarbībā ar citiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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MELIORĀCIJAS INŽENIERIS
Kods 2142 28
DARBA SATURS Meliorācijas inženiera darbu loks ir ļoti plašs. Šis būvniecības speciālists
plāno lauksaimniecības zemju nosusināšanas vai apūdeņošanas sistēmas, meklē dīķu, grāvju,
kanālu un ūdenskrātuvju rakšanas vietas, projektē ceļu, aizsprostu, dambju un dažāda apjoma
drenāžas sistēmas un uzrauga arī to tehnisko stāvokli. Tātad meliorācijas inženieris ar savu darbu nodrošina lauksaimniecības zemju auglības paaugstināšanos, rūpējas par pazemes ūdeņu
nepiesārņošanu, palīdz dažādām būvēm un pilsētvidei izsargāties no plūdiem un augsta gruntsūdeņu līmeņa.
Meliorācijas inženieris izdara mērījumus un noskaidro grunts sastāvu aptuveni pusotru līdz divu
metru dziļumā, ko veic ar urbšanas instrumentu palīdzību. Atkarībā no tā, kāds ir grunts sastāvs,
raksturs un caurlaidīgums, kādas ir pazemes āderu un gruntsūdeņu vietas, viņš nosaka drenu
savstarpējo attālumu un to biezumu uz vienu hektāru. Tāpat viņš plāno grāvju un kanālu izvietojumu un, ja nepieciešams, upju gultņu taisnošanu. Meliorācijas inženieris var sniegt konsultācijas arī citiem būvniecības speciālistiem, piemēram, pilsētvidē meliorācija bieži ir nepieciešama
ēku pagrabu un pazemes autostāvvietu applūšanas novēršanai. Savukārt ceļu būvē viņa konsultācijas ir būtiskas, lai novērstu iespējamo ūdens kaitējumu ceļa segumam un izvairītos no ceļu
izskalošanas un biežiem remontiem.
Pēc izpētes un iegūto mērījumu analīzes meliorācijas inženieris zīmē objektu topogrāfiskos plānus, izstrādā meliorācijas sistēmas projektu un saskaņo to visās atbildīgajās iestādēs. Un tad
organizē nepieciešamos meliorācijas vai būvniecības darbus.
Piedaloties atkritumu apsaimniekošanas un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu projektēšanā, inženieris gādā, lai noteces un atkritumu apglabāšanas poligoni tiktu izbūvēti pareizi un lai piesārņojums nekādā gadījumā nenonāktu gruntsūdeņos.
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Līdztekus viņš kontrolē jau izveidoto meliorācijas sistēmu darbību un to tehnisko stāvokli, apsekojot objektus divas līdz trīs reizes gadā. Ja kādā caurtekā konstatē bojājumus vai aizsērējumus, ko rada, piemēram, bebru aizsprosti, meliorācijas inženieris aprēķina aizsērējuma kubatūru, apkopj drenāžas kolektoru, skalo ūdensvadus un cauruļvadus vai vajadzības gadījumā
vecās meliorācijas caurules aizstāj ar jaunām. Vienlaikus viņš plāno un nodrošina liela izmēra
priekšmetu, piemēram, koku zaru, izcelšanu no ūdenstilpnes, lai caurtekā, kas atrodas blakus,
tuvākajā laikā neveidotos nosprostojumi.
Meliorācijas inženieris var nodarboties arī ar dīķu un dīķu sistēmu, uzbērumu, aizsprostu un
dambju veidošanu, teritorijas planēšanu. Tomēr jāatceras, ka jebkuri meliorācijas darbi ir iejaukšanās dabiskajā vidē, tāpēc inženierim jābūt zinošam un ārkārtīgi apdomīgam, lai veiktie
pasākumi neradītu negatīvu efektu, piemēram, augsnes eroziju, krastu izskalošanos vai blakus
esošo teritoriju pārpurvošanos. Senāk veiktie meliorācijas pasākumi ne vienmēr izrādās veiksmīgi, tādēļ meliorācijas inženierim jācenšas novērst to kaitīgo ietekmi, piemēram, aizberot nevajadzīgos notekgrāvjus, atjaunojot upes dabiskās gultnes un līdzīgi. Atkarībā no darba vietas
specifikas inženieris var arī pats pārraudzīt vai piedalīties teritorijas iekārtošanas darbos.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Meliorācijas inženieris darbā izmanto nivelieri¹,

teodolītu² un mērlentes attālumu mērīšanai un topogrāfisko plānu izveidei, mērlatu³ ūdens dziļuma mērīšanai, cirkuli un urbšanas instrumentus gruntsūdeņu izpētei. Lai sagatavotu objekta
plānu, izmanto globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS). Projektēšanai lieto īpašas datorprogrammas, piemēram, MicroStation un AutoCad.
Ierīkošanas darbos, kur nereti inženieris piedalās pats, neiztikt bez skalojamām iekārtām, buldozeriem, ūdenssūkņiem, ekskavatoriem un citas zemes darbu tehnikas.

Darba apstākļi Mērījumu matemātiskos aprēķinus un projektēšanas darbus meliorācijas in-

ženieris veic biroja telpās, savukārt apsekošanu, uzmērīšanu izdara dabā gan ziemā, gan vasarā. Tā kā meliorācijas darbus veikt ziemā ir sarežģīti, tad šai laikā inženieris vairāk nodarbojas ar
plānošanas darbiem, bet vasarā ar apsekošanu un meliorāciju.
Darba laiks ir astoņu stundu garš piecas dienas nedēļā, taču nepieciešamības gadījumā tā ilgums un dienu skaits var mainīties.

Darba iespējas Meliorācijas inženieris var strādāt uzņēmumos vai valsts un pašvaldību institūcijās, kas nodarbojas ar meliorāciju, atkritumu saimniecību, arī notekūdeņu attīrīšanu, attīrīšanas iekārtu uzturēšanu un būvniecību.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu šajā profesijā, nepieciešama augstākā izglītība vides
zinātnē, vides un ūdenssaimniecībā vai vides inženierzinātnē. Studiju ilgums – trīs līdz pieci
gadi. Un atbilstīgi 08.07.2003. MK noteikumiem nr. 383 “Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” ir nepieciešams arī būvprakses
sertifikāts meliorācijas sistēmu projektēšanas jomā.
Iespējamais atalgojums Atalgojums ir atkarīgs no uzņēmuma darbības jomas un no paša
meliorācijas inženiera darba uzdevumu specifikas, tas ir Ls 300-Ls 500 mēnesī.

¹ Ģeodēzisks instruments zemes virsas punktu augstuma starpības noteikšanai.
² Optiski mehānisks instruments leņķu mērīšanai horizontālā un vertikālā plaknē, arī virziena noteikšanai.
³ Lata mērīšanai, parasti ar garuma mērvienību iedaļām.
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Radniecīgās profesijas

Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists
Vides inženieris
Ģeologs
Hidrologs
Hidroloģijas inženieris

Ko vari darīt jau šodien Vai esi kādreiz padomājis, kā tiek rakta aka vai nosusināti purvi?
Varbūt esi domājis, kā tas var būt, ka avots sākas kalna galā un kāpēc kādā dīķī ir daudz ūdens,
bet citā – maz? Ja tevi interesē dabā notiekošie procesi un vēlme tos savaldīt, tad tev ir visas
iespējas kļūt par labu meliorācijas inženieri.
Ja esi skolnieks, tad vēro upes, grāvjus, dīķus, centies izprast ūdens līmeņa maiņu tajos pēc
lietus un sausuma periodos, meklē, no kurienes tajos nonāk ūdens, un neskaidros jautājumus
uzdod gan vecākiem, gan skolotājiem. Skolā īpaši rūpīgi apgūsti ģeogrāfiju, fiziku un ķīmiju, kā
arī iesaisties Jauno ģeogrāfu skolā (http://www.jgs.lv/), kur uzzināsi par zemes slāņiem, augsnes īpašībām un ģeoloģiju.
Ja esi students, tad vispirms izsver, kura no meliorācijas inženiera darbības jomām tevi varētu
interesēt visvairāk, un centies atrast prakses vietu uzņēmumā, kas ar to nodarbojas. Ja vēlies arī
pats piedalīties teritorijas iekārtošanas darbos, vari apgūt zemes darbu tehniku. Neaizmirsti arī
interesēties par jaunākajām meliorācijas tehnoloģijām, likumdošanu (Meliorācijas likums u.c.)
un padziļināti apgūsti hidroloģiju un ģeoloģiju.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ar nepieciešamo prasmju apgūšanu šajā jomā nepietiks. Būs jāiegūst augstākā izglītība bakalaura grāda līmenī, citādi meliorācijas inženiera tiesības patstāvīgu
projektu izstrādē nevarēsi saņemt.
Ja vēlies paplašināt zināšanas šajā profesijā, vari turpināt studijas maģistra līmenī, kā arī
doties pieredzes apmaiņā uz ārvalstīm. Iesaisties Eiropas Savienības projektos un piedalies liela mēroga meliorācijas sistēmu izstrādē vai atjaunošanā. Iegūsti būvprakses sertifikātu meliorācijas sistēmu, upju hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā/
būvuzraudzībā, ko pēc eksaminācijas izsniedz Latvijas Melioratoru biedrības hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs. Latvijas Melioratoru biedrības mājaslapā http://lmb-melio.lv/sertificesana uzzini vairāk par sertifikācijas procedūru un eksāmena
programmu.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ģeogrāfija un fizika

tehnisks darbs

būvniecība un projektēšana

meliorācija, meliorācijas sistēmas

ģeoloģija un pazemes ūdeņi

ainavu plānošana

dabas aizsardzība

ekoloģija*

Man raksturīgas šādas īpašības:
saimnieciskums				disciplinētība			precizitāte
vērīgums				zinātkāre			intelektualitāte****
kritiskums				sistemātiskums**		materiālisms*****
neatkarība				elastīgums			patstāvība
komplicētība*				racionalitāte***			stabilitāte
analītiskums				praktiskums			uzņēmība
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
*****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pārzināt un izprast dabas procesus

analizēt datus un izdarīt secinājumus

veikt augsnes un gruntsūdeņu mērījumus

veikt sarežģītus aprēķinus

plānot atbilstīgus meliorācijas pasākumus

plānot darbus un strādāt sistemātiski

projektēt meliorācijai nepieciešamās ietaises
un objektus

pārzināt un pielietot tiesību aktu normas

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Metāla ražošanas procesu speciālists
Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators
Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators

104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180

6
Profesiju_katalogs_M_labots.indd 103

11/11/11 2:54 PM

104 RŪPNIECĪBA MAŠĪNBŪVES TEHNIĶIS

MAŠĪNBŪVES TEHNIĶIS
Kods 3115 35
DARBA SATURS Mašīnbūves tehniķis ir mašīnbūves un metālapstrādes ražošanas nozares

speciālists, kurš piedalās metālapstrādes tehnoloģiskā procesa sagatavošanā un īstenošanā.
Viņš izstrādā metāla apstrādes un detaļu montāžas tehnoloģiskos procesus, konstruē vienkāršus mezglus¹, veic aprēķinus, tehniski sagatavo iekārtas darbam atbilstīgi tehnoloģiskajam procesam, strādā ar tehnisko dokumentāciju un veic tajā nepieciešamās pārmaiņas. Mašīnbūves
tehniķis strādā ar mašīnbūvē pielietojamiem materiāliem pēc ražošanas, remontdarbu un palīgprocesu prasībām.
Darbs viņam norit mašīnbūves, metālapstrādes tehniskajā birojā tehnologa vai inženiera vadībā. Tehniķis izstrādā mezglu rasējumu, detalizāciju un specifikāciju, plāno ražošanas procesu,
detaļu, ierīču salikšanas procesu, izvēlas darbgaldus un aprēķina jaudas. Viņam jāorientējas
darbgaldos, jāsalīdzina tie, jāaprēķina rentabilitāte (izdevīgums) un jāizvēlas pareizie darbgaldi
ražošanas procesa vajadzībām. Mašīnbūves tehniķis izstrādā arī vienkāršu tehnoloģisko dokumentāciju un saskaņo to ar augstāka līmeņa speciālistiem. Nosaka, ar kādiem mērīšanas instrumentiem jākontrolē darba izpildes kvalitāte.
Mašīnbūves tehniķis sagatavo ražošanas iekārtas darbam, izvēlas pareizos materiālus un instrumentus – novērtē to un palīgierīču atbilstību tehnoloģiskajam procesam, arī izejvielu un
palīgmateriālu atbilstību kvalitātes prasībām. Pirms darba uzsākšanas tehniķis vispirms apskata cehu un iekārtas. Ja ir kādas problēmas vai tiek saņemtas sūdzības no iepriekšējās maiņas
strādniekiem, tad uzreiz noskaidro problēmu, pēc tam plāno un organizē remontdarbus. Mašīnbūves tehniķis aizpilda arī iekārtu remonta un apkopes dokumentus.

¹ Detaļu, elementu salikšanas un montēšanas vienība.
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Lai nodrošinātu ražošanas procesa nepārtrauktību, tehniķis laikus pasūta vajadzīgās rezerves
daļas, instrumentus, ražošanas materiālus, kā arī ražošanai nepieciešamo sagatavju izgatavošanu. Viņš var būt atbildīgs par materiālu un rezerves daļu uzskaiti noliktavā. Ikdienā tehniķim
bieži jāsazinās ar rezerves daļu un instrumentu piegādātājiem un ar strādniekiem, kuri strādā
pie darbgaldiem.
Mašīnbūves tehniķis darba uzdevumu veikšanā sadarbojas ar dažāda līmeņa metālapstrādes
speciālistiem – inženieriem, tehnologiem, konstruktoriem, metālu apstrādātājiem, mehatroniķiem u.c. Viņš var pat vadīt un organizēt darbu nelielā metālapstrādes un mašīnbūves iecirknī, ja
ir attiecīgā darba pieredze. Mehāniķis plāno iekārtu noslodzi, dod darba uzdevumus, pārrauga,
vai strādnieki ievēro tehnoloģisko procesu un iekārtu ekspluatācijas noteikumus. Mašīnbūves
tehniķa uzdevums ir sekot, lai tiktu ievēroti darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības
noteikumi un darba instrukcijas.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Ja mašīnbūves tehniķis strādā birojā, tad izmanto datoru un datorprogrammas, arī tehnisko literatūru. Ja strādā ražošanas telpā, tad darbu veic ar ciparvadības darbgaldiem, lieto dažādus atslēdznieka instrumentus, elektroniskos
instrumentus un mērinstrumentus.

Darba apstākļi Mašīnbūves tehniķa darba apstākļi ir atkarīgi no darāmā darba, darbgalda un
uzņēmuma, kurā viņš strādā. Ja galvenokārt nodarbojas ar projektēšanu un tehnoloģisko projektu izstrādi, tad šis darbs noris biroja telpās. Ja strādā ražošanas telpās vai cehā, tad darbs ir
„netīrāks”, kur nākas izmantot aizsargbrilles, austiņas vai ausu aizbāžņus.

Darba iespējas Mašīnbūves tehniķis var strādāt mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos,
var būt arī pašnodarbināta persona.
Nepieciešamā izglītība Mašīnbūves tehniķim ir nepieciešama vismaz vidējā profesionālā izglītība inženiermehānikā vai mašīnbūvē. Studiju ilgums ir četri gadi (pēc pamatskolas).
Iespējamais atalgojums Mašīnbūves tehniķa atalgojums ir robežās no Ls 350 līdz 1100 latu
mēnesī, tas ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma, kurā viņš strādā, un darba sarežģītības.
Radniecīgās profesijas
Mehatroniķis
Mehānikas tehnologs
Ceha/iekārtu mehāniķis
Inženieris
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk darboties ar metālu? Vai esi tehniski orientēts un patīk
mehatronika? Vai tu spēj strādāt patstāvīgi? Vai esi radošs un spēj rast risinājumus tehniskām
problēmām? Mašīnbūves tehniķa profesija var būt starpposms ceļā uz inženiera profesiju.

Mašīnbūves tehniķim jāorientējas tehniskajā literatūrā, uzziņas materiālos, darbgaldu specifikācijās, visos apstrādes režīmos un pat iecirkņa plānošanā. Jāprot lasīt rasējumi, tehnoloģiskās
kartes, jāizprot vadības programmas, kā arī jābūt vēlmei patstāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes.
Mašīnbūves tehniķim jāapgūst labas saskarsmes un vadītāja prasmes. Jāprot vadīt, motivēt kolektīvu, strādāt komandā un sadarboties ar citiem speciālistiem ražošanas procesa nodrošināšanai, jāmāk risināt sarunas ar darbgaldu un materiālu piegādātājiem.
Mašīnbūves tehniķim būtiskākās personības īpašības ir atbildīgums un precizitāte. Jāpiemīt loģiskai un tehniskai domāšanai, jātrenē atmiņa un jāspēj koncentrēties un rast nestandarta pieeju problēmu risināšanā. Jāspēj strādāt arī fizisku darbu un jāstrādā kompetenti, pilnībā izpētot
tehnisko dokumentāciju un izvēloties pareizo risinājumu.
Mašīnbūves tehniķim svarīgas ir zināšanas svešvalodās, viņa darbā īpaši daudz literatūras ir
vācu valodā, bet noder arī angļu valodas zināšanas.
Ja esi skolnieks, apmeklē uzņēmumus, kur nodarbojas ar mašīnbūvi un metālapstrādi. Internetā
meklē informāciju un lasi grāmatas par šo tēmu. Skolā pievērs uzmanību rasēšanai, fizikai un
matemātikai, kā arī apgūsti svešvalodas. Attīsti savas plānošanas, saskarsmes un līdera spējas,
kopā ar draugiem veicot kādus tehniskus darbus, piemēram, no rezerves daļām konstruējot
velosipēdu.
Ja apgūsti inženiermehāniku, mehāniku un mašīnbūvi, tad prakses laikā uzņēmumā lielu uzmanību pievērs mašīnbūves tehniķa darba iepazīšanai. Ja iespējams, daļu prakses uzdevumu ieplāno asistēšanai mašīnbūves tehniķim biroja darbā ar tehnisko un uzskaites dokumentāciju un
daļu – darbam cehā ar ražošanas iekārtām. Nodarbojies ar sportu vai citām fiziskām aktivitātēm
spēka un izturības veicināšanai.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies specializētos kursos, apgūsti mehānikas vai mehatronikas inženiera profesiju, meklē informāciju internetā un paplašini
savas zināšanas.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
mašīnbūve un metālapstrāde

metālapstrādes darbgaldu veidi un pielietojums

mehānika un mehatronika

mašīnbūves dokumentācija

darbs ar instrumentiem un mehānismiem

metālapstrādes un detaļu montāžas tehnoloģijas

matemātika, fizika

tehniskā rasēšana un aprēķini

Man raksturīgās personības īpašības ir:
analītiskums				praktiskums			disciplinētība
kritiskums				materiālisms****			apķērība
intelektualitāte*				neatlaidība			rūpīgums
sistemātiskums**			saimnieciskums			radošums
racionalitāte***				precizitāte			telpiskā domāšana
zinātkāre				atbildīgums			sabiedriskums
*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*** *materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
plānot darbu un noteikt prioritātes
izmantot informācijas tehnoloģijas
un tehniskos katalogus
lasīt kopējā salikuma rasējumus
un tehnoloģiskās kartes
rasēt un veikt aprēķinus

pārraudzīt tehnoloģisko procesu un iekārtu
ekspluatāciju
pārbaudīt materiālu un instrumentu kvalitāti,
kārtot materiālu uzskaiti
sagatavot iekārtu un mezglu remonta un
apkopes dokumentāciju
strādāt komandā un sadarboties ar speciālistiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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METĀLA KONSTRUKCIJU ATSLĒDZNIEKS
Kods 7214 01
DARBA SATURS Metāla konstrukciju atslēdznieks pēc rasējumiem izgatavo metāla konstrukcijas un to sagataves, arī visdažādākos metāla izstrādājumus, piemēram, konstrukcijas angāriem un teltīm, metāla konteinerus, balstus, sijas, apgaismes konstrukcijas, metāla kāpnes,
skapjus, stendus, plauktus, seifus un metāla durvis, kā arī dažādas mašīnbūvē nepieciešamas
un ražošanas iekārtām vajadzīgas detaļas.
Atslēdznieks iezīmē, cērt, zāģē vai griež dažādus metālus, metāla caurules vai loksnes ar dažāda veida mehāniskiem, elektriskiem un pneimatiskiem instrumentiem un speciālām iekārtām. Pēc tam metāla detaļas un sagataves tiek pēc nepieciešamības taisnotas vai liektas un
apstrādātas – vīlētas, apvīlētas, urbtas, izmantojot gan rokas instrumentus, piemēram, vīli un
āmuru, gan elektroinstrumentus – urbjmašīnu, leņķu slīpmašīnu. Darba nobeigumā viņš detaļas pielāgo, pieslīpē un pulē.
Metāla konstrukciju atslēdznieka uzdevums ir ne tikai strādāt ar dažādiem instrumentiem un
iekārtām, bet arī sagatavot tās darbam, iestatīt un apkopt. Arvien vairāk šo atslēdznieku strādā
arī ar ciparu programmas vadības darbgaldiem (CNC darbgaldiem), kur rasējumu zīmē datorā,
bet metāla plazmas iekārta jeb darbgalds to automatizēti izgriež.
Veidojot sarežģītākas konstrukcijas vai strādājot lielākās rūpnīcās, šā atslēdznieka darbs var
būt saistīts ar jau gatavu detaļu izmantošanu un apstrādāšanu. Saņemot rasējumus, viņš izlemj,
kurus darbus veiks pats un kurus uzticēs citiem strādniekiem – virpotājiem, metinātājiem, frēzētājiem vai vēl kādiem meistariem.
Atkarībā no uzņēmuma darba specifikas un izgatavojamo detaļu veida darbu secība un metāla konstrukciju atslēdznieka darba pienākumi var atšķirties – viņš var pats darīt visus metāla
konstrukciju sagatavošanai nepieciešamos darbus – piegriezt, virpot, frēzēt, apvīlēt, metināt,
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slīpēt, tīrīt un pulēt izgatavoto detaļu un var strādāt arī tikai pie viena darba posma. Darba gaitā
atslēdzniekam ir ļoti svarīgi ievērot darba drošības noteikumus.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Metāla konstrukciju atslēdznieks izmanto dažādus mehāniskos, elektriskos un pneimatiskos instrumentus, kā arī speciālas iekārtas. Tie var
būt griešanas vai ciršanas instrumenti (šķēres, leņķa slīpmašīna), speciālas metāla griešanas
iekārtas (metāla plazmas darbgalds), vīlēšanas darbmašīnas, rokas urbjmašīnas, rokas elektriskās un pneimatiskās urbjmašīnas, vītņgrieži, kniedēšanas veseri, kniedēšanas mašīnas,
preses, taisnošanas velmes un daudzi citi. Jāprot rīkoties arī ar kontroles un mērinstrumentiem – bīdmēru, mikrometru, šabloniem, kalibriem. Strādājot ar CNC darbgaldiem, par metāla
konstrukciju atslēdznieka darba instrumentu kļūst arī dators.
Atslēdznieks lieto speciālu darba apģērbu, aizsargbrilles un cimdus. Ja strādā blakus metālgriešanas vai metālapstrādes iekārtām, tad papildus nepieciešams lietot arī aizsargaustiņas.
Nākas valkāt arī speciālus darba apavus ar metāla purngalu, lai pasargātu no traumām kājas.

Darba apstākļi Lielākoties metāla konstrukciju atslēdznieka darbs norit telpās, bet ar kādām
specifiskām konstrukcijām var nākties strādāt arī ārpus tām. Ir augsti apkārtējās vides riska
faktori – paaugstināts trokšņu līmenis, darbs telpās, kur ir metāla un abrazīvie putekļi, ilgstošs
redzes sasprindzinājums, darbs vairākas stundas vienā un tajā pašā pozā, arī tikai stāvus. Metāla konstrukciju atslēdznieki pārsvarā strādā astoņu stundu darbadienu vai maiņu darbu.
Darba iespējas Var strādāt metālapstrādes, mašīnbūves, būvniecības un citos uzņēmumos,

kuru darbība saistīta ar metāla apstrādi, detaļu izgatavošanu un montēšanu. Šie atslēdznieki
vajadzīgi arī dažādos ražošanas uzņēmumos un remontdarbnīcās, kur viņu uzdevums ir labot
vai no jauna izgatavot salūzušas vai nolietotas iekārtu detaļas.

Nepieciešamā izglītība Lai iegūtu metāla konstrukciju atslēdznieka arodu, nepieciešama vidējā profesionālā izglītība metālapstrādē. Uzsākot mācības pēc pamatskolas, tās ilgs trīs līdz
četrus gadus, savukārt vidusskolu beidzēji šo arodu var apgūt viena līdz divu gadu laikā.
Noteikti vajadzīga vismaz vispārējā vidējā izglītība. Ja nav iegūta vidējā profesionālā izglītība,
pirms darba uzsākšanas jāiziet speciālas mācības un papildus arī profesionālie kursi, piemēram, metināšanas kurss. Bieži vien metāla konstrukciju atslēdznieki mācās darba vietās.

Iespējamais atalgojums Metāla konstrukciju atslēdznieka atalgojums ir no Ls 300 līdz
Ls 500 mēnesī.

Radniecīgās profesijas
Metinātājs
Metālu mašīnapstrādātājs
Instrumentatslēdznieks
Virpotājs
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk strādāt ar rokām – griezt, locīt, urbt, veidot? Varbūt jau
no mazotnes patīk darboties ar dažādām iekārtām un strādāt ar instrumentiem? Vai esi pacietīgs, precīzs, ar labu fizisko izturību un nebaidies no netīra darba?
Ja esi skolnieks, tad apmeklē arodskolu atvērto durvju dienas, izstādi Skola un metālapstrādes
nozares izstādes. Gan izstādēs, gan atvērto durvju dienās var ne tikai aplūkot instrumentus un
iekārtas, bet nereti tiek dota iespēja arī izmēģināt roku metāla griešanā vai metināšanā. Skolā
pievērs papildu uzmanību matemātikas, tehniskās rasēšanas un darbmācības apguvei, kā arī
sportam.
Ja esi students, tad izvēlies strādāt piedāvātajā praksē metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, kā arī nevilcinies izmantot iespēju iegūt vienlaikus vairākas kvalifikācijas metālapstrādes
jomā, jo tas palielinās tavas izredzes darba tirgū.
Ja vēlies pārkvalificēties vai apgūt šo profesiju papildus esošajai, apmeklē mācību un kvalifikācijas kursus. Atkarībā no iegūstamās kvalifikācijas kursi var ilgt, sākot no dažiem mēnešiem līdz
gadam. Metāla konstrukciju atslēdznieki var papildināt zināšanas darbam ar CNC darbgaldiem
un kļūt par darbgaldu operatoriem. Tāpat šie atslēdznieki var pārkvalificēties par montāžas darbu atslēdzniekiem, remontatslēdzniekiem vai instrumentu atslēdzniekiem.
Ja vēlies turpināt savu profesionālo izaugsmi un esi ieguvis vidējo profesionālo izglītību, vari
turpināt studijas augstskolā mehatronikas, inženiertehnikas, mehānikas un mašīnbūves specialitātēs inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, kur lieti noderēs jau apgūtās praktiskās
iemaņas.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tehnika un mehānismi, to darbības principi
matemātika, fizika
praktisks un precīzs darbs
veidošana un konstruēšana

metālapstrādes instrumenti, palīgierīces,
darbgaldi, iekārtas
darbs ar fizisku slodzi
metālapstrāde
aprēķini, mērījumi un rasēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:
materiālisms*				atbildība				disciplinētība
godīgums 				taupīgums			savaldība
racionalitāte**				pielāgošanās spēja		uzticamība
precizitāte				pacietība 			praktiskums
darbīgums				vērīgums 			izturība
neatlaidība 				veiklība				rūpīgums
* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties un lasīt rasējumus

veikt darbu, kas prasa fizisko izturību

mērīt un kontrolēt darba precizitāti

veikli un precīzi veikt darbības ar rokām

ilgstoši koncentrēt uzmanību un
iedziļināties detaļās

darboties ar metāla apstrādes instrumentiem

ievērot darba drošību

izprast mehānismu darbības principus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ELEKTROATSLĒDZNIEKS
Kods 7412 01
DARBA SATURS Elektroatslēdznieks remontē, montē un regulē elektromehāniskās, elektris-

kās un elektroniskās iekārtas, elektromotorus, ģeneratorus, kontrolmēraparatūru, kā arī mājamatniecības iekārtas un citas elektroiekārtas rūpnīcās, transportā, aviācijā, uz kuģiem un citur,
tāpēc šai darbā nepieciešamas elektriķa un atslēdznieka zināšanas un prasmes.
Elektroiekārtu ražošanā elektroatslēdznieks iekārtas montāžas procesā savieno detaļas, pievieno elektrības vadus un kabeļus atbilstīgi montāžas shēmām. Dara arī atslēdznieka darbus (vīlē,
zāģē, urbj, griež vītnes, loka un cērt metālu, veidojot detaļas) un elektriķa darbus (lodē, līmē,
kniedē). Samontēto iekārtu pēc tam noregulē, pārbauda darbībā un novērš pamanītos defektus, mainot detaļas vai to savienojumu.
Elektroiekārtu apkalpes un remonta jomā elektroatslēdznieks uzrauga iekārtu darbu, apkopj,
pārbauda tās un, ja konstatē bojājumus, maina un labo detaļas vai elektrības kabeļus. Pirms
remonta viņš iekārtu atvieno no elektrības, izjauc, atskrūvē vadus, nomaina bojātās detaļas, pēc
tam iekārtu saliek un atkal pievieno elektrībai.
Darbus elektroatslēdzniekiem uzņēmuma vadība saplāno nedēļai, un visi pēc noteikta grafika un
konkrētā objektā veicamie darbi ir atzīmēti aktā, ar kuru atslēdznieki tiek iepazīstināti. Parasti uz
objektu, līdzi ņemot vajadzīgos instrumentus un materiālus, izbrauc brigāde ar vismaz diviem elektroatslēdzniekiem. Drošības apsvērumu dēļ vispirms viņi ierobežo darba vietu, lai nepiederošas
personas nevarētu tai piekļūt. Sadalot uzdevumus savā starpā, atslēdznieki veic elektroiekārtas
tehnisko apkopi un nepieciešamos mērījumus, mazgā, tīra iekārtu un vajadzības gadījumā remontē to. Kad viena objekta apkope ir pabeigta, dodas uz nākamo. Brigādē viens no elektroatslēdzniekiem atbild par darbu kvalitatīvu izpildi un raksta atskaites par padarītajiem darbiem. Nereti
bez plānotajiem darbiem ir arī neplānoti remonti un avārijas situācijas, kur darbs jāveic steidzami.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Elektroatslēdznieki darbā lieto visu veidu skrūvgriežus, knaibles (plakanknaibles, assknaibles), vīles, āmuru, uzgriežņatslēgas, urbjus, leņķa
slīpmašīnu un dažādas mērierīces (voltmetrus, dīcknaibles, mikroommetru, megaommetru,
cilpas fāzes nulles mērītāju, zemējuma pretestības mērītāju) un citus instrumentus.

Aizsardzībai lieto speciālu apģērbu, atsevišķos gadījumos pat tādu, kas nevar aizdegties, darba
cimdus (roku mehāniskai aizsardzībai) vai dielektriskos cimdus (roku aizsardzībai pret strāvu),
ķiveres ar sejas aizsargu, aizsargbrilles, zābakus ar cietiem purngaliem.

Darba apstākļi Elektroatslēdznieka darba apstākļi ir atkarīgi no darba vietas. Tas var būt uzņēmums, kurā ir saskare ar ķīmiskām vielām un var nākties strādāt to tuvumā. Ja tā ir montāžas
firma, tad vasarā visu dienu neatkarīgi no laika apstākļiem darbu jāveic ārā, bet ziemā iekārtu
un objektu apskates lielākoties veic telpās. Strādājot AS Augstsprieguma tīkli, var nākties saskarties ar paaugstinātu elektromagnētisko lauku, tāpēc ir noteikts laiks, cik ilgi objektā var
uzturēties.
Stājoties darbā, jānoskaidro, kādi ir darba apstākļi, un jāizvērtē, vai vēlaties un spējat tādos
strādāt, piemēram, kāpt kabeļu, drenāžas akās vai elektrības stabos.
Darba laiks arī ir atkarīgs no uzņēmuma, kurā strādā. Pārsvarā elektroatslēdzniekam ir normēts
darba laiks, taču tas var būt arī organizēts maiņās, savukārt avārijas situācijās jāstrādā gan pa
nakti, gan brīvdienās.

Darba iespējas Elektroatslēdznieks var strādāt rūpniecības, elektroenerģijas ražošanas, pār-

vades un sadales, kā arī elektrotransporta uzņēmumos (piemēram, Rīgas satiksme, Latvijas
dzelzceļš).

Nepieciešamā izglītība Elektroatslēdzniekam nepieciešama profesionālā vidējā izglītība
enerģētikā un elektrotehnikā. Mācību ilgums ir trīs līdz četri gadi (pēc pamatskolas).
Iespējamais atalgojums Atalgojums ir atkarīgs no elektroatslēdznieka darba pienākumiem,
viņa pieredzes un uzņēmuma, kurā strādā. Darba alga var būt no Ls 500 līdz Ls 1000 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Elektriķis
Elektromontieris
Būvelektriķis
Autoelektriķis
Remontatslēdznieks
Montāžas darbu atslēdznieks
Instrumentatslēdznieks

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 113

11/11/11 2:54 PM

114 RŪPNIECĪBA ELEKTROATSLĒDZNIEKS

Ko vari darīt jau šodien Vai esi kādreiz mēģinājis samontēt elektrisku shēmu, vai esi labojis

elektroierīces? Vai mēdz darbus veikt uzmanīgi, rūpīgi un ar apdomu? Vai tev nesagādā grūtības lasīt un izprast tehniskas shēmas un diagrammas? Elektroatslēdznieka profesijā būtiska ir
interese par elektromehāniskām iekārtām un vēlēšanās rast efektīvus risinājumus tehniskām
problēmām, kā arī jābūt elektriķa un atslēdznieka prasmēm vienlaikus.
Elektroatslēdzniekam jābūt rūpīgam, uzmanīgam un jāievēro darba drošības noteikumi, lai neradītu bīstamas situācijas sev, apkārtējiem cilvēkiem un videi, tāpat svarīgas ir koncentrēšanās
spējas, vērīgums un apdomība, bet ārkārtas situācijās – izturība un pacietība.
Ja esi skolnieks, Ēnu dienās dodies uz uzņēmumiem, kur strādā elektroatslēdznieki. Noskaidro,
varbūt ir kāds radinieks vai paziņa, kurš dara šo darbu, un no viņa uzzini ko vairāk par šo profesiju. Regulāri nodarbojoties ar sportu, attīsti izturību un pacietību. Enciklopēdijās uzzini visu
iespējamo par elektrību, tās ražošanu un elektroiekārtām, bet nepieciešamās prasmes apgūsti
tehniskās jaunrades pulciņā. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikai, fizikai, darbmācībai un
svešvalodām.
Ja jau mācies enerģētiku un elektrotehniku, tad rūpīgi izvēlies prakses vietas – plašāku ieskatu
profesijā iegūsi, ja praksi iziesi gan elektrotehnikas ražošanas uzņēmumā, gan elektroenerģijas
ražošanas, pārvades un sadales uzņēmumā. Mācies un iegūsti autovadītāja apliecību, kas būs
nepieciešama darbam elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales vai elektrotransporta
uzņēmumā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad nepieciešama elektriķa vai elektromontiera kvalifikācija. Ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze nozarē un atslēdznieka darba prasmes, tad vari mācīties profesionālās tālākizglītības kursos enerģētikā un iegūt elektromontiera kvalifikāciju.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies par inženieri elektriķi
augstskolā vai profesionālās tālākizglītības kursos un apgūsti datora lietošanas prasmes, jo tehnoloģijas attīstās un nākotnē tās būs nepieciešamas.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
enerģētika
elektroiekārtu uzbūve, darbības principi un
pielietojums

elektroenerģijas ražošana, pārvade un sadale
elektriskie mērījumi

tehniskie zīmējumi, shēmas un rasējumi

praktisks un tehnisks darbs

matemātika, fizika, darbmācība

sarežģīti uzdevumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
godīgums				patstāvība			izturība
materiālisms*				pielāgošanās spēja		vērīgums
praktiskums				neatlaidība			analītiskums
saimnieciskums				rūpīgums			racionalitāte**
piesardzība				apdomība			drosme
disciplinētība				veiklība				uzņēmība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
sadarboties komandā

vadīt automašīnu

vīlēt, zāģēt, urbt, griezt vītni, cirst

lasīt un izprast tehnisko dokumentāciju, arī
angļu valodā

lodēt, līmēt, kniedēt un metināt
skicēt un rasēt elektriskās pievienojuma,
montāžas un principshēmas

mērīt strāvu, spriegumu, pretestību un jaudu
stingri ievērot darba drošības noteikumus un
uzraudzīt, lai tos ievēro citi

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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REMONTATSLĒDZNIEKS
Kods 7233 02
DARBA SATURS Remontatslēdznieks strādā metālapstrādes, mašīnbūves, kokapstrādes vai

citos uzņēmumos, kur rūpējas, lai tur esošā tehnika vienmēr būtu darba kārtībā – apstrādā detaļas, izgatavo tās, montē, remontē, pārbauda un regulē ierīces, mehānismus, iekārtas un palīgierīces un veic to apkopi. Pārbauda arī kravas pacelšanas un pārvietošanas mehānismu un
ierīču darba kvalitāti.
Ja kāda iekārta vai mašīna nedarbojas, tad remontatslēdznieks vispirms nosaka bojājumu cēloni un, lai veiktu remontu, demontē tās mezglus un mehānismus. Pēc tam labo iekārtu, apstrādā
detaļas (notīra, eļļo), nomaina bojātās vai dažkārt izgatavo jaunas detaļas, ja tādu uzņēmumā
nav. Pēc remonta samontē iekārtu, regulē to un pārbauda tās darbību.
Ja remontatslēdznieks strādā autoservisā, tad ikdienā viņa darbs ir pārbaudīt automašīnas, diagnosticēt un klasificēt iespējamos defektus. Iegūto informāciju viņš izklāsta meistaram, kurš
sastāda automašīnas remonta tāmi un pārrunā to ar klientu. Kad klienta piekrišana remontam ir
saņemta, tad vajadzīgos darbus izdara remontatslēdznieks. Ja autoserviss ir neliels, tad viņš var
būt arī meistars un mehāniķis.
Remontatslēdznieks darbā izmanto mašīnu un iekārtu rasējumus, tehnoloģiskās kartes, tehniskās pases un raksta remonta dokumentāciju.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Remontatslēdznieks lieto daudzus un dažādus

instrumentus, kas atšķiras atkarībā no viņa specializācijas un uzņēmuma, kurā strādā. Galvenokārt strādā ar atslēdznieku instrumentiem – rokas elektriskajiem un pneimatiskajiem, pārnēsājamiem mehāniskiem un montāžas instrumentiem, palīgierīcēm, mērīšanas un kontroles
instrumentiem. Izmanto arī dažādus kontroles un mērinstrumentus – bīdmēru, mikrometru, indikatorus, leņķmērus, stūreņus, lekāla lineālus, šablonus, kalibrus. Var strādāt arī ar kontroles
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instrumentiem, kas pieslēdz iekārtas un mašīnas pie datora un pārbauda to darbību. Darbā
lieto arī visus nepieciešamos remontmateriālus (metālu, plastmasu, abrazīvos, smērvielas, lakas, eļļas).

Darba apstākļi Remontatslēdznieks darbā lieto eļļas un smērvielas, darba vietā mēdz būt

putekļi un troksnis. Darbs galvenokārt ir telpās, taču apstākļi tajās ir atkarīgi no uzņēmuma
un nozares, kur viņš strādā (piemēram, metālapstrādes uzņēmumā darba apstākļi būs netīrāki
nekā šūšanas uzņēmumā).

Darba iespējas Remontatslēdznieks var strādāt metālapstrādes, mašīnbūves uzņēmumu
mehāniskās apstrādes iecirkņos. Arī kokapstrādes uzņēmumos, rūpnīcās, dažādās ražotnēs,
autoservisā. Un var strādāt arī kā pašnodarbinātā persona.
Nepieciešamā izglītība Remontatslēdzniekam ir nepieciešama vismaz arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība metālapstrādē. To var apgūt profesionālās izglītības iestādēs. Mācību
ilgums ir trīs līdz četri gadi (pēc pamatizglītības).

Iespējamais atalgojums Remontatslēdznieka algu aprēķina atbilstīgi padarītā darba ap-

jomam vai arī pēc nostrādāto stundu skaita. Atalgojums ir robežās no Ls 200 līdz Ls 800
mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Metāla konstrukciju atslēdznieks
Instrumentatslēdznieks
Ceha/iekārtu mehāniķis
Metālapstrādes darbgaldu operators
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē tehnika un mehāniskas ierīces? Vai patīk izzināt
automašīnu uzbūvi, izjaukt tās pa detaļām un likt kopā? Svarīgi, lai būtu interese par savu
darbu – mašīnām un tehniku – un lai tu apzinātos, ka iekārtas jāuztur darba kārtībā. Remontatslēdzniekam jābūt ļoti akurātam, atbildīgam, precīzam, centīgam, ļoti svarīgi ir ievērot darba
drošības noteikumus. Šai darbā ieteicamas arī svešvalodu zināšanas, jo nepieciešamo informāciju un jaunumus var sameklēt internetā dažādās valodās.
Ja esi skolnieks un zini, ka šī profesija tevi interesē, tad vasaras brīvlaikā meklē darbu uzņēmumā, kur vari strādāt par remontatslēdznieka palīgu. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas
un fizikas apguvei. Piedalies tehniskās jaunrades pulciņos, iemācies strādāt ar dažādām mehāniskām ierīcēm un apgūsti mehānismu konstruēšanu. Mācies arī svešvalodas.
Ja esi arodskolas audzēknis, tad mācību praksē izvēlies strādāt ar tehniku saistītos uzņēmumos, lai iegūtu plašākas zināšanas un iepazītu konkrētā jomā izmantojamās iekārtas un ierīces,
kā arī lai labāk spētu izvēlēties nākamo darba vietu.
Ja vēlies pārkvalificēties, mācies profesionālās tālākizglītības kursos, kas piedāvā iegūt remontatslēdznieka profesionālo kvalifikāciju.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad mācies remontmateriālu, instrumentu un darbgaldu ražotāju piedāvātos kursos, kur apgūsi jaunākās tehnoloģijas, tehniku
un materiālus. Izvēlies arī profesionālās tālākizglītības kursus, kas piedāvā specializēties (piemēram, kuģu remontā u.c.).
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tehnikas, ierīču, mehānismu uzbūve un to
darbības principi
matemātika un fizika
praktisks un precīzs darbs
konstruēšana

metālapstrāde
tehnika, tās remonts
dažādas detaļas, to izgatavošana
darbs ar fizisku slodzi

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība				atbildīgums			izturība
spēja pielāgoties				rūpīgums 			piesardzība
materiālisms*				apķērība			precizitāte
prasmīgums				disciplinētība			sistemātiskums**
praktiskums				vērīgums			patstāvība
saimnieciskums				pacietība			kritiskums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lasīt detaļu, iekārtu rasējumus

sastādīt remonta dokumentāciju

plānot un organizēt savu darbu

pazīt metāla markas un mācēt to pielietot

strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem

strādāt ar metālapstrādes palīgierīcēm un
darbgaldiem

strādāt ar atslēdznieka instrumentiem

demontēt, remontēt, montēt, regulēt un
pārbaudīt iekārtas un mezglus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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VIRPOTĀJS
Kods 7223 03
DARBA SATURS Virpotājs strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, kur ar virpu¹

izgatavo vidēji sarežģītas detaļas, izvirpo dažāda veida un modeļu virsmas, ievirpo iekšējās un
ārējās rievas, urbj, paplašina vai iegriež vītnes. Darbā viņš izmanto universālās virpas (iestata
manuāli) un ciparu programmas vadības (CPV) virpas (automātiska virpa, kuru vada ar datora
un speciālas programmas palīdzību).
Vispirms virpotājs no klienta vai kāda uzņēmuma darbinieka saņem virpojamās detaļas rasējumu un iepazīstas ar to, bet vienkāršākai detaļai dažkārt pats izgatavo rasējumu. Pēc tam izvēlas
un sagatavo darbam nepieciešamos instrumentus, uzasina tos, sagatavo vajadzīgo materiālu,
no kā detaļu izgatavos. Kad viss iepriekšējais ir izdarīts, virpotājs pārbauda virpu, darba drošības nosacījumus un, ja viss ir kārtībā, uzsāk detaļas izgatavošanu. Pēc tās izvirpošanas ar
mērinstrumentiem, kontroles instrumentiem un pēc šablona pārbauda (pārmēra) detaļu un iespējamās pielaides.
Virpotājs var veikt gan cilindrisku, gan konisku iekšējo un ārējo virsmu apstrādi. Ārējā virsmā viņš
ievirpo vajadzīgo rievu un nogriež sagatavi, bet iekšējo virsmu apstrādā ar spirālurbi, paplašinot
urbumu. Pēc tam sagatavo to izrīvēšanai, izvēloties rīvjurbi, nostiprinot to virpā un atrodot vajadzīgo griešanas režīmu.
Ar vītņu ripām un vītņurbjiem nākas griezt arī vītnes. Vispirms virpotājs sagatavo ārējo cilindrisko
virsmu un pēc tam iekšējo urbumu vītnes iegriešanai, izvēlas griešanas režīmu un eļļojoši dzesējošo šķidrumu. Griešanas laikā viņš kontrolē vītnes elementus ar šabloniem un universāliem
mērinstrumentiem. Ar attiecīgo vītņgriezni, iestatot to atbilstīgi šablonam, saslēdzot virpu ar vajadzīgo vītnes soli un atrodot pareizo griešanas režīmu, virpotājs uzgriež dažāda veida vītnes –
trīsstūra, trapecveida vai kvadrāta (viengājiena un vairākgājiena).

¹ Griezējmašīna, kam ir rotējoša apstrādes detaļa, sagatave.
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Virpotājs apstrādā un apdarina modeļu virsmas, izvēloties pareizo apstrādes paņēmienu, griezējinstrumentus, griešanas režīmu, ierīces un palīgierīces; veic arī slīpēšanas darbus uz plakanajām un apaļajām slīpmašīnām.
Ja virpotājs strādā ar universālo metāla apstrādes virpu, tad detaļu viņš izgatavo pats, kā norādīts rasējumā. Ja izmanto automatizēto (CPV) virpu, tad uzstāda darba programmu, ievada detaļas izmērus un citus parametrus, un virpa automātiski pati izvirpo vajadzīgo detaļu. Protams,
šādā gadījumā virpotājam jāuzrauga virpošanas process, lai kļūdas gadījumā apturētu virpu un
izlabotu programmas iestatījumus.
Ja jāizgatavo viena vai neliels skaits detaļu, tad virpotājs visbiežāk strādā ar parasto virpu, ja
jāizgatavo daudz, tad ar automatizēto virpu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Bez divu veidu virpām virpotājs savā darbā iz-

manto arī dažādus griežņus – iekšējās un ārējās virpošanas, vītņu un modeļa griežņus, šablonus ar dažāda veida kalibru griežņu iestatīšanai un asināšanai, kā arī vairākus mērinstrumentus
(bīdmēru, mikrometru, iekšējā mēra indikatoru).

Darba apstākļi Darba apstākļi ir atkarīgi no uzņēmuma, kurā virpotājs strādā. Darbs ir telpās,

kur virpas rada troksni. Viena no būtiskākajām šā darba iezīmēm – gandrīz visu darbadienu
cilvēkam jāstāv kājās. Strādājot ar virpu, obligāti jālieto aizsargbrilles vai aizsargstikls. Parasti
darba laiks ir astoņas stundas.

Darba iespējas Virpotājs var strādāt dažādos uzņēmumos, kur nodarbojas ar virpošanu. Īpaši
daudz šo meistaru ir pieprasīti metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, arī remontdarbnīcās un kuģu būvē. Virpotājs var būt arī individuālais komersants.
Tā kā daudzos uzņēmumos izmanto automatizētās virpas, tad cilvēkam, kurš jau apguvis šo
pamatprofesiju, ir viegli papildināt savas zināšanas un strādāt par automatizēto darbgaldu iestatītāju.

Nepieciešamā izglītība Šai darbā nepieciešama virpotāja profesionālā kvalifikācija, ko

apgūt piedāvā vidējās profesionālās izglītības iestādes (arodskolas) metālapstrādes studiju
programmās. Pamatskolas beidzējiem mācības ilgs trīs gadus, savukārt vidusskolu absolventiem – vienu līdz divus gadus.

Iespējamais atalgojums Virpotāja atalgojums ir Ls 250-350 mēnesī, taču tas ir atkarīgs no

uzņēmuma, kurā viņš strādā. Virpotāja atalgojums var būt atkarīgs no padarītā darba apjoma,
ko ietekmē pasūtījumu daudzums.

Radniecīgās profesijas

Metālapstrādes darbgaldu operators
Metāla konstrukciju atslēdznieks
Metālu mašīnapstrādātājs
Remontatslēdznieks
Instrumentatslēdznieks
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk darboties ar metālu? Vai spēj strādāt patstāvīgi un esi
uzmanīgs? Virpotājam jābūt ļoti precīzam, ar augstām koncentrēšanās spējām, uzmanīgam visu
darbadienu. Ļoti svarīgi ir ievērot nepieciešamo darba drošību, pārzināt virpojamo materiālu
īpašības un to pielietojumu.
Ja esi skolnieks, darbmācībā pievērs uzmanību virpošanai un citiem mehāniskās apstrādes veidiem, prasi skolotājam paskaidrot tevi interesējošas darbības. Apmeklē atvērto durvju dienas
arodskolās, kur māca virpotāja profesiju. Izvērtē, vai mācības arodskolā uzsāksi pēc pamatskolas vai pēc vidusskolas beigšanas. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas un informātikas
apguvei. Piedalies arī tehniskās jaunrades pulciņos un apgūsti rasēšanu, konstruēšanu, detaļu
izgatavošanu.
Ja vēlies pārkvalificēties, mācies profesionālās tālākizglītības kursos metālapstrādē, kur iemācīsies strādāt ar ciparu programmu vadības virpām un citiem darbgaldiem.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies kursos darbam ar ciparu
programmu vadības darbgaldiem.
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VIRPOTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ierīču un mehānismu darbības principi

metāla veidi, to īpašības

tehniskā rasēšana un matemātika

metāla apstrāde

darbs ar instrumentiem, mehānismiem un
ierīcēm

detaļu izgatavošanas tehnoloģija un īpatnības

iekārtu programmēšana

universālo un automātisko virpu uzbūve, pielietojuma iespējas

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība				taupība				atbildīgums
pielāgošanās spēja			piesardzība			rūpīgums
materiālisms*				precizitāte			centība
izturība					sistemātiskums**		disciplinētība
zinātkāre				patstāvība			vērīgums
saimnieciskums				kritiskums			pacietība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lasīt kādas daļas vai visa darba rasējumus

pazīt metāla markas

asināt darba instrumentus

plānot un organizēt savu darbu

strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem

strādāt ar universālām virpām un ciparu
programmas vadības virpām

griezt vītnes ar griezni un vītņurbjiem

strādāt komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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METĀLAPSTRĀDES DARBGALDU
OPERATORS
Kods 7223 24
DARBA SATURS Metālapstrādes darbgaldu operators galvenokārt apkalpo darbgaldus ar ciparu programmas vadību, un viņa galvenais uzdevums ir pēc iespējas ātrāk izgatavot metāla
detaļas, ievērojot instrukcijās vai rasējumos noteiktos parametrus un kvalitāti.
Darbadienas sākumā operators saņem no maiņas meistara vai brigadiera dienā veicamo darbu sarakstu, tad pēc rasējumā vai citā dokumentā norādītā izvēlas sagatavi un programmu. Ja
iespējams, to vizuāli pārbauda, sagatavo konkrētās detaļas izgatavošanai nepieciešamos instrumentus, iestata visu vajadzīgo darbgaldā un sāk strādāt. Operatoram darbgalds jāuzrauga
un jāapkalpo, piemēram, jānovāc skaidas, kas rodas apstrādes procesā. Detaļas izgatavošanas
laikā viņš pārbauda arī tās parametru precizitāti, darbgaldu apstādinot. Kad detaļa gatava, atbrīvo to no skaidām, notīra, ievieto darbgaldā nākamo detaļu un turpina strādāt. Katra izgatavotā
detaļa obligāti jāpārbauda, lai tai būtu vajadzīgie parametri un lai viss atbilstu rasējumam vai
citiem dokumentiem.
Reizēm operators visu dienu izgatavo detaļas pēc viena parauga, dažkārt programma un instrumenti jāmaina jau pēc dažu detaļu izgatavošanas. Jaunas formas detaļas izgatavošanai operatoram no jauna jāuzstāda darbgalds pēc vajadzīgajiem parametriem, ieskaitot instrumentu izvēli
un iestatīšanu, programmas izvēli un iestatīšanu.
Prasme programmēt darbgaldus operatoram nav obligāta, lai gan daudzi to prot, tomēr vēlams
mācēt programmas parametriskajos laukumos ievadīt vajadzīgos lielumus konkrētu detaļu izgatavošanai. Īpaši noderīga šī prasme ir uzņēmumos, kas neražo masveida produkciju un kur izgatavojamās detaļas bieži mainās. Nereti darbgaldu instrumentu iestatīšana aizņem ilgāku laiku
nekā pašas detaļas izgatavošana. Dažos uzņēmumos var būt speciāli dokumenti un rasējumi,
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kuros norādīts, kādi instrumenti jāizmanto konkrētu detaļu izgatavošanai. Ja šādu instrukciju
nav, tad instrumentu izvēle ir metālapstrādes darbgaldu operatora ziņā.
Viens no ikdienas pienākumiem ir darbgaldu tīrīšana un to tehniskā stāvokļa uzraudzība, eļļas nomaiņa mehānismos, elektroskapju putekļu filtru nomaiņa, taču lielākos uzņēmumos šos
darbus galvenokārt veic citi darbinieki. Darbgaldu operatora pienākumu klāsts var atšķirties
atkarībā no tā, kādi dienesti ir izveidoti un kādi speciālisti tiek nodarbināti katrā uzņēmumā. Jo
darbinieku vairāk, jo lielākas iespējas, ka operators strādās tikai pie sava darbgalda un izgatavos detaļas, to neuzstādot, neapkopjot un neprogrammējot.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Darbs norit pie darbgaldiem ar dažādiem in-

strumentiem – griežņiem (caurejošiem, vītņgriežņiem un citiem), frēzēm un citiem. Operators
darbgaldā vienlaikus var ievietot vairākus instrumentus un ar programmas palīdzību visus var
izmantot metāla apstrādes procesā, jo darbgalds pats darbinās vajadzīgo instrumentu. Ikdienā
reizēm nākas izmantot arī ceļamkrānu, jo izgatavotās detaļas mēdz būt smagas un liela izmēra.
Operators lieto parastu darba apģērbu, dažreiz izmanto sejas masku, lai aizsargātos no putekļiem, kā arī trokšņa dēļ lieto ausu aizbāžņus vai austiņas.

Darba apstākļi Metālapstrādes darbgaldu operators strādā troksnī un putekļos, darbs saistīts
ar ilgstošu redzes un ķermeņa sasprindzinājumu, arī ar risku gūt traumas, strādājot ar ierīcēm.
Jāpievērš uzmanība veselībai, jo metāla putekļu dēļ var rasties alerģija. Operatora darbs mēdz
būt monotons, piemēram, ja veselu mēnesi jāizgatavo viena veida detaļas. Tas gan atkarīgs
no uzņēmuma specializācijas, kur ražo kādu noteiktu, masveida vai neliela apjoma produkciju.
Lielākoties darba laiks ir normēts, un bieži darbgaldu operatori strādā maiņu darbu.
Darba iespējas Operators var strādāt jebkurā uzņēmumā, kur ir metālapstrādes darbgaldi,

kas griež ar plazmu, ūdeni, gāzi vai lāzeri, kur ir frēzes vai virpošanas apstrādes centri, kas gan
frēzē, urbj un virpo, gan griež vītnes, veidojot sagataves vai jau gatavas detaļas.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu šo darbu, ieteicams iegūt vidējo profesionālo izglītību

metālapstrādē. Izglītības programma gan nepiedāvā iegūt tieši metālapstrādes darbgaldu operatora kvalifikāciju, tāpēc par operatoru var strādāt arī, piemēram, virpotāja vai frēzētāja kvalifikāciju ieguvušie, praktiskās iemaņas apgūstot praksēs vai darba vietās. Pamatskolu beidzējiem
mācības ilgs trīs līdz četrus gadus, vidusskolu absolventiem – vienu līdz divus gadus.

Iespējamais atalgojums Alga var būt no Ls 350 līdz Ls 500 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Virpotājs
Metālu mašīnapstrādātājs
Metāla konstrukciju atslēdznieks
Remontatslēdznieks
Instrumentatslēdznieks
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk darboties ar mehāniskām ierīcēm un vērot, kā no kāda
materiāla tiek izgatavotas noderīgas lietas? Vai patīk strādāt ar metālu un apgūt arvien jaunas
metodes tā apstrādē? Metālapstrādes darbgaldu operatoram jābūt pacietīgam, precīzam un
jāspēj ilgstoši koncentrēt uzmanību.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē metālapstrādes uzņēmumu un arodskolu atvērto durvju dienas,
dodies uz mašīnbūves un metālapstrādes izstādēm, kur varēsi iepazīties ar šo darbgaldu darbības principiem un gūt priekšstatu par vēlamo profesiju. Skolā lielāku uzmanību pievērs tehniskai
rasēšanai, matemātikai un fizikai.
Ja esi arodskolas audzēknis, tad skolas praksei meklē vietu uzņēmumos, kur strādā metālapstrādes darbgaldu operatori. Tieši tur tev būs vislabākā iespēja apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas. Tev var būt tikai minimālas svešvalodu zināšanas, tomēr darbgaldu instrukcijas,
tehniskās dokumentācijas un programmas galvenokārt ir krievu, angļu vai vācu valodā, tāpēc
centies apgūt vismaz profesionālo terminoloģiju šajās valodās.
Ja vēlies pārkvalificēties un jau esi apguvis virpotāja, frēzētāja vai remontatslēdznieka profesiju
un tev ir arī iepriekšēja darba pieredze, tad var pietikt ar mācībām darba vietā, tomēr, ja zināšanas nepieciešams papildināt, meklē kursus vai papildu izglītības iespējas metālapstrādes jomā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, izglītību vari turpināt augstākās
izglītības iestādē un kļūt par inženieri vai konstruktoru. Papildu priekšrocība metālapstrādes
darbgaldu operatoram ir prasme darbgaldu programmēšanā. Iegūstot papildu izglītību, vari kļūt
arī par elektroniķi vai programmētāju. Tāpat zināšanas vari padziļināt, iepazīstoties ar inovācijām metālapstrādes tehnoloģijās un apgūstot darbu ar jaunākajiem metālapstrādes darbgaldu
modeļiem.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tehnikas, ierīču un mehānismu darbības
principi

darbs ar instrumentiem, mehānismiem un
ierīcēm

tehniskā rasēšana, matemātika un fizika

darbs ar datoru

veidošana un konstruēšana

metāla apstrādes process un tehnoloģijas

praktisks un precīzs darbs

individuāls darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība				precizitāte			patstāvība
disciplinētība 				zinātkāre			rūpīgums
vērīgums 				pacietība 			sistemātiskums**
apķērība				savaldība 			piesardzīgums
materiālisms*				saimnieciskums			atbildīgums
pielāgošanās spēja			uzticamība 			izturība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
domāt telpiski

izprast mehānismu darbības principus

orientēties rasējumos

ievērot darba drošību

izvēlēties detaļas izgatavošanai atbilstīgus
instrumentus

strādāt fiziski smagos darba apstākļos

iestatīt darbgaldu

mērīt un kontrolēt darba precizitāti

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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METĀLAPSTRĀDES IEKĀRTU
MEHĀNIĶIS
Kods 7233 16
DARBA SATURS Metālapstrādes iekārtu mehāniķis galvenokārt apkopj un remontē dažādus
mehāniskos darbgaldus, jo ir mācījies mehāniku, mašīnbūvi, pārzina mašīnu mehānismu teoriju
un metālapstrādes tehnoloģijas, arī iekārtu tehniskās pases un dokumentāciju, metālapstrādes
iekārtu (virpas, frēzmašīnas, mehāniskā zāģa, slīpmašīnu un citas iekārtas) uzbūvi un darbības
principus.
Mehāniķis darbā ik dienu regulāri apseko un apkopj mehāniskos darbgaldus, novērtē to stāvokli, ja nepieciešams, izjauc konkrēto metālapstrādes iekārtu, noskaidro, kā tā darbojas, no
kā sastāv, kādas ir šīs mašīnas remontēšanas iespējas cehā, un novērš atklātos trūkumus. Pārbauda, vai kāda detaļa nav nodilusi, vai nav izregulējušies kādi mehānismi, vai tehniskie šķidrumi un to daudzums atbilst normatīviem. Ja metālapstrādes iekārtu nepieciešams remontēt, tad
mehāniķis bojāto darbgaldu vai konkrētu tā mezglu (detaļu) izjauc, nomaina salūzušās (bojātās,
nodilušās) detaļas un samontē darbgaldu no jauna. Pēc tam pārbauda iekārtas darbības precizitāti, pieregulē un ieeļļo to. Ja uzņēmumā ir jaunas, oriģinālas iekārtu detaļas, tad mehāniķis
tās var nomainīt pret vecajām, tomēr ļoti bieži viņš vajadzīgās detaļas izgatavo pats. Viņa pienākumos ietilpst arī uzturēt darba kārtībā tehniskajai apkopei un remontam nepieciešamos darba
instrumentus un sastādīt visu instrumentu, remonta materiālu un oriģinālo detaļu pasūtījuma
sarakstu.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Metālapstrādes iekārtu mehāniķis savā darbā

izmanto metālapstrādes darbgaldus (virpas, frēzes, slīpmašīnas, urbjmašīnas, metāla griešanas darbgaldus), metināšanas aparātus, dažādas atslēgas skrūvēšanai, mērinstrumentus,
griežņus, urbjus, slīpripas. Viņš valkā speciālu darba apģērbu, cimdus, aizsargbrilles vai aizsargmaskas.

Darba apstākļi Metālapstrādes iekārtu mehāniķa darba apstākļi ir atkarīgi no tā, kādā uzņē-

mumā mehāniķis strādā, kādā stāvoklī ir ražošanas telpas (piem., vai ziemā cehs tiek pietiekami apsildīts vai varbūt telpās ir auksts, vai tur lieto putekļu nosūces aparātus). Metālapstrādes
iekārtu mehāniķim nākas strādāt telpās, kur ir putekļi, darbā jāpielieto minerāleļļas, smērvielas,
kas var radīt alerģiju, tāpēc jārūpējas par veselību. Darbs norit pastiprināta trokšņa un vibrācijas
apstākļos.

Darba iespējas Metālapstrādes iekārtu mehāniķis var strādāt metālapstrādes, kokapstrādes

un citos ražošanas uzņēmumos, kuros izmanto dažādus darbgaldus. Var strādāt arī autorūpnīcā vai servisā, jo, iegūstot zināšanas par metālapstrādi un mehāniku, viņam ir visas nepieciešamās zināšanas darbam arī citās līdzīgās profesijās un viņš spēj izgatavot ne tikai speciālas
detaļas darbgaldiem, bet arī dažādām automašīnām.

Nepieciešamā izglītība Metālapstrādes iekārtu mehāniķim ir nepieciešama vidējā profesionālā izglītība, ko var iemācīties šā novirziena tehnikumos, koledžās vai arodvidusskolās. Mācību ilgums ir četri gadi (pēc pamatizglītības).

Iespējamais atalgojums Metālapstrādes iekārtu mehāniķa algas lielums ir atkarīgs no darba
pieredzes un uzņēmuma, kurā viņš strādā, un tas var būt Ls 200 līdz Ls 400 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Remontatslēdznieks
Ceha/iekārtu mehāniķis
Metāla konstrukciju atslēdznieks
Instrumentatslēdznieks
Metālapstrādes darbgaldu operators

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk darboties ar metālu? Vai tevi interesē mehānika? Vai patīk izjaukt kādu ierīci, lai izpētītu tās uzbūvi un darbības principus? Vai esi radošs un spēj atrast
risinājumus tehniskām lietām?
Metālapstrādes iekārtu mehāniķim jābūt precīzam, pacietīgam un uzmanīgam, īpaši, ja viņš
pats izgatavo detaļas. Svarīga ir stingra lietu un detaļu kārtības ievērošana un iegaumēšana, lai
pēc tam varētu izjaukto mehānismu samontēt. Viņam nepieciešamas pamatiemaņas virpošanā, frēzēšanā, slīpēšanā, metināšanā, jābūt atslēdznieka prasmēm mehānisma izjaukšanā un
salikšanā, īpaši, izgatavojot remonta detaļas. Vajadzētu arī zināt, kāds materiāls ar kādu būtu
savstarpēji aizvietojams, pārzināt metāla griešanas aprīkojumu un orientēties ciparu programmas vadības darbgaldos. Vēl labi jāzina darbgaldu uzbūve, to remonts un apkope. Šīs zināšanas vari iegūt studijās, kursos vai praksē, strādājot par mācekli.
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Ja esi skolnieks, darbmācības stundās pievērs uzmanību virpošanai, frēzēšanai, slīpēšanai un
citiem mehāniskās apstrādes veidiem. Izrādi iniciatīvu un prasi skolotājam pēc iespējas vairāk,
kas un kā darbojas. Īpašu uzmanību pievērs arī matemātikai, tehniskajai grafikai un fizikai. Piedalies tehniskās jaunrades pulciņos un mācies dažādu ierīču un mehānismu konstruēšanu. Lasi
literatūru un attēlu enciklopēdijas par dažādu mehānismu un ierīču uzbūvi un darbību.
Ja esi arodvidusskolas audzēknis, tad mācību praksē izvēlies doties uz metālapstrādes vai līdzīgiem uzņēmumiem, lai iegūtu plašākas zināšanas, iepazītu konkrētajā jomā izmantojamās
iekārtas un ierīces, kā arī lai labāk spētu izvēlēties nākamo darba vietu.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies remontmateriālu, instrumentu un darbgaldu ražotāju piedāvātos kursos, kur apgūsi jaunākās tehnoloģijas, tehniku un
materiālus. Izvēlies arī profesionālās tālākizglītības kursus, kur piedāvā specializēties, piemēram, kuģu remontā. Mācies svešvalodas, jo tas dos iespēju uzzināt par jaunumiem nozarē internetā dažādās valodās.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tehnisku ierīču un mehānismu uzbūve un to
darbības principi

darbs ar instrumentiem, mehānismu un ierīču
remonts

matemātika un fizika

kļūdas tehnikas darbībā, to novēršanas iespējas

praktisks un precīzs darbs

detaļu konstruēšana un izgatavošana

metālapstrāde

automašīnu uzbūve

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība				atbildība				uzmanība
pielāgošanās spēja			rūpība 				piesardzība
materiālisms*				apķērība			precizitāte
izturība					disciplinētība			sistemātiskums**
praktiskums				vērīgums			patstāvība
saimnieciskums				pacietība			kritiskums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lasīt detaļu rasējumus un tehnoloģisko dokumentāciju

uzstādīt iekārtas un instrumentus, tos apkopt un remontēt

plānot un organizēt savu darbu

vērtēt iekārtu darbību pēc izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem

strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem
strādāt ar atslēdznieka instrumentiem

apstrādāt metālu
strādāt patstāvīgi un kolektīvā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Ceha/iekārtu mehāniķis
Kods 3115 26
DARBA SATURS Ceha/iekārtu mehāniķis nepieciešams jebkuras nozares ražošanas uzņēmumos, kur izmanto ražošanas iekārtas vai ražošanas līnijas, jo viņš rūpējas, lai uzņēmumā darbgaldi un citas iekārtas strādātu efektīvi un bez aizķeršanās. Mehāniķis sastāda iekārtu apkopes
grafiku, pārrauga, apseko un veic to profilaktisko apkopi, piemēram, regulāri nomaina eļļu vai
pārbauda tās līmeni, regulē atsevišķus iekārtas mezglus¹, piemēram, virpas, frēzmašīnas vai
gultņus, un dara to, ievērojot iekārtu lietošanas instrukcijas.
Ja radušās tehniskas problēmas, mehāniķis izjauc nestrādājošo iekārtas mezglu un noskaidro
cēloņus. Ja kāda no detaļām ir salūzusi, tad uzdod attiecīgajam speciālistam izgatavot jaunu.
Mehāniķis izvērtē katras iekārtas mezgla mehānismu un atbilstīgi tā specifikai plāno salūzušo
vai nolietoto detaļu nomaiņu un remontu, kā arī vajadzības gadījumā rūpējas par jaunu detaļu
pasūtīšanu.
Mehāniķis veido iekārtu ekspluatācijas kartotēku, kurā vienmēr atrodama informācija par apkopes grafiku un tā izpildi, veiktajiem remontdarbiem, iekārtas problēmmezgliem u.c. Viens no
viņa uzdevumiem ir pārraudzīt, lai termiņos, kas norādīti iekārtu lietošanas instrukcijās, tiktu
nomainītas attiecīgās detaļas. Šis uzdevums ir ļoti būtisks, lai uzņēmums nezaudētu iespēju
vajadzības gadījumā izmantot garantijas remonta pakalpojumus. Tāpat ceha/iekārtu mehāniķis
plāno uzņēmumā jaunu ražošanas iekārtu iepirkumus, kā arī atbild par darba drošību un izstrādā
iekārtu lietošanas drošības noteikumus.
Mehāniķa pakļautībā parasti strādā rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis, atslēdznieks, virpotājs un frēzētājs. Viņš arī vada savā pakļautībā esošās remontgrupas darbu – plāno, organizē un
uzrauga visus darbus. Nelielos uzņēmumos ar mazu ražošanas jaudu šādu grupu var arī nebūt,
tad visus iekārtu apkopes un remontdarbus veic ceha/iekārtu mehāniķis.
¹ Ražošanas iekārtas mezgls – konkrēta ražošanas iekārtas vai ražošanas līnijas sastāvdaļa, kas veic noteiktu funkciju.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 132

11/11/11 2:54 PM

133

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Ceha/iekārtu mehāniķis darbā izmanto frēzmašīnu vadotnes, slīpmašīnas, dažādas atslēgas, domkratu, skrūvgriežus, gultņu noņēmējus,
preses, āmuru un citus instrumentus. Ja nepieciešams ko izmērīt, lieto dažādus mērinstrumentus, piemēram, mikrometrus un pārbaudes lineālus. Iegādājoties sarežģītākas iekārtas, tām
parasti ir pievienotas arī speciālas palīgierīces, ja ar parastajiem instrumentiem salūzušajai vietai nevar piekļūt.
Mehāniķa darba instruments var būt arī dators un dažādas uzskaites un kartotēkas programmas, ar kuru palīdzību tiek veidoti apkopes un remontu grafiki, uzskaitītas detaļas un iekārtas,
rakstīti darba drošības noteikumi.

Darba apstākļi Uzņēmumos parasti ir noteikta astoņu stundu darba diena. Darbs ir samērā
netīrs, jo ikdienā jāstrādā ar eļļām un tehniskām ierīcēm.
Mehāniķim ir sava atsevišķa darba telpa, kur glabājas iekārtu izmantošanas instrukcijas, dators,
kartotēka un tehniskā dokumentācija. Atsevišķu detaļu remonta laikā uz tām nedrīkst nokļūt
kādi abrazīvie putekļi, tāpēc telpai jābūt tīrai, kas nav iespējams citās iekārtu remontu telpās.

Darba iespējas Ceha/iekārtu mehāniķis var strādāt ikvienā ražošanas uzņēmumā vai rūpnīcā,
piemēram, šūšanas, poligrāfijas, dažādos pārstrādes, arī smagās rūpniecības un mašīnbūves
uzņēmumos. Ja darbgaldi ir aprīkoti ar skaitļošanas tehniku un elektroniku, tad šos galdus apkalpo nevis ceha/iekārtu mehāniķis, bet gan mehatroniķis.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par ceha/iekārtu mehāniķi, nepieciešama vidējā profesionālā, bet ieteicama arī augstākā profesionālā izglītība inženiermehānikā, inženiertehnikā,
mehānikā un mašīnbūvē, ražošanas tehnoloģijās vai mašīnu un aparātu būvniecībā. Studiju ilgums ir četri gadi.
Iespējamais atalgojums Atalgojums ir Ls 300 līdz Ls 700 mēnesī atkarībā no mehāniķa amata pienākumiem, slodzes un uzņēmuma ražošanas apjomiem.
Radniecīgās profesijas

Rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis
Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženieris
Mehatroniķis
Mehatronisku sistēmu tehniķis
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Ko vari darīt jau šodienVai tev patīk remontēt mehāniskas ierīces un izzināt to darbības principus? Vai patīk noskaidrot katra zobratiņa un detaļas funkciju? Vai vienmēr centies turēt kārtībā, laikus ieeļļot un sakopt savus darbarīkus, velosipēdu vai kādas ierīces mājās? Ceha/iekārtu
mehāniķis uztur kārtībā ceha ražošanas iekārtas un līdz ar to nodrošina raitu, nepārtrauktu un
perfektu ražošanas procesu. Šai darbā svarīgas īpašības ir precizitāte, sistemātiskums un disciplinētība, un tās vari lieliski attīstīt, rūpējoties par sadzīves tehniku mājās un sekojot līdzi tās
tehniskajam stāvoklim.
Ja esi skolnieks, tad koncentrējies uz eksakto priekšmetu, īpaši matemātikas, fizikas un informātikas, apguvi. Lai varētu izlasīt dažādu iekārtu tehnisko dokumentāciju, kas lielākoties nav
latviešu valodā, pievērs uzmanību arī svešvalodu apguvei. Ceha/iekārtu mehāniķim jāprot labi
orientēties dažādos rasējumos, tāpēc papildus vari apgūt arī tehnisko zīmēšanu un tehnisko
grafiku.
Ja esi students vai vēlies pārkvalificēties, tad meklē prakses iespējas pieredzējušu mehāniķu
vadībā un papildus iepazīsties ar jaunākajām tehnoloģijām mašīnbūvē un ražošanas iekārtu izgatavošanā. Nepieciešamo informāciju vari atrast Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības
asociācijas mājaslapā www.masoc.lv, kurā ir nozares uzņēmumu datu bāze un mācību iestāžu
saraksts.
Ja vēlies pilnveidot savas zināšanas, vari turpināt mācības inženiermehānikas, inženiertehnikas,
mehānikas un mašīnbūves, ražošanas tehnoloģiju vai mašīnu un aparātu būvniecības specialitātēs bakalaura vai maģistra līmenī.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
matemātika, fizika un informātika

tehniskā apkope un remonts

instrumenti un mehānismi

pneimatika un hidraulika

mehānika un mašīnbūve

organizatorisks un vadošs darbs

ceha iekārtu veidi, uzbūve un darbības
principi

tehniskie un elektriskie mērījumi, aprēķini

Man raksturīgas šādas īpašības:
sistemātiskums*				prasīgums			racionalitāte**
taupīgums				tālredzība			apdomība
patstāvība				lietpratība			apzinīgums
uzticamība				metodiskums			strādīgums
vērīgums				pacietība			apķērība
atbildīgums				precizitāte			disciplinētība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru

izprast mehānismu darbības principus

iedziļināties detaļās un ilgstoši koncentrēt
uzmanību

prognozēt iespējamos sarežģījumus, risināt
problēmas

darboties ar plašu remonta instrumentu
klāstu

plānot darbu un sekot plāna izpildei

orientēties rasējumos un tehniskajā dokumentācijā

skaidri un precīzi nodot informāciju

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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MEHĀNIKAS TEHNOLOGS
Kods 2144 29
DARBA SATURS Mehānikas¹ tehnologs rūpējas par ražošanas tehnoloģijas ievērošanu – pār-

zina tehnoloģiskos procesus, detaļu izgatavošanu, mehānisko apstrādi, mašīnu salikšanu un
mezglu (detaļu salikšanas, montēšanas vienību) veidošanu, instrumentu, ražošanas iekārtu izvēli, iekārtu darba režīmu, arī novērtē ražošanas iekārtu stāvokli un remonta nepieciešamību.
Viņam jāpārzina mašīnu tehnoloģija, jāuzrauga ražošana un jānodrošina produkcijas kvalitāte.
Mehānikas tehnologs strādā mehānikas inženiera pakļautībā un pilda uzticētos uzdevumus.
Piemēram, mehānikas inženieris ir izstrādājis darbgalda vai iekārtas detaļas projektu. Tad tehnologa uzdevums ir plānot, kā un no kādiem izejmateriāliem detaļu izgatavot, pēc tās izgatavošanas pārbaudīt, vai detaļa atbilst projektā paredzētajiem parametriem, vai izejmateriālam ir
bijušas visas nepieciešamās īpašības. Ja ir kādas neatbilstības, tad tehnologs analizē ražošanas
procesu, lai atrastu, kurā tā posmā būtu kas jāmaina, lai sasniegtu vajadzīgo rezultātu.
Mehānikas tehnologs saņem klienta pasūtījumu ar rasējumu, kurā norādīti visi konkrētie parametri. Ja klientam sava rasējuma nav, tad tehnologs to sagatavo atbilstīgi tam, kāds rezultāts
klientam ir nepieciešams. Ja rasējums ir, tad mehānikas tehnologs to atšifrē, apstrādā un ar
datorprogrammas palīdzību izstrādā tehnoloģiju jeb darba secības kartes, kurās norādīta vajadzīgā informācija par precīzu un pareizu iekārtas ražošanu un komplektēšanu. Pēc tam sastāda
ražošanai nepieciešamo detaļu, izejmateriālu, instrumentu un palīgmateriālu sarakstu un pasūta visu vajadzīgo.
Mehānikas tehnologam jānodrošina arī ražošanas ēku uzraudzība, iekārtu remontdarbu organizēšana un uzraudzība, jāvada gan iekārtu kapitālie remonti, gan konkrētu iekārtu piln-

¹ Tehnikas nozare, kurā ietilpst ierīču, ietaišu, mašīnu, iekārtu elementu, detaļu izgatavošana, salikšana un šo ierīču, ietaišu,
mašīnu, iekārtu uzturēšana kārtībā.
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veidošana. Viņš sastāda grafikus un iekārtu remonta plānus, kā arī gatavo dokumentāciju un
iegādājas – pērk vai pasūta – materiālus remontam, veic materiālu uzskaiti noliktavās. Par
materiālu nepieciešamību tehnologam jādomā ar skatu nākotnē, jo ir tādi materiāli, kurus
piegādā tikai reizi gadā, tāpēc jāizvērtē, kādas varētu būt vajadzības ilgtermiņā. Mehānikas
tehnologs var veikt arī darba drošības tehnikas instruktāžu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Mehānikas tehnologa galvenie instrumenti ir

dators, kalkulators un specializētas datorprogrammas. Atrodoties rūpnīcas cehā, reizēm jālieto
speciālais aprīkojums, piemēram, ķivere, forma, apavi ar cietu purngalu, cimdi, kā arī rācija
saziņai rūpnīcas iekšienē. Viņam arī jāpārzina un jāspēj lietot dažādi mašīnu un instrumentu tipi
(81 mašīnu tips, 350 dažādu instrumentu veidu).

Darba apstākļi Darbs norit pamīšus birojā un ražotnē. Ražotnes vidē bieži ir paaugstināta

bīstamība, kā arī paaugstināts trokšņu līmenis, putekļains gaiss, paaugstināta vai pazemināta
temperatūra atkarībā no gadalaika, kā arī nereti ilgstoši jāstāv kājās. Mehānikas tehnologam
galvenokārt ir normēta astoņu stundu darba diena, taču var būt arī darbs maiņās un ilgāka darba diena īpašos gadījumos (piemēram, mašīnu kapitālā remonta laikā).

Darba iespējas Mehānikas tehnologs var strādāt dažādos rūpniecības uzņēmumos – mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumos, kur ražo tehnoloģiskās iekārtas.
Nepieciešamā izglītība Šajā profesijā nepieciešama augstākā izglītība inženiertehnikā, mehānikā un mašīnbūvē vai mašīnu un aparātu būvniecībā. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi.
Iespējamais atalgojums Mehānikas tehnologa atalgojums ir robežās no Ls 500 līdz Ls 1500
mēnesī atkarībā no darba devēja vai uzņēmuma, kurā viņš strādā.
Radniecīgās profesijas

Izstrādājumu projektētājs
Plastmasas tehnologs
Keramikas tehnologs
Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/mehānikas inženieris
Ražošanas sagatavošanas inženieris
Mašīnu un aparātbūves tehnologs
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Ko vari darīt jau šodien Mehānikas tehnologam nepieciešama augsta atbildības izjūta, viņam

jāpārzina gan iekārtas, kuras izgatavo, gan tās, ar kurām notiek ražošana. Vajadzīgas arī labas
saskarsmes prasmes – jāprot strādāt ar cilvēkiem un pārliecināt viņus par darba pareizību, jāprot mācīt darbiniekus pielietot atbilstīgus darba paņēmienus un strādāt, ievērojot ražošanas
tehnoloģiju, kā arī jāspēj diskutēt ar pasūtītāju problēmu gadījumos. Lai nodrošinātu veiksmīgu
darba izpildi, situācijās, kur nepieciešama pārliecināšana, mehānikas tehnologam jābūt mierīgam, bet nelokāmam.
Mehānikas tehnologam jābūt precīzam, sava darba labam organizatoram, lai arī pēc ilgāka laika
viegli varētu atrast informāciju par kādreiz veiktiem darbiem. Viņam jāseko līdzi informācijai, jābūt rūpīgam un strikti jāievēro nozari reglamentējošie noteikumi.
Ja esi skolnieks, apmeklē rūpniecības industrijas izstādes, izmēģini darbu rūpnīcā vasaras brīvlaikā, kā arī mācies strādāt ar dažādiem instrumentiem (zāģi, urbi, vīli u.c.). Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, informātikas, tehniskās grafikas pamatu, fizikas un ķīmijas apguvei.
Ja esi students, tad vari iegūt padziļinātas zināšanas kādas noteiktas nozares mašīnu ražošanas
tehnoloģijā, par prakses vietām izvēloties attiecīgās nozares ražošanas uzņēmumus, kā arī pētnieciskos darbus izstrādājot par tevi interesējošās nozares iekārtām, to ražošanas tehnoloģiju.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad apgūsti metroloģiju², rasēšanu, kā arī mašīnapstrādes metodes.
Ieteicams arī apmeklēt mašīnbūves uzņēmumus, izmēģināt darbu rūpnīcā.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā profesijā, tad studē maģistrantūrā mašīnbūves tehnoloģiju
vai mašīnu zinātni un doktorantūrā. Pieejami arī kvalifikācijas celšanas kursi, piemēram, kvalitātes vadība.

² Zinātnes nozare, kas pēta un izstrādā mērīšanas metodes, mērus un etalonus.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
precīzs un radošs darbs
mašīnu, mehānikas, ierīču uzbūve un to
darbības principi
darba instrumenti un mehānismi
matemātika, fizika un ķīmija

problēmu un sarežģītu uzdevumu risināšanas veidi
mašīnbūve un ražošanas tehnoloģijas,
izgudrojumi un plānošana
analītisks darbs
tehniskie rasējumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
praktiskums				lietpratība			disciplinētība
materiālisms*				analītiskums			mērķtiecība
saimnieciskums				kritiskums			apdomība
lietišķums				zinātkāre			uzstājība
neatlaidība				racionalitāte**			uzņēmība
precizitāte				rūpīgums			radošums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izstrādāt tehniskos rasējumus
domāt tehniski un telpiski
plānot un organizēt savu un citu cilvēku darbu
pārzināt materiālu īpašības un pielietot tos

prognozēt iespējamos sarežģījumus, risināt problēmas
strādāt ar datoru
veidot labas attiecības ar cilvēkiem un
mācīt viņus
detalizēti plānot kādas lietas izgatavošanas secību

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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IZSTRĀDĀJUMU PROJEKTĒTĀJS
Kods 2163 01
DARBA SATURS Izstrādājumu projektētājs projektē rūpnieciskos produktus, to detaļas, izzina
tirgu, uzlabo jau izstrādātos produktus, pielāgo tos jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem
jeb modernizē un maina to konstrukcijas pret lētākām vai efektīvākām.
Galvenais projektētājs vispirms apstrādā pasūtītāja tehniskos uzdevumus un veic nepieciešamos aprēķinus, pēc tam iegūtos datus nodod izstrādājumu ierindas projektētājam, kurš pēc
saņemtajiem izmēriem projektē un rasē pasūtītos produktus. Viņa uzdevums ir izgatavot lietojamus, drošus, videi nekaitīgus un iespējami lētus produktus ar kvalitatīvu un patīkamu dizainu.
Izstrādājumu projektētājam jābūt radošam un jārasē detaļas tā, lai tās būtu maksimāli efektīvas
un lētas un pēc izgatavošanas būtu savietojamas un veidotu perfektu tehnoloģisko izstrādājumu. Viņam jāpārzina arī materiāli un jāizvēlas izstrādājumam piemērotākie. Produkta izstrādes
gaitā projektētājs bieži vien pēta tirgū jau pieejamos citu ražotāju līdzīgus izstrādājumus, patērētāju atsauksmes, ekspertu viedokļus profesionālajos žurnālos un saziņas tīklos, konsultējas ar
kolēģiem, ražošanas tehnologiem un vajadzības gadījumā arī ar pasūtītājiem.
Vienkāršākiem produktiem izstrādājumu projektētājs uzreiz izstrādā un piedāvā vienu vai vairākus tehniskos risinājumus, kur salīdzināti jaunā produkta tehniskie rādītāji (ātrums, lietošanas
drošība, enerģijas patēriņš u.c.) un ekonomiskie rādītāji (projektēšanas, ražošanas izmaksas,
iespējamā pārdošanas cena u.c.) ar pasūtītāja uzņēmumā jau ražotajiem vai tirgū jau piedāvātajiem produktiem. Projektēšanu uzsāk pēc vienošanās ar pasūtītāju vai uzņēmuma vadību par
piedāvāto risinājumu.
Sarežģītiem izstrādājumiem (mašīnām, darbgaldiem u.c.) projektētājs vispirms izstrādā skiču
projektu ar vispārinātā veidā grafiski parādīta visa izstrādājuma un tā galveno daļu atveidojumu (konstrukciju, mezglus, izmērus u.c.) un apraksta tā darbību un izmantošanas īpatnības.
Norāda arī nepieciešamos resursus un izmaksas. Atsevišķos gadījumos izgatavo izstrādājuma
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maketu dabiskā lielumā vai noteiktā mērogā, kas palīdz labāk risināt tā dizaina, detaļu, mezglu sasaistes u.c. jautājumus. Skiču projektu saskaņo ar uzņēmuma vadību vai pasūtītāju, lai
precizētu vēlmes un novērstu nepilnības, un pēc tam izstrādā tehnisko projektu – izstrādājuma
galīgo risinājumu.
Izstrādājumu projektētājs plāno arī, kā uzlabot esošo produktu kvalitāti, ja tie ir pieprasīti, bet
kādas tā īpašības neapmierina pircējus, cenšas šīs nepilnības novērst vai produktu modernizēt – pārveidot to atbilstīgi jaunākajām materiālu un tehnoloģiskajām iespējām, tirgus prasību
pārmaiņām u.c. nosacījumiem.
Izstrādājumu projektētāja darba pienākumos ietilpst arī autoruzraudzība, tātad pirms pirmo detaļu izgatavošanas viņš tiekas ar ražotājiem, sniedz papildu informāciju un veic pārbaudes. Reizēm arī pats izgatavo to paraugus vai sagataves. Tāpēc viņam jāpārzina ne tikai projektēšanas
teorija, bet daļēji arī ražošanas process.
Šajā profesijā jāņem vērā, ka ierindas izstrādājumu projektētājam darbu atrast nebūs viegli,
jo šeit darba tirgus nav stabils un, ja nav pieprasījuma pēc jauniem izstrādājumiem, daudziem
uzņēmumiem var pietikt ar vienu projektētāju.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Izstrādājumu projektētāja darbarīki ir zīmulis un
papīrs rasēšanai, kalkulators aprēķiniem, dators ar projektēšanas un rasēšanas programmām,
kā arī cita biroja tehnika.

Darba apstākļi Darbs galvenokārt norit birojā, taču var būt arī rūpnīcās vai uzņēmumos, kur
izstrādājumu projektētājs pārbauda un uzrauga izstrādājumu izgatavošanas gaitu. Darba laiks
parasti ir normēts ar astoņu stundu darbadienu.
Darba iespējas Izstrādājumu projektētājs var strādāt projektēšanas birojos vai industriālos

uzņēmumos, arī rūpnīcās, var būt arī pašnodarbinātais un, piemēram, sniegt inženiertehniskas
konsultācijas.

Nepieciešamā izglītība Šajā profesijā nepieciešama otrā līmeņa tehniskā augstākā izglītība
inženierzinātnē, arhitektūrā vai citā profesionālās darbības jomā.

Iespējamais atalgojums Atalgojums izstrādājumu projektētājam ir atkarīgs no pieredzes un
spējām un var būt robežās no Ls 250 līdz Ls 2000 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Konstruktors
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Arhitekts
Mehānikas tehnologs
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Ko vari darīt jau šodien Vai esi radošs, vienmēr gatavs pārveidot un uzlabot esošās lietas vai
varbūt sapņo radīt ko jaunu? Vai pievērs uzmanību lietu praktiskumam, lietošanas ērtumam un
to izskatam?

Izstrādājumu projektētājam ir iespējas specializēties dažādu nozaru izstrādājumu projektēšanā,
taču nepieciešams domāt radoši, vajadzīga arī telpiskā domāšana, precizitāte un akurātums,
būtiska ir neatlaidība un pacietība.
Ja esi skolnieks, tad interesējies par inovācijām un jaunām tehnoloģijām, izmanto iespējas doties ekskursijās uz industriāliem uzņēmumiem. Centīgi mācies matemātiku, fiziku un ķīmiju, pievērs uzmanību arī zīmēšanai vai tehniskajai rasēšanai, ko vari trenēt arī patstāvīgi, piemēram,
rasējot atsevišķas velosipēda detaļas. Lieliski, ja jau skolas laikā vari apgūt arī automatizētās
rasēšanas programmas – šādu iespēju atradīsi gan ārpusskolas pulciņos, gan speciālos kursos.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ņem vērā, ka šai gadījumā tas ir visai sarežģīti. To var izdarīt tikai
tad, ja ir priekšzināšanas vai pastiprināta interese un arī talants šajā jomā. Ja tomēr apņēmība
kļūt par izstrādājumu projektētāju ir liela, tad šo profesiju vari apgūt, mācoties augstskolā atbilstīgā izglītības programmā.
Ja esi students vai vēlies specializēties un padziļināt zināšanas savā profesijā, vari mācīties dažādos kursos, piemēram, par datorprogrammu lietojumu, padziļināt un atjaunot zināšanas tirgus izpētes jomā, nemitīgi sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām un materiāliem, kā arī dizaina
aktualitātēm.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
izstrādājumu un iesaiņojuma dizains

projektēšana, tehniskā rasēšana

tehnoloģijas un inovācijas

ražošanas process

tirgus izpēte

ergonomika*

radošs darbs

matemātika, fizika, ķīmija

Man raksturīgas šādas īpašības:
bagāta iztēle				materiālisms*			pacietība
optimisms				pielāgošanās spēja		komplicētība***
oriģinalitāte				intuīcija**			lietišķums
radošums				praktiskums			atklātība
enerģiskums				izteiksmīgums			aizrautība
precizitāte				uzņēmība			pārliecinātība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt komandā

orientēties aprēķinos un rasējumos

izstrādāt tehniskos rasējumus

saprasties ar pasūtītājiem

pārzināt materiālu īpašības un pielietot tos

precīzi un punktuāli paveikt darbus

atcerēties lielu informācijas daudzumu

domāt tehniski un telpiski

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ĶĪMISKĀS UN BIOĶĪMISKĀS
RŪPNIECĪBAS IEKĀRTU MEHĀNIĶIS
Kods 3115 49
DARBA SATURS Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķis strādā ķīmijas, bioķī-

mijas, pārtikas rūpniecības uzņēmumos ar dažādām fizikāli ķīmisko procesu iekārtām. Piemēram, farmācijas uzņēmumā – ar iekārtu, kas gatavo zāļu aktīvās vielas, vai tādu, kas tās žāvē.
Mehāniķim ir jāpārzina ķīmisko un bioķīmisko rūpniecības iekārtu uzbūve, darbības principi un
svarīgākie parametri, lai nodrošinātu to tehnisko apkalpošanu un sekmīgu darbību. Viņam būtiski ir pārzināt attiecīgos rasējumus, shēmas un saprast tehniskos aprakstus, jo iekārta var būt
unikāla, izgatavota tieši konkrētam uzņēmumam.
Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķa galvenais uzdevums ir ik dienu nodrošināt iekārtu darbību un ražošanu atbilstīgi plānotajam procesam, tādēļ viņš šīs iekārtas un ierīces
gan montē, gan apkalpo pēc to lietošanas noteikumiem. Pirms darbības uzsākšanas iekārtu
mehāniķis veic iekārtu ārējo apskati, regulē tās, pārbauda eļļošanas un dzesēšanas sistēmu un,
ja nepieciešams, uzreiz novērš nelielus bojājumus vai nobīdes. Mehāniķis arī plāno un organizē
visus vajadzīgos lielākos remontdarbus un ikvienā posmā ievēro un nodrošina darba drošību.
Atkarībā no darba pienākumiem iekārtu mehāniķim, iespējams, jāveic arī atslēdznieka darbi,
piemēram, jācērt, jāapgriež vai jānovīlē kāda metāla detaļa vai jāizgatavo tā pēc noteikta šablona. Mēdz būt, ka ražošanas ierīces vai to daļas ir izgatavotas no plastmasas, stikla vai gumijas,
tad jāprot veikt arī to apstrāde. Nereti jāizgatavo arī atsevišķu detaļu rasējumi.
Iekārtu remontdarbus var veikt tikai pēc viena ražošanas procesa noslēguma, kamēr nav uzsākts nākamais, un tie var būt arī apjomīgi, iepriekš ieplānoti darbi, kad iekārtas nākas izjaukt
pilnībā. Šādos gadījumos iekārtu mehāniķis sastāda remonta un tehniskās apkopes grafiku un
sagatavo nepieciešamos materiālus un detaļas. Pēc paveiktā remonta iekārtas ir jāsaliek un jā-
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uzstāda no jauna un, pirms tās atkal iekļaujas ražošanas procesā, to darbība rūpīgi jāpārbauda.
Par visiem montāžas un remontdarbiem jāveic ieraksti attiecīgajos dokumentos.
Darba specifika, plānošana un ražošanas process dažādos uzņēmumos var atšķirties, reizēm
jāprot ātri rīkoties arī paaugstināta stresa apstākļos. Piemēram, var gadīties, ka apstājas ražošanas iekārta, kas dienā saražo 10 tonnu ķīmisko vielu vai kurai jānodrošina nepārtraukts
ķīmisks process.
Lielā uzņēmumā ķīmisko un bioķīmisko iekārtu mehāniķa vadībā lielu daļu ikdienas darbu veic
atslēdznieki. Daudzos gadījumos tas ir komandas darbs, kad darba diena sākas ar apspriedi,
kur pārrunā problēmas, sastāda nepieciešamo materiālu sarakstu un pieņem lēmumu par racionālāko risinājumu. Iekārtu mehāniķa darbs rit ciešā saistībā ar ražošanas tehnologiem un
tehniskā nodrošinājuma dienestu, tāpēc kopējam rezultātam nozīmīgas ir sadarbības prasmes.
Darbā ar ķīmiskām vielām stingri jāievēro darba drošības noteikumi saskaņā ar uzņēmumā noteikto kārtību un dokumentāciju. Jāpārzina arī ražošanas procesa tehnoloģijas pamati un tā
posmi.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Nodrošinot tehnoloģisko iekārtu un ierīču darbību, šo iekārtu mehāniķis strādā ar dažādiem instrumentiem – skrūvgriežiem, stangām, atslēgām, metālgriešanas instrumentiem un citiem, kuri ir piemēroti ķīmiskajā rūpniecībā. Piemēram, nedrīkst strādāt ar instrumentiem, kas rada plastisko strāvu, tāpēc tiem ir speciāli pārklājumi, kas nebojā nerūsējošā tērauda virsmu. Iespējams, jāstrādā ar vienkāršiem pacēlājmehānismiem un citām ierīcēm. Izmanto arī datoru, noformējot un sastādot, piemēram, tehnisko un
remontdarbu dokumentāciju.
Darba apstākļi Darba apstākļi ķīmisko un bioķīmisko iekārtu mehāniķim ir atkarīgi no darba

vietas un plānotajiem darbiem. Tie var būt mazāk vai vairāk kaitīgi, darbs var būt tikai pa dienu
un noritēt arī maiņās. Darba vietā mēdz būt paaugstināts trokšņa līmenis, arī dažādas smakas.
Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtas var būt bīstamas un darbs noritēt ķīmiski aktīvā
un agresīvā vidē, kur lieto aizsargtērpu un masku. Šādā gadījumā būs nepieciešama pielaide
darbam ar bīstamām iekārtām un/vai paaugstinātu bīstamību un mehāniķa veselības stāvoklim
jāatbilst šādam darbam, ko apliecina arodslimību ārsta (vai ģimenes ārsta) atzinums par potenciālā darbinieka veselību. Pirmreizējo veselības pārbaudi var nokārtot pats vai uz pārbaudi
nosūtīs darba devējs. Veikt turpmākās obligātās veselības pārbaudes norīkos darba devējs.
Tās var būt vairākas atkarībā no darba vides riska faktoriem un parasti jāveic vismaz reizi vienā
vai divos gados atbilstīgi Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem nr. 219 „Kārtība, kādā
veicama obligātā veselības pārbaude”.
Pārsvarā darbs noris iekštelpās, taču ir iekārtas, kas atrodas ārpus tām. Tās mēdz būt arī lielas,
tad jāstrādā lielā augstumā, lietojot ķiveri atbilstīgi darba drošības prasībām.

Darba iespējas Ķīmiskās rūpniecības nozare ir ļoti plaša un dažāda – tie var būt uzņēmumi,
kur ražo sadzīves ķīmijas preces, kosmētiku, materiālus celtniecībai, medicīniskos preparātus
un daudzus citus ražojumus, kas saistīti ar ķīmiskām un bioķīmiskām vielām. Var strādāt arī
pārtikas rūpniecības uzņēmumos, laboratorijās.
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Nepieciešamā izglītība Ķīmisko un bioķīmisko iekārtu mehāniķim ir nepieciešama vismaz
profesionālā vidējā izglītība inženiermehānikā, ko apgūst pēc pamatskolas beigšanas četru
gadu laikā.

Lai iegūtu augstāku kvalifikāciju, vēlama pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība inženiermehānikā vai inženierzinātņu bakalaurs mašīnzinātnē.

Iespējamais atalgojums Atalgojums ir atkarīgs no darba sarežģītības, pieredzes un profesionālās kvalifikācijas, tas var būt no Ls 400 līdz Ls 800 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Ceha/iekārtu mehāniķis
Rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis
Mehāniķis
Meža mašīnu mehāniķis
Remontatslēdznieks
Metālapstrādes iekārtu mehāniķi

Ko vari darīt jau šodien Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķa darbs saistīts

ar tehniskām ierīcēm, tāpēc šim cilvēkam jābūt precīzam, pacietīgam, labi organizētam, stingri
jāievēro darba drošība. Lai arī ierīces ir automatizētas, šo profesiju izvēlas cilvēki, kuriem patīk
izgudrot dažādus tehniskus risinājumus. Rakstura īpašības – akurātība, augsta atbildības izjūta,
uzņēmība.
Ja esi skolnieks, tev labi jāapgūst pamatzināšanas fizikā, ķīmijā un matemātikā, ārpus skolas
vari darboties tehniskās jaunrades pulciņos. Daži uzņēmumi rīko ekskursijas skolēniem, kur var
iepazīties ar ražošanas procesu, izjust rūpnīcas gaisotni. Jāņem vērā, ka profesionālā tehniskā
literatūra var būt tikai svešvalodā, tāpēc valodu zināšanas lieti noderēs.
Ja ir apgūta atslēdznieka specialitāte, tad iespējams pārkvalificēties, darba vietā iemācoties rīkoties ar ķīmiskām un bioķīmiskām iekārtām. Ir pieejami arī dažādi profesionālās kvalifikācijas
celšanas kursi. Ja iepriekš nav apgūta nekāda tehniskā specialitāte, tad praktiski nav iespējams
strādāt par ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu mehāniķi.
Šiem mehāniķiem specializētas mācības vai kursus var rīkot arī uzņēmums, piemēram, ieviešot
jaunu ražošanas tehnoloģiju, tas iegādājas jaunu iekārtu. Var būt nepieciešamas mācības ārzemēs, kur iekārta ražota, lai apgūtu tās specifiku un apkopi.
Ja iegūts bakalaura grāds, izglītību var turpināt maģistrantūrā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tehnoloģisko un mehānisko iekārtu uzbūve

tehnikas, ierīču un mehānismu darbības principi

ķīmija, fizika, informātika, matemātika

tehniskie mērījumi un mērīšanas līdzekļi

metāla apstrāde

ierīču un tehnikas remonts

rasējumi, tehniskās shēmas

atslēdznieka instrumenti

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība				sistemātiskums**		zinātkāre
pielāgošanās spēja			piesardzība			draudzīgums
materiālisms*				precizitāte			pacietība
disciplinētība				praktiskums			izpalīdzība
akurātība				analītiskums			atbildīgums
saimnieciskums				patstāvība			apķērība
* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
montēt, regulēt un remontēt iekārtas un
ierīces
strādāt ar tehnisko dokumentāciju, lasīt
rasējumus
strādāt ar atslēdznieka instrumentiem

plānot darbu secību, noteikt prioritātes
uzraudzīt tehnisko iekārtu darbību
konstruktīvi risināt problēmsituācijas
sadarboties un strādāt komandā

veikt metāla apstrādi un griešanu

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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REPROIEKĀRTAS OPERATORS
Kods 7321 05
DARBA SATURS Reproiekārtas¹ operators elektroniski sagatavo drukas materiālu – tekstu un
attēlus –, ko pārnes uz liela izmēra fotofilmu vai alumīnija plati, un dara visu nepieciešamo, lai
materiāls tiktu kvalitatīvi nodrukāts.
Mūsdienās drukāšanas process notiek automatizēti, tāpēc reproiekārtas operatora galvenie
pienākumi ir sagatavot iekārtu darbam, regulāri sekot līdzi tās tehniskajam stāvoklim, vairākas
reizes dienā veikt ikdienas apkopi un apmēram reizi mēnesī – visas iekārtas tehnisko pārbaudi,
apkopi un kalibrēšanu. Ņemot vērā, ka Latvijā nav ļoti lielu un noslogotu tipogrāfiju, reproiekārtas operators parasti dara vairākus darbus vienlaikus, piemēram, tehniski sagatavo drukājamo
dokumentu un vajadzības gadījumā veic nepieciešamos labojumus. Taču lielākās tipogrāfijās
operators drukājamos dokumentus pats tehniski neapstrādā.
Reproiekārtas operators darba dienas sākumā pārbauda un ieslēdz iekārtas. Pēc tam sagatavo
un ielej iekārtā drukāšanai nepieciešamās ķimikālijas, sakārto materiālus, lai izveidotu drukas
izklājumu – savieto grāmatas lappuses vai drukājamos attēlus tā, lai tos pēc iespējas taupīgāk
varētu nodrukāt uz liela formāta papīra loksnēm. Parasti uz vienas lielās loksnes drukā astoņas
līdz sešpadsmit grāmatas lapu. Operatoram lapas jāizvieto tā, lai, loksni salokot un apcērtot tai
malas, citi tipogrāfijas darbinieki to varētu izveidot kā burtnīcu. Savienojot tās visas kopā, iegūst
grāmatu. Operatoram jāskatās, lai lappušu skaits izklājumā dalītos ar četri, tad burtnīcās un arī
grāmatā visas lapas cieši turēsies kopā.
Kad izklājums sagatavots, reproiekārtas operators drukāšanai sagatavotos dokumentus no datora nosūta uz iekārtu. Tiek lietotas gan daļēji, gan pilnībā automatizētas reproiekārtas. Daļēji
automatizētās iekārtās filmu vai plati operators ievieto ar rokām. Pilnībā automatizētās iekārtās
var ievietot uzreiz vairākas filmas, jo tas notiek automātiski.
¹ Iekārta, kura eksponē elektroniski sagatavoto drukājamo tekstu vai attēlus uz fotofilmas vai alumīnija plates.
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Pirms drukāšanas reproiekārtas operators pārliecinās, vai filmas nav bojātas un ir gana kvalitatīvas, pārbauda plānotos krāsu toņus un lineatūras jeb to, cik lieli krāsas punktiņi tiks drukāti
atkarībā no papīra kvalitātes. Ja grāmatu plānots izdot uz zemākas kvalitātes papīra, tad drukā
lielākus punktiņus. Savukārt krāsu toņus poligrāfijā iegūst no dažādās proporcijās jauktiem četriem pamattoņiem – gaiši zila, dzeltena, melna un rozā. Reproiekārtas operators pārbauda, vai
toņu proporcijas noteiktas pareizi, un veic nepieciešamos labojumus.
Drukāšanas laikā operators seko līdzi iekārtas tehniskajam stāvoklim un vizuāli pārbauda drukas kvalitāti, lai tā atbilstu plānotajam izvietojumam un grāmatas lapas izkārtojumam. Pēc drukāšanas operators sakopj un notīra iekārtu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Reproiekārtas operators darbā izmanto datoru,
reproiekārtu, arī densitometru, ar kuru mēra fotofilmas melno laukumu gaismas caurlaišanas
spēju. Lieto arī speciālus līdzekļus iekārtas apkopei pirms un pēc darba, kā arī strādā ar drukāšanai nepieciešamajām ķimikālijām.
Darba apstākļi Reproiekārtas darbībai nepieciešamās ķimikālijas rada izgarojumus, tāpēc

darba telpā jābūt labai ventilācijai. Iekārtu darba režīmam nepieciešama apmēram +20oC temperatūra un stabils gaisa mitruma līmenis.
Reproiekārtai ir augsts drošības līmenis – to nevar iedarbināt, ja noņemti aizsargvāki, kas nosedz iekārtas mehānismu. Tādējādi iekārtas apkalpošanas laikā operators ir pasargāts no darba traumām.

Darba iespējas Reproiekārtas operators var strādāt arī lielos poligrāfijas uzņēmumos vai tipogrāfijās, un tādas Latvijā ir aptuveni divdesmit.

Nepieciešamā izglītība Reproiekārtas operatoram nepieciešama vidējā profesionālā izglītība poligrāfijā. Studiju ilgums ir četri gadi (pēc pamatskolas). Ir pieejamas papildu mācības
reprogrāfijas iekārtu ražotāju rīkotajos semināros.
Iespējamais atalgojums Atkarībā no slodzes un uzņēmuma lieluma reproiekārtas operatora
alga ir Ls 200-Ls 600 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Iespiedējs
Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs
Fleksoiespiedējs
Līmēšanas iekārtas operators
Digitālās iespiešanas operators
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē, kā tiek drukātas grāmatas, un patīk strādāt ar teh-

niskām ierīcēm? Ja tev piemīt precizitāte, atbildības izjūta, vērīgums un tehniskā domāšana,
patīk grāmatas un dizains, tad šī profesija varētu būt tavējā. Reproiekārtas operatoram svarīga ir
spēja strādāt augstas spriedzes apstākļos, kad jāpievērš uzmanība detaļām, nezaudējot kontroli
pār darba procesu kopumā, un jāprot plānot sava darba prioritātes.
Ja esi skolnieks, tad izpēti grāmatu dizainu, kā ievietoti attēli, kādas ir grāmatu iesiešanas metodes. Interesējies par poligrāfijas vēsturi, papīru un drukas krāsu veidiem. Skolā cītīgi apgūsti
ķīmiju, vizuālo mākslu un tehnisko rasēšanu, kā arī informātiku. Iekārtas apkalpošanai ļoti noderīgas būs arī angļu valodas zināšanas.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas kādā no tipogrāfijām, kur pieredzējuša meistara
vadībā varēsi gūt labāku priekšstatu par dažādo reproiekārtu darbu. Tāpat meklē iespēju piedalīties iekārtu ražotāju piedāvātajās mācībās.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad dodies uz tipogrāfiju un noskaidro, kādas prasmes tev nepieciešamas. Varbūt potenciālā darba vieta tev uzreiz piedāvās iespēju mācīties.
Ja vēlies padziļināt zināšanas, tad iepazīsties arī ar citu tipogrāfijas darbinieku profesiju specifiku, apmeklē nozares seminārus un piedāvātos profesionālās pilnveides kursus. Seko līdzi
jaunākajām tehnoloģijām un modei grāmatniecības nozarē. Vari apmeklēt grāmatu gadatirgus
un iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem visā pasaulē.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ķīmija

tehniskas iekārtas, reproiekārtas

kompozīcija un dizains

drukas veidi šodien un pagātnē

grāmatniecība un poligrāfija

materiāli poligrāfijā, to īpašības un pielietojums

iespieddarbu tehnoloģijas

tehnoloģijas un inovācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:
precizitāte				saimnieciskums			apzinīgums
praktiskums				piesardzība			disciplinētība
darbīgums				neatlaidība			apķērība
pielāgošanās spēja			vērīgums			apdomība
patstāvība				taupīgums			sistemātiskums*
stabilitāte				lietišķums			kritiskums
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
plānot darbu secību un noteikt prioritātes

saprast tehnisku tekstu angļu valodā

apkalpot reproiekārtas

sadarboties ar kolēģiem

veikt nepieciešamos darbus pirms drukāšanas

ievērot darba drošības noteikumus

izdarīt mērījumus un kontrolēt darbu kvalitāti

strādāt patstāvīgi

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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LĀZERGRAVĒŠANAS OPERATORS
Kods 7322 06
DARBA SATURS Lāzergravēšanas operatora galvenais darbarīks ir speciāls aparāts vai mašīna ar lāzerstaru, ar kura palīdzību var veikt visus gravēšanas veidus: lāzergravēšanu, lāzergriešanu un marķēšanu. Gravēšanā, staram virzoties pa noteiktu trajektoriju, materiālā veidojas vajadzīgais padziļinājums. Ja nepieciešams materiālu pārgriezt, arī to panāk ar lāzerstaru. Marķēšanā ar staru maina virsmas krāsu un faktūru, nemainot reljefu, un tā izveido vēlamo zīmējumu.
Uzsākot darbu, lāzergravēšanas operators vispirms saņem klienta pasūtījumu ar attiecīgo
priekšmetu vai materiālu. Lielākā uzņēmumā ir cilvēks, kurš atbilstīgi klienta vēlmēm veido,
piemēram, zīmoga, detaļas vai priekšmeta maketu, taču pārsvarā failu ar maketu klients atsūta pats. Operators to atver savā programmatūrā (CorelDraw, AutoCad vai citā līdzīgā grafikas
programmā), izvērtē, kāds būs šis darbs – gravēšana, griešana vai gravēšana un griešana, vai
griešana vairākos līmeņos. Pēc tam iepazīstas ar gravējamo priekšmetu un izvērtē tā materiāla
īpašības, arī mašīnas tehniskās iespējas, un plāno, kā panākt vēlamo rezultātu. Tad uz datora
apstrādā failā atsūtīto maketu tādā kvalitātē, kā tas nepieciešams attiecīgajam gravēšanas veidam. Ja rodas vajadzība, operators veic korekcijas, piemēram, maina līniju biezumus un krāsas
un nosaka secību, kādā tiks gravēts vai griezts. Dažreiz labākam rezultātam viņš maina arī maketa salikumu, lai darbs nebūtu jāsadala vairākos posmos.

Kad fails ir pārbaudīts, operators sagatavojas gravēšanai. Ja apstrādes priekšmetam ir sarežģīta forma, tad jāpieliek stiprinājumi, lai tas negāztos. Ja gravējamo priekšmetu nav daudz,
tad stiprinājumiem izmanto klucīšus; ja tas ir tirāžas darbs, tad speciāli izveido trapeces. Pēc
tam operators uzstāda gravēšanas aparāta darbības programmu – ātrumu, jaudu, modulācijas
frekvenci¹ – un uzrauga darba procesu. Pēc tam priekšmetu pēc vajadzības apstrādā (taču ne
visus) – notīra, nomazgā un iesaiņo.
¹ Svārstību amplitūdas, frekvences, fāzes periodiska maiņa, kas ir lēnāka par šo svārstību periodu.
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Lāzergravēšanas operators, protams, uztur kārtībā gravēšanas mašīnu – tīra spoguļus, stiklus
un mehānismus. Viņam jāzina, kā pareizi, cik bieži un ar kādu intensitāti saeļļot, kā pareizi notīrīt
spoguļus. Lai veiktu mašīnas tehnisko apkopi, tā labi jāpārzina. Nereti operatori par gravēšanas
mašīnām zina pat ļoti daudz, tāpēc spēj tās salabot un nomainīt elementārās detaļas bez mērinstrumentu vai iekārtu pārdevēja servisa palīdzības.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Gravēšanas operatora darba pamatinstruments ir gravēšanas mašīna ar lāzerstaru. Tai iespējams pievienot papildu ierīces, ar kurām
var gravēt uz lieliem vai apaļiem, vai specifiskas formas priekšmetiem. Operators izmanto arī
kompresorus, kas pieslēgti aparātam. Darbā nepieciešams dators, kas savienots ar lāzergravieri. Papildu palīgierīces ir mērīšanas instrumenti, griešanas ierīces (šķēres, zāģis, skalpelis)
un ierīces izjaukšanai (skrūvgrieži).
Darba apstākļi Lāzergravēšanas operators parasti strādā atsevišķā telpā, kas speciāli aprī-

kota šim darbam. Telpā vajadzīga laba ventilācija, lai attīrītu to no putekļiem, jo tie bojā ierīces.
Kopumā lāzergravēšanu var veikt jebkurā tīrā, gaišā telpā. Svarīgi, lai tā ir atdalīta no citām ar
slēgtiem logiem un durvīm, jo gravēšanas procesā rodas smakas (piemēram, no plastmasas
apstrādes) un darbā tiek lietoti arī šķīdinātāji – spirts vai acetons.

Darba iespējas Lāzergravēšanas operators var būt pašnodarbinātais, ja viņam pieder lāzergravieris vai viņš to nomā. Šis speciālists var strādāt uzņēmumos, kur izgatavo reklāmas dāvanu materiālus un suvenīrus (šķiltavas, kausus un citas dāvanas), izgatavo plāksnītes (durvju
numuru, uzrakstu plāksnes), gravē zīmogus, veic dažādu marķēšanu uz metāla, plastmasas,
stikla vai citiem materiāliem, griež akrila izstrādājumus.
Nepieciešamā izglītība Šai darbā vēlama profesionālā vidējā izglītība, kas saistīta ar datormākslinieka profesiju, vai vismaz vispārējā vidējā izglītība un kursi datorgrafikas programmu lietošanā. Nepieciešamās zināšanas daļēji var iegūt, mācoties ciparu vadības darbgaldu (angļu
val. – CNC-Computer Numeric Control) operatoru kursos.
Vispārējās darba iemaņas sniedz lāzergraviera pārdevēji, jo mācības ar šo aparātu ir iekļautas
tā pārdošanas cenā. Daudzas zināšanas un prasmes gravieris apgūst pašmācības ceļā.

Iespējamais atalgojums Lāzergravēšanas operatora atalgojums ir atkarīgs no darba (pasūtījumu) daudzuma, bet vidēji mēnesī alga ir robežās no Ls 300 līdz Ls 600. Virsstundas šai darbā
biežāk nākas strādāt pirms svētkiem.
Radniecīgās profesijas

Poligrāfijas ražošanas tehniķis
Digitālās iespiešanas operators
Teksta maketētājs
Datora operators
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Ko vari darīt jau šodien Vai tu spēj strādāt patstāvīgi un uzmanīgi? Vai pievērs uzmanību

dažādu suvenīru noformējumam un marķējumam? Vai tevi interesē lāzerierīču darbība un vai
vēlies strādāt ar tām?
Lāzergravēšanas operatoram jāpiemīt augstai atbildības izjūtai, jābūt rūpīgam, spējīgam ilgstoši koncentrēt uzmanību, nepieciešama kompozīcijas izjūta, lai varētu iztēloties, kā gravējums
izskatīties uz priekšmeta, kā pareizi attēlu vai marķējumu uz tā novietot, lai vizuāli redzētu gravēšanas rezultātu. Darbā jāievēro visas instrukcijas, jāgravē pareizi un ļoti precīzi, jo priekšmets
var būt vienā eksemplārā.
Ja esi skolnieks, ar lāzergravēšanas pielietojumu iepazīsties internetā YouTube un pārliecinies,
vai tevi tas interesē. Savu uzmanību un vērīgumu vari attīstīt, spēlējot spēles, kurās jāsalīdzina
divi gandrīz vienādi attēli un jāatrod noteikts skaits atšķirību, vai saliekot konstruktora priekšmetus. Pievērsies zīmēšanai, vislabāk skolotāja vadībā individuālās nodarbībās vai vizuālās mākslas pulciņā, lai attīstītu kompozīcijas izjūtu. Skolā cītīgi mācies matemātiku, informātiku, tehnisko grafiku un programmēšanas pamatus, kā arī vizuālo mākslu un svešvalodas.
Ja vēlies apgūt šo profesiju papildus, tad kursos apgūsti prasmi strādāt ar datorgrafikas programmām un ar ciparu vadības darbgaldiem. Mācies svešvalodas un internetā lasi literatūru par
lāzergravēšanu.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, esi radošs un izpēti, kādiem darbiem un materiālu apstrādei vēl vari izmantot lāzergravieri, iepazīstoties ar lāzergriešanu internetā YouTube, lāzergriezēju ražotāju un to tirgotāju mājaslapās.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
precīzs darbs

suvenīru veidi un to noformējums

datorgrafika, datorprogrammas

grafiska attēla un zīmju kompozīcija

informātika, tehniskā grafika, ģeometrija

graviera instrumenti un ierīces

detaļas un materiālu īpašības

svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:
pielāgošanās spēja			saimnieciskums			rūpība
pacietība				konstruktīvims			racionalitāte**
atbildīgums				precizitāte			vērīgums
centība					patstāvība			oriģinalitāte
materiālisms*				piesardzība			bagāta iztēle
neatlaidība				disciplinētība			uzņēmība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar grafiskām datorprogrammām

gravēt, griezt un marķēt ar lāzerstaru

pazīt dažādus metālus, noteikt to īpašības

veidot konstruktīvu saskarsmi un sadarboties
ar cilvēkiem

izvēlēties gravējuma vai marķējuma kompozīciju atbilstīgi priekšmeta formai
veikt darbu pēc noteikumiem

meklēt kļūdas darbā un to rašanās iemeslus
novērtēt gravējuma vai marķējuma kvalitāti

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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FLEKSOIESPIEDĒJS
Kods 7322 04
DARBA SATURS Fleksoiespiedējs pielieto fleksogrāfijas drukas iekārtas, lai izgatavotu tape-

tes, dāvanu papīru, etiķetes, uzlīmes, iesaiņojumu (papīra vai plastmasas maisiņus, tetrapakas,
vienreiz lietojamās krūzītes, konfekšu papīrus) un drukātu avīzes.
Fleksoiespiedējs pieņem pasūtījuma aprakstu, noskaidro, kādi materiāli būs nepieciešami tā
izgatavošanai, izvēlas, piemēram, vajadzīgo papīru un drukas krāsas. Tad izvēlas pasūtītajam
produktam piemērotu naža lielumu vai atlasa formas, iespiedplates, kuras uzlīmē pret nažiem
vērstiem atbilstīga izmēra cilindriem.
Pēc tam sagatavo darbam iespiedmašīnu, ieprogrammē vajadzīgos parametrus – krāsas, tās
atšķaidīšanas pakāpi, izmērus, darba temperatūru, produktu skaitu. Vispirms izdrukā paraugu
un pārbauda tā atbilstību pasūtītā produkta parametriem. Ja viss ir kārtībā, sāk druku. Un tad
fleksoiespiedējs vai viņa palīgs, ja tāds ir, seko līdzi drukāšanas gaitai.
Fleksoiespiedējs arī uztur kārtībā iespiedmašīnu, veic tās ikdienas apkopi, mazgā to un laikus
ziņo par iespējamiem tehniskajiem defektiem.
Fleksoiespiedējs tiekas ar klientu tikai tādā gadījumā, ja šim pasūtītājam ir kādas specifiskas
prasības drukai, un tad abi pārrunā pasūtītā darba tehnoloģiskās īpatnības. Drukāt var uz ļoti
daudziem un dažādiem materiāliem, ieskaitot arī krāsu neiesūcošos (plēves un folija). Drukā
no ruļļa uz rulli vai no ruļļa uz loksnēm. Bez tam fleksogrāfijas iekārta var ne tikai drukāt, bet arī
lakot, veidot reljefu un izcirst vajadzīgo formu.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Fleksoiespiedējs strādā ar fleksogrāfijas iekārtu, datoru un speciālām programmām, griežamiem instrumentiem, standarta platēm, mērierīcēm krāsu sajaukšanai un lupu, ko lieto sīku detaļu saskatīšanai.
Darba apstākļi Fleksoiespiedējs strādā iekštelpās istabas temperatūrā, lai krāsas klātos
vienmērīgi. Pārsvarā viņš strādā normētās astoņas stundas dienā. Ja uzņēmumā fleksogrāfijas
iespiediekārtās izmanto ūdens bāzes krāsas, tad darbs nav kaitīgs, bet, ja lieto spirta bāzes
krāsas, tad darbs var būt kaitīgāks to izgarojumu dēļ. Taču tas ir novēršams, ja fleksogrāfijas
iekārtai uzstāda labu ventilāciju.
Darba iespējas Fleksoiespiedējs var strādāt poligrāfijas, reklāmas un dizaina uzņēmumos.
Nepieciešamā izglītība Latvijā nav iespējams apgūt fleksoiespiedēja profesiju, taču profesionālās izglītības skolās var apgūt līdzīgas profesijas, piemēram, ofseta iespiedēja profesiju,
un fleksogrāfijā specializēties kādā poligrāfijas uzņēmumā.
Iespējamais atalgojums Fleksoiespiedēja vidējais atalgojums ir Ls 500 mēnesī, taču alga ir
atkarīga no uzņēmuma iespējām, kurā viņš strādā.
Radniecīgās profesijas

Lāzergravēšanas operators
Digitālās iespiešanas operators
Iespiedējs
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Ko vari darīt jau šodien Ja tev patīk formatēt fotogrāfijas, veidot attēlus datorā un pēc tam tos
izdrukāt, pievēršot uzmanību krāsām un to niansēm, darbs poligrāfijas nozarē var būt piemērots
tev. Fleksoiespiedējam jābūt ar labi attīstītu krāsu toņu izšķirtspēju, jājūt smalkas krāsu nianses,
lai viņš spētu izgatavot kvalitatīvu izstrādājumu. Krāsas ir ne tikai labi jāpazīst, bet jāiegūst plašas
zināšanas par to sajaukšanu un izvēli.
Fleksoiespiedējam ir svarīgi būt pacietīgam, atbildīgam, vērīgam un precīzam, lai spētu uzraudzīt drukāšanas gaitu, drukas kvalitāti un neradītu zaudējumus uzņēmumam, izgatavojot ne visai
labas kvalitātes produktu.
Ja esi skolnieks, ierosini organizēt klases ekskursiju uz kādu poligrāfijas uzņēmumu, uzzini vairāk par fleksoiespiedēja darbu un darba vidi. Lasi informāciju internetā par fleksogrāfiju. Lai strādātu par fleksoiespiedēju vai jebkuru citu poligrāfijas iekārtu speciālistu, skolā vairāk uzmanības
pievērs fizikai, ķīmijai un zīmēšanai. Apgūsti svešvalodas, sevišķi, angļu valodu, jo fleksogrāfijas
iekārtu tehniskā informācija un darba instrukcijas parasti ir angļu valodā.
Ja vēlies pārkvalificēties, noderīga būs iepriekšēja pieredze poligrāfijā. Šajā profesijā ir svarīgi
iegūt praktiskās zināšanas, un to varēsi izdarīt uzņēmumā, kur nodarbojas ar fleksogrāfiju.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari pārkvalificēties uz citu iespiedmašīnu operatora profesiju, piemēram, ofseta iespiedēja vai sietspiedes operatora profesiju. Mācies kursos, kur apgūsti darbu ar jaunajām tehnoloģijām poligrāfijā, un meklē informāciju internetā.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ierīces, instrumenti un iekārtas

drukas īpatnības un nianses

poligrāfija un iespieddarbi

ofsets, sietspiede

preču iesaiņojuma, etiķešu, uzlīmju veidi,
materiāli un apdruka

zīmēšana, apsveikumu kartīšu un dāvanu
iesaiņojumu izgatavošanas iespējas

datorprogrammas

krāsas, krāsu jaukšana, toņu dažādība

Man raksturīgas šādas īpašības:
praktiskums				piesardzība			disciplinētība
saimnieciskums				racionalitāte**			atbildīgums
neatlaidība				precizitāte			vērīgums
materiālisms*				darbīgums			uzmanīgums
pacietība				izpildīgums			akurātums
apķērība				sistemātiskums***		draudzīgums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
jaukt krāsas vajadzīgā tonī, noteikt krāsu
nianses
strādāt ar datoru, speciālām programmām
uzraudzīt iekārtu darbību, novērst kļūdas
novērtēt izgatavotā produkta kvalitāti

saprast tehnisku tekstu angļu valodā
strādāt komandā
rūpēties par ierīcēm atbilstīgi norādījumiem
meklēt nepieciešamo informāciju specializētajos izdevumos, internetā un citos avotos

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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DIGITĀLĀS IESPIEŠANAS OPERATORS
Kods 7322 09
DARBA SATURS Digitālās iespiešanas operators pārzina dažādas digitālās drukas tehnoloģijas, to atšķirības un sagatavo augstas kvalitātes drukas darbu.
Darba sākumā operators saņem iespieddarbu maketus (failus), ko pēc pasūtījuma ir sagatavojis iespieddarbu maketētājs vai atsūtījis klients, pēc tam pārbauda, vai tie ir derīgi iespiešanai digitālajā drukā – pārbauda izmērus, attēlu izšķirtspēju, to krāsainību, krāsu pārklāšanos,
lappušu skaitu, lappušu novietojumu. Ja ir kādas kļūdas, tad maketu dod atpakaļ iespieddarbu maketētājam vai pasūtītājam labošanai. Ja tas ir derīgs iespiešanai, tad operators, vienojoties ar vadītāju un iespieddarba maketētāju, izvēlas iespiešanas veidu, kādā materiāls tiks
drukāts, un veic iespiešanu.
Ja gala produkti ir nelieli (vizītkartes, bukleti), operators to maketus izkārto uz drukas loksnes. Uz vienas loksnes viņš izvieto maksimāli iespējamo maketu skaitu. Digitālās iespiešanas
operatora darbs no citu drukas veidu operatoru darba atšķiras ar to, ka digitālajā drukā krāsas
izvēlas un jauc dators un darbs reti ir manuāls. Ja tradicionālajā poligrāfijā pēc maketa faila
pārbaudes, pirms uzsākt iespiešanu, vēl jāizgatavo iespiešanas forma, tad digitālajā drukā uz
datora izveidoto failu uzreiz laiž iespiedmašīnā. Tomēr neatkarīgi no drukāšanas veida visam
jābūt precīzi sagatavotam pirms iespiešanas uzsākšanas.
Dažreiz digitālās iespiešanas operators veic arī iespieddarbu maketētāja un iespiestā (nodrukātā) materiāla pēcapstrādes darbus – sagriež, uzliek skavas, spirāles, laminē. Šis darbs atkarīgs
no darba apjoma un darba organizācijas uzņēmumā.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Darbā digitālās iespiešanas operators izmanto

datoru, kas aprīkots ar speciālām programmām – RIP (Raster image processor) failu palaišanai
drukā, impozīcijas (izklājuma) programmas, personalizācijas programmas, digitālās iespiešanas (drukāšanas) printerus, ploteri (griešanas iekārta).

Darba apstākļi Digitālās iespiešanas operatora darbs norit biroja tipa telpās. Strādājot ar iespiedmašīnām, viņam nav jāsastopas ar veselībai bīstamām vielām, krāsām un arī troksnis ir
minimāls.
Darba laiks ir atkarīgs no darba līgumā noteiktā, un visbiežāk tas ir astoņu stundu vai arī maiņu
darbs.

Darba iespējas Digitālās iespiešanas operators strādā kopēšanas centros, digitālās drukas
studijās, digitālajās tipogrāfijās un citos poligrāfijas un tipogrāfijas uzņēmumos, kur izmanto
digitālās iespiešanas mašīnas.

Nepieciešamā izglītība Latvijā nevar apgūt tieši digitālās iespiešanas operatora profesiju,
zināšanas lielākoties var iegūt, speciāli mācoties praksē uzņēmumos, kas nodarbojas ar digitālo druku. Digitālās iespiešanas operatora darbā var noderēt vidējā profesionālā izglītība
iespieddarbu maketēšanā un poligrāfijā.
Iespējamais atalgojums Atalgojums ir robežās no Ls 250 līdz Ls 500 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Iespiedējs
Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs
Teksta maketētājs
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Ko vari darīt jau šodien Vai vēlies strādāt ar datoru? Vai tevi interesē drukājamās iekārtas un

vai saproti, kas ir grafiskās programmas? Vai vēlies uzzināt, kā tiek veidota datorgrafika? Vai tevi
interesē sīkas detaļas?
Digitālās iespiešanas operatoram jābūt ar izteiktu atbildības izjūtu, rūpīgam, spējīgam ilgstoši
koncentrēt uzmanību. Operatoram precīzi jāizpilda noteiktie uzdevumi, lai neiespiestu darbus
sliktā kvalitātē.
Ja esi skolnieks, noskaidro, vai tevi interesē tehnika, eksaktās zinātnes, grafika. Savas uzmanības vērīgumu pret sīkām detaļām vari attīstīt, spēlējot spēles, kurās jāsalīdzina divi gandrīz
vienādi attēli un jāatrod noteikts skaits atšķirību, vai saliekot konstruktora priekšmetus. Skolā
pievērs uzmanību matemātikas, informātikas, tehniskās grafikas un programmēšanas pamatu
apgūšanai, kā arī vizuālajai mākslai un angļu valodas apguvei.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad interesējies par drukas tehnoloģijām, apgūsti poligrāfijas
pamatus un darbu ar dažādām datorprogrammām kursos vai pie darba devēja. Tā kā digitālās iespiešanas tehnoloģiju apraksti lielākoties ir angļu valodā, būtu vēlams labi apgūt
valodu.
Digitālās iespiešanas operatoram jāprot apkopot visa informācijas plūsma par drukājamo
materiālu, jo par iespiestā darba izskatu un iespiešanas nosacījumiem lēmumus pieņem
vairāki cilvēki. Tādēļ jāattīsta savas sadarbības un saskarsmes prasmes, lai informācijas
uztveres un saskarsmes barjeru dēļ nepieļautu būtiskas kļūdas. Šai darbā jāievēro princips: labāk septiņas reizes nomērīt un vienu reizi nogriezt.
Iegūsti zināšanas par krāsām – krāsu iedalījumu tēlotāja mākslā, krāsu jaukšanas nosacījumus, uzzini, kādi ir krāsu toņu klasifikācijas katalogi.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
poligrāfija

mašīnu, mehānismu darbība

iespiešanas tehnika

sistemātisks* un precīzs darbs

krāsas, krāsu toņu klasifikācija, nianšu
analīze

iespieddarbu noformējums un grafiskais dizains

digitālās drukas tehnoloģijas

datorprogrammas, maketēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:
pielāgošanās spēja			sistemātiskums*			precizitāte
atbildīgums				vērīgums			rūpība
disciplinētība				materiālisms**			izpildīgums
lietpratība				neatlaidība			taupība
godīgums				piesardzība			akurātums
centība					saimnieciskums			apdomība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru

veikt darbības atbilstīgi noteikumiem

atšķirt un analizēt krāsu nianses

sadarboties un strādāt komandā

iegūt un apkopot informāciju

novērtēt produkta kvalitāti

lietot grafiskās programmas

atklāt kļūdas darbā un to rašanās iemeslus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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LĪMĒŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS
Kods 7523 13
DARBA SATURS Grāmatu un žurnālu ražošana parasti norit piecos posmos – locīšana,
sanešana, iesiešana, līmēšana un griešana, un katrā posmā tiek izmantota cita iekārta.
Līmēšanas iekārtu operators atbild par šo iekārtu darbību un regulē tās visos ražošanas
līnijas posmos.
Tā kā katrai grāmatai un žurnālam ir savs izmērs, tad līmēšanas iekārtu operators noregulē iekārtas tā, lai ražošanas procesā tās izgatavotu grāmatas vai žurnālus vajadzīgajā
formātā. To var izdarīt ar papildu detaļām, kuras iekārtas operators pieskrūvē vai noņem
atkarībā no vajadzības. Automatizēto iekārtu programmas vadības blokā operators ievada
vajadzīgos parametrus.
Pēc ražošanas procesa uzsākšanas līmēšanas iekārtu operators kontrolē un uzrauga iekārtu darbu, piemēram, vai mašīna griež lapas taisni, vai naži ir pietiekami asi un neatstāj
kādus nospiedumus uz lapām. Darba nobeigumā operatoram noteikti regulāri jāpārbauda
gala produkta kvalitāte, vai nodrukātās grāmatas vai žurnāli atbilst vēlamajiem izmēriem.
Līmēšanas iekārtu operators analizē arī iekārtu darbību un mēģina atrast kādus jaunus
tehniskus risinājumus, kas palīdzētu uzlabot ražošanas apjomu un kvalitāti.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Līmēšanas iekārtu operators ikdienā strādā ar dažādām iekārtām, piemēram, līmējamo mašīnu un sanesējmašīnu. Lai tās labi
strādātu, operators to regulēšanai un nepieciešamo detaļu pielikšanai vai noņemšanai
izmanto dažādas atslēgas, skrūvgriežus un seškantes. Viņš lieto arī lineālu un bīdmēru,
lai precīzi izmērītu nodrukātās grāmatas vai žurnālus; vīli un slīpmašīnu, lai noslīpētu un
nopulētu darbā izmantojamos materiālus, kā arī speciālu āmuru.
Lai izvairītos no trokšņa un putekļiem, operators var izmantot austiņas un respiratoru.

Darba apstākļi Līmēšanas iekārtu operators strādā maiņu darbu, lielākoties tipogrāfijās
ir gan dienas, gan nakts maiņas. Viss maiņas darbs galvenokārt norit, stāvot kājās un
izpildot monotonas kustības. Lielākoties tipogrāfijās darbs norit lielās telpās ar daudzām
iekārtām, kur ir neliels mašīnu troksnis, noteikts mitruma līmenis un papīra putekļi.
Darba iespējas Līmēšanas iekārtu operators var strādāt dažādos tipogrāfijās un poligrāfijas uzņēmumos.
Nepieciešamā izglītība Šajā profesijā nepieciešama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība poligrāfijā un izdevējdarbībā. Uzsākot darbu, zināšanas un prasmes tiek pilnveidotas zinošu meistaru vadībā.
Iespējamais atalgojums Līmēšanas iekārtu operatora atalgojums mēdz svārstīties atkarībā no pasūtījumu skaita un var būt robežās no Ls 300 līdz Ls 700 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Iespiedējs
Metālapstrādes darbgaldu operators
Kokapstrādes operators

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē ražošana un patīk strādāt ar dažādām iekārtām? Vai tev piemīt tehniskā domāšana, augsta atbildības izjūta un precizitāte? Arī disciplinētība, čaklums un akurātums šai darbā ir ļoti svarīgas īpašības, jo neprecīzi iestatītu
iekārtu darbības dēļ var sabojāt visu grāmatu vai žurnālu tirāžu.
Līmēšanas iekārtu operatoram jāprot rīkoties ar datoru un iekārtu datorprogrammām, jo
liela daļa darba ir automatizēta un to organizē pēc uzstādītās programmas. Noteikti būtu
jāprot angļu vai krievu valoda, kas palīdzēs izlasīt nepieciešamo informāciju par iekārtu
uzbūvi un darbību tām pievienotajās pamācībās.
Ja esi skolnieks, ja tev patīk lasīt grāmatas un tu vēlies uzzināt, kā tās izgatavo, tad vari
ierosināt skolotāju organizēt ekskursiju uz kādu no tuvējām tipogrāfijām, kur iegūsi pilnīgāku priekšstatu par darba specifiku un darba apstākļiem. Skolā īpašu vērību pievērs
svešvalodām un informātikai.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad vari pieteikties darbā kādā tipogrāfijas vai poligrāfijas uzņēmumā pie meistara, kurš palīdzēs apgūt trūkstošās zināšanas.
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Ja vēlies padziļināt zināšanas savā jomā, tad līdz ar poligrāfijas iekārtu nepārtraukto attīstību vari mācīties strādāt ar jaunām iekārtām savā uzņēmumā vai pāriet strādāt citā, kur
ražošanā izmanto jaunākas iekārtas.
Uzzini vairāk par darba iespējām un poligrāfijas uzņēmumiem biedrības „Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija” mājaslapā www.lpua.lv.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
poligrāfijas nozare

informātika, datorprogrammas

poligrāfijas ierīces un instrumenti

aprēķini un mērījumi

grāmatu un žurnālu dizains

poligrāfijas materiāli, to īpašības

praktisks un precīzi noteikts darbs

mūsdienīgie poligrāfijas procesi un tehnoloģija

Man raksturīgas šādas īpašības:
pielāgošanās spēja			uzmanīgums			rūpīgums
praktiskums				izpildīgums			atbildīgums
disciplinētība				akurātums			taupīgums
pastāvība				centība				racionalitāte**
precizitāte				sistemātiskums*			neatlaidība
darbīgums				lietišķums			vērīgums
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pārzināt līmēšanas iekārtu uzbūvi un instrumentus
strādāt ar datoru
ilgstoši koncentrēties vienveidīgam darbam
mērīt un kontrolēt produkta kvalitāti

uzraudzīt un uzlabot līmēšanas iekārtu darbību
ievērot darba drošību
precīzi ievērot instrukcijas
organizēt darba procesu

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU
RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS¹
DARBA SATURS Papīra ražošanas iekārtu operators darbojas ar iekārtām, kas ražo kvalitatīvu
papīru un papīra izstrādājumus, piemēram, zīmēšanas un akvareļu papīru, melno zīmēšanas
papīru, palielinātas izturības maisu papīru, preču iesaiņošanas papīru, papīra čaulas un citus.
Ar šo iekārtu palīdzību operators slapju papīra masu pārvērš papīrā, žāvē to, izlīdzina, satin un
sagriež. Viņa uzdevums ir arī sagatavot sveķu šķīdumu, vadīt impregnēta papīra ražošanu, kā
arī strādāt ar iekārtām, kas izlīdzina papīra virskārtu un piedod tai spīdumu, arī līmē papīru vai
gatavo no tā masas, piemēram, glāzītes vai aploksnes.
Uzsākot darbu, papīra ražošanas iekārtu operators saņem informāciju par produkta veidu, kas
būs jāražo. Atbilstīgi tai sagatavo nepieciešamos izejmateriālus un iestata ražošanas iekārtu – precīzi nostāda zobratus un ieprogrammē iekārtu tā, lai izstrādājums iegūtu nepieciešamo
struktūru, biezumu, platumu, garumu un formu.
Parasti papīra ražošanas iekārta jeb ražošanas līnija sastāv no vairākām daļām – sieta, preses
un žāvēšanas daļas, kā arī no uztinēja. Katrā daļā viens iekārtas operators atbild par noteiktu
ražošanas posmu. Pirms iekārtas ieslēgšanas operators pārbauda, vai žāvēšanas daļā neatrodas svešķermeņi, vai tās cilindru kasīkļi ir pacelti utt., bet preses daļā izlīdzina un nostiepj tūbas,
nolaiž virsējos veltņus, atver ūdens ventili uz sprauslu cauruli un veic citas darbības, savukārt
sieta daļā padod ūdeni visām sprauslām, pārbauda sieta gaitu, nostiepumu, palaiž centrbēdzes,
vakuuma un virzuļsūkņus un ieslēdz uztinēju.
Ražošanas gaitā iekārtu operators regulāri uzrauga papīra ražošanas iekārtas darbu, izvērtē, vai
visas tās daļas darbojas pareizi – vai papīra masa tiek piegādāta atbilstīgā daudzumā, vai riņķūdens un papīra masa uz sieta plūst pēc prasībām, vai žāvēšanas cilindri ir vajadzīgajā tempera¹ Profesiju grupa „Papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori” 8143 un „Papīra masas sagatavošanas un papīra ražošanas iekārtu operatori” 8171.
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tūrā un vienmērīgi sasilst, vai dzesētājā ir vajadzīgā temperatūra, vai preses daļa ir noregulēta
pēc ražojuma īpatnībām, vai papīra lentei ir pareizais nostiepums, vai ventilācijas iekārta darbojas atbilstīgi prasībām, vai papīrs tiek pareizi ievadīts un vienmērīgi uztīts uz tītnēm u.c. Operators pārbauda, vai papīra kvadrātmetra svars atbilst vēlamajam un vai saražotais produkts
atbilst produktam izvirzītajām kvalitātes prasībām.
Kad papīrs ir satīts ruļļos, ražošanas iekārtu operators kontrolē tā sagriešanu loksnēs, vienlaikus skaitot sagriezto lokšņu skaitu. Ja to izmērs neatbilst vajadzīgajām prasībām, tad operators precīzi nostāda zobratus un iestata iekārtu tā, lai izstrādājums iegūtu vajadzīgo garumu un
platumu. Kad noteiktais lokšņu skaits ir sagriezts, operators izņem no mašīnas pilno paleti un
ievieto jaunu, bet sagrieztās loksnes iesaiņo plēvē.
Lai darbdienas beigās iekārtu izslēgtu, papīra ražošanas iekārtu operators veic rindu secīgu
darbību, sākot ar papīra masas padeves pārtraukšanu un beidzot ar ūdens padeves noslēgšanu. Tad noskalo sieta galdu, izmazgā visus masas sūkņus, apskata un pārbauda blīvslēgus,
notīra spiedes daļu, aptur un notīra žāvēšanas daļu, aptur uztinēja darbību u.c. Kad iekārta ir
pilnībā izslēgta, operators rūpīgi notīra ne tikai pašu iekārtu, bet arī visu ražošanas telpu (aizvāc
sauso un slapjo produktu brāķus, notīra griestus, nosūkšanas šahtu, aizsargapvalku u.c.).
Ja iekārta darba gaitā ir salūzusi, tad papīra ražošanas iekārtu operators savas kompetences
robežās veic tās remontu vai aizstāj bojāto rezerves daļu ar jaunu. Ja iekārtas bojājumi ir nopietnāki, tos novērš iekārtas mehāniķis.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operators izmanto dažāda veida atslēgas iekārtu regulēšanai, temperatūras mērītāju, mērlenti un datoru.
Darba apstākļi Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operators strādā telpās, kurās ir īpašs mikroklimats un temperatūra, kas ļauj tehnoloģiski izgatavot kvalitatīvu produktu.
Ražošanas procesā ir dzirdams arī specifisks troksnis un žāvēšanas iekārtas rada nelielus izgarojumus.
Šo iekārtu operatori parasti strādā maiņu darbu, divpadsmit stundu vienā maiņā, taču to sadalījums pa dienām vai naktīm ir atkarīgs no pasūtījuma. Darba intensitāte un varbūtējais darbs
nakts maiņās ir atkarīgs no pasūtījumu skaita un apjoma.

Darba iespējas Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operators var strādāt papīrfabrikās vai uzņēmumos, kas nodarbojas ar papīra izstrādājumu ražošanu no jau sagatavota
papīra.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoru,
ir nepieciešama vismaz pamatizglītība, bet ieteicama arī vidējā vai vidējā profesionālā izglītība
inženiermehānikā. Studiju ilgums pēc pamatskolas – četri gadi.

Papīra izstrādājumu ražošanas iekārtas ir dažādas, tāpēc jaunie darbinieki mācās pie pieredzējušiem meistariem.

Iespējamais atalgojums Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatora atalgojums ir Ls 200-Ls 300 mēnesī.
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Radniecīgās profesijas

Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators
Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators
Līmēšanas iekārtas operators
Reproiekārtas operators

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk darbs ar tehniskām iekārtām un padodas tās gan precīzi
noregulēt, gan vajadzības gadījumā arī salabot? Varbūt tevi interesē papīra ražošanas tehnoloģijas? Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoram jāpārzina ražošanas iekārtu
uzbūve un darbības principi, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumi. Viņam jāspēj strādāt ilgstoši un sistemātiski, kā arī sadarboties ar kolēģiem. Viņam jābūt uzmanīgam, rūpīgam,
precīzam, pacietīgam un apdomīgam.
Ja esi skolnieks, tad atrodi tevi interesējošo uzņēmumu un piesakies par ēnu profesionālajā
orientācijas pasākumā Ēnu dienas. Tāpat vari lūgt skolotājai noorganizēt ekskursiju uz kādu no
uzņēmumiem, kas ražo papīra un papīra izstrādājumus, piemēram, Līgatnes papīrfabriku. Skolā
cītīgi mācies fiziku, ķīmiju un matemātiku.
Ja esi students kādā no papīra ražošanas nozarē vajadzīgām profesijām, tad vari meklēt papīra
un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatora darbu, kas ļaus tev izprast ražošanas procesu no pašiem pamatiem. Pabeidzot studijas, varēsi pretendēt uz, piemēram, papīra tehnologa
amatu.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tas nav grūti izdarāms. Piesakies darbā uz brīvajām vakancēm un
darba vietas organizētajā mācību kursā nepieciešamās zināšanas apgūsti profesionālu meistaru vadībā. Papildus vari iepazīties arī ar internetā pieejamo informāciju par papīra un papīra
izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju un neskaidros jautājumus uzdot pieredzējušiem kolēģiem.
Ja vēlies padziļināt zināšanas šajā nozarē, tad vari lasīt specializēto literatūru vai arī turpināt mācības un iegūt augstāko izglītību. Vari mācīties profesionālās izaugsmes kursos, lai apgūtu inovatīvus paņēmienus papīra izstrādājumu izgatavošanā un papīra pielietojumā (papīra dekoratīvo
griešanu, perforēšanu, reljefa veidošanu, dekupāžu, dažādu dekoratīvo papīru pielietošanas
iespējas), kas var būt noderīgi papīra izstrādājumu klāsta paplašināšanai uzņēmumā.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 170

11/11/11 2:54 PM

PAPĪRA UN PAPĪRA IZSTRĀDĀJUMU
RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS

171

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ķīmija, fizika, matemātika

papīra izgatavošanas vēsture un tradīcijas

papīra ražošanas tehnoloģijas

sistemātisks un praktisks darbs

ražošanas iekārtu uzbūve un darbības
principi

iekārtu remonts

papīra apstrādes dažādās tehnikas

papīra un tā pielietojuma veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:
saimnieciskums				pielāgošanās spēja		vērīgums
precizitāte				stabilitāte			materiālisms**
patstāvība				sistemātiskums*			piesardzība
praktiskums				apzinīgums			racionalitāte***
taupība					neatlaidība			uzņēmība
veiklība					apdomība			sabiedriskums
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pārzināt un pielietot ražošanas procesa tehnoloģiju
strādāt noteiktā tempā
lasīt ražošanas iekārtu tehnisko dokumentāciju un izprast iekārtas darbības principus
racionāli organizēt darbu

regulēt un remontēt tehniskas iekārtas
ievērot darba drošības noteikumus
izmantot papīra apstrādes tehnikas (dekoratīvo
griešanu, perforēšanu, reljefa veidošanu u.c.)
izvērtēt produkta kvalitāti

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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METĀLA RAŽOŠANAS PROCESU
SPECIĀLISTS¹
DARBA SATURS Metāla ražošanas procesu speciālists rūpējas un uzrauga metāla apstrādes

iekārtas, krāsnis, metāla velmētavas un citas iekārtas. Viņa uzdevums ir redzēt, vai ražošanas
process norit pēc izstrādātā ražošanas plāna un kvalitātes standartiem, vai iekārtas darbojas
tehnoloģiski pareizi, regulāri pārbaudīt iekārtu tehnisko stāvokli un vajadzības gadījumā mainīt
ražošanas procesu.
Pirms uzsākt ražošanu, metāla ražošanas procesu speciālists izstrādā tehnoloģiju nepieciešamā sakausējuma iegūšanai un sastāda ražošanas tehnoloģisko karti – aprakstu, kādā secībā
un kādi darbi veicami. Viņš ne vien sagatavo un kontrolē ražošanas tehnoloģijas, bet arī rūpējas
par ražošanas procesa modernizāciju, ražošanas optimizāciju – ražīguma, kvalitātes celšanu,
izdevumu samazināšanu. Pirms tehnoloģijas ieviešanas uzņēmumā metāla ražošanas procesu
speciālists vispirms izstrādātās tehnoloģijas izmēģina, gatavojot ražošanas paraugus.
Metāla ražošanas procesa gaitā speciālists veic kvalitātes pirmējās pārbaudes, seko līdzi kausēšanas temperatūrai, kausēšanas laikam un sagatavo paraugus kvalitātes pārbaudei laboratorijā. Pēc tam viņš analizē saņemtos datus, lai varētu turpināt vadīt metāla ražošanu un nepieciešamības gadījumā mainīt temperatūru, kausēšanas laiku vai pievienot sakausējumam kādas
papildu piedevas.
Metāla ražošanas procesu speciālists pēta iespējas uzlabot ražošanas tehnoloģijas – seko līdzi tehnoloģijām citos uzņēmumos, lasa speciālo literatūru un nozares žurnālus par jaunākajām
metāla ražošanas tehnoloģijām, meklē informāciju internetā, kā arī pārbauda paša pieredzē balstītās idejas.

¹ Profesiju grupa „Metāla ražošanas procesu speciālisti” 3135.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 172

11/11/11 2:54 PM

173

Ja ražošanā tiek izmantoti jauni materiāli, metāla ražošanas procesu speciālists skaidro darbiniekiem, kā ar tiem strādāt. Tāpat viņš plāno ražošanas gaitu, lai izveidotu nepieciešamās sagataves, formas, izstrādā laika grafikus sagatavju izliešanai un plāno rūpnīcas strādnieku darbu.
Arī rūpējas, lai visi pasūtījumi tiktu izpildīti laikā un labā kvalitātē. Vēl šis speciālists seko līdzi,
lai rūpnīcā ir pieejami visi darbam nepieciešamie instrumenti un rezerves daļas, kā arī piedalās
jaunu iekārtu uzstādīšanā un palaišanā un citu speciālistu mācīšanā. Metāla ražošanas procesu
speciālists kārto arī darbu dokumentāciju un sagatavo atskaites.
Vajadzības gadījumā viņš var aizvietot kādu darbinieku, jo pārzina visu sev padoto darbinieku
pienākumus un darba specifiku.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Strādājot cehā pie kausēšanas krāsnīm, metāla
ražošanas procesa speciālists lieto speciālu aprīkojumu darbam ar karstu metālu (karstumizturīgu aizsargtērpu, dažādus metāla satveršanas instrumentus utt.).
Strādājot birojā, viņš izmanto datoru, specializētas datorprogrammas, piemēram, AutoCad,
cirkuli, mikrometru, speciālo literatūru, materiālu datu bāzes, strādājot laboratorijā – mikroskopu, pulējamās ierīces, rokas instrumentus, līmeņrādi, krānus, gāzes, tvaika un spiediena
metāla griežņus u.c.

Darba apstākļi Metāla ražošanas procesa speciālisti, kuri gatavo ražošanas procesu plānus,

strādā birojā, taču lielākā daļa šo speciālistu strādā cehā vai ārpus tā, kur darba apstākļi ir ļoti
smagi – troksnis, karstums un putekļi. Darbs cehā var būt vēl vairāk kaitīgs, jo gaisā ir dzelzs
oksīda putekļi, kas ir kaitīgi plaušām, tāpēc tur jālieto respiratori. Metāla ražošanas procesa
speciālists izmanto arī speciālu karstumizturīgu darba apģērbu un austiņas aizsardzībai pret
troksni.
Parasti viņš strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr, ja uzņēmumā ir maiņu darbs vai kādas
neikdienišķas situācijas, piemēram, avārija, vai tiek plānota jaunu iekārtu uzstādīšana, tad strādā virsstundas vai maiņās.

Darba iespējas Metāla ražošanas procesa speciālists var strādāt, piemēram, AS Liepājas

metalurgs un citās metālapstrādes rūpnīcās. Arī uzņēmumos, kuri pārdod metāla izstrādājumus un iekārtas, jo metāla ražošanas procesu speciālista bagātība ir ļoti plašās zināšanas par
metālu un tā ražošanu.
Metāla ražošanas procesa speciālistam jāizprot visi ražošanas procesa posmi, tāpēc ir labi, ja
viņš pirms tam pats ir strādājis par strādnieku vai brigadieri un skaidri zina, kādus darba uzdevumus var izpildīt katrs strādnieks.

Nepieciešamā izglītība Metāla ražošanas procesa speciālistam ir nepieciešama augstākā
tehniskā izglītība. Studiju ilgums ir četri gadi. Ja ir vidējā profesionālā izglītība metālapstrādē, tad
nepieciešama iepriekšēja darba pieredze un papildus jāmācās kvalifikācijas celšanas kursos.
Iespējamais atalgojums Metāla ražošanas procesu speciālista atalgojums var būt no Ls 500
līdz Ls 1000 mēnesī.
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Radniecīgās profesijas

Analītiskās ķīmijas tehniķis
Ķīmisko procesu tehnologs
Mašīnu un aparātbūves tehnologs
Mehānikas tehnologs

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē metāla īpašības, tā ražošanas un apstrādes process?
Vai interesējies par jaunām tehnoloģijām, darba metodēm un ražošanas iespējām? Ja tev piemīt
tehniska domāšana un vēlme nemitīgi uzlabot ražojumu kvalitāti, ja tu interesējies par fiziku, ķīmiju un mehāniku, kā arī spēj saprotami paust savas idejas citiem cilvēkiem, tad apsver iespēju
apgūt šo profesiju.
Ja esi skolnieks, dodies ekskursijā uz AS Liepājas metalurgs muzeju, apmeklē atvērto durvju
dienas metāla ražošanas uzņēmumos, skaties raidījumus par metāla ražošanu, meklē informāciju internetā. Īpašu uzmanību pievērs fizikai, ķīmijai, matemātikai, rasēšanai, darbmācībai un
svešvalodām.
Ja esi students, tad interesējies par prakses vietām metāla ražošanas un apstrādes uzņēmumos, seko līdzi informācijai par jaunākajām metāla ražošanas tehnoloģijām, iekārtām un metāla
pieprasījumu tirgū. Apgūsti ne vien šai profesijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas augstskolā, bet arī praktiski visu ražošanas procesu rūpnīcā, lai nākotnē varētu saprasties ar padotajiem. Trenējies plānot savu un citu cilvēku darbu, gatavot tehnoloģiskās kartes un apgūsti specializētās datorprogrammas.
Ja vēlies pārkvalificēties, vispirms meklē darba iespējas zemākas kvalifikācijas profesijā, piemēram, par metāla lējēju, kausētāju, kur nepieciešama vidējā tehniskā izglītība. Iegūstot pieredzi
un zināšanas, vari doties studēt un mērķtiecīgi virzīties uz šīs profesijas apguvi.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies dažādos kursos, meklē
studiju iespējas Latvijā vai ārzemēs un atrodi informāciju internetā par jaunām metāla ražošanas
procesu tehnoloģijām.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika, ķīmija un matemātika

metāla ražošanas izejvielas

metāla īpašības un tā apstrāde

darba organizācija un vadīšana

metāla ražošanas tehnoloģijas

inovatīvas tehnoloģijas

darba drošības noteikumi

metāla pielietojums un metāla izstrādājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
praktiskums				racionalitāte**			savaldība
precizitāte				apķērība			vērīgums
pielāgošanās spēja			stabilitāte			rūpīgums
materiālisms*				patstāvība			disciplinētība
neatlaidība				lietišķums			uzņēmība
izturība					piesardzība			strādīgums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pārzināt un vadīt ražošanas procesu

mērīt un kontrolēt ražošanas produktu kvalitāti

pārzināt metālu īpašības

vērot un novērtēt darba kvalitāti

ievērot darba drošības noteikumus

strādāt fiziski smagos darba apstākļos

organizēt savu un citu cilvēku darbu

meklēt un apstrādāt informāciju

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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GUMIJAS IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS
IEKĀRTU OPERATORS¹
DARBA SATURS Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators nodrošina un pārrauga
gumijas un gumijas izstrādājumu ražošanas procesu, rūpējas par atbilstīgu izejvielu izmantošanu gumijas masas veidošanā un gādā par ražošanas tehnoloģiju ievērošanu. No gumijas ražotie izstrādājumi var būt ļoti dažādi, sākot no hokeja ripām, laistīšanas šļūtenēm, santehnikas
komplektiem un gumijas paklājiņiem un beidzot ar lielgabarīta izstrādājumiem, piemēram, torņa
celtņu buferiem.
Pirms ražošanas procesa uzsākšanas gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators noskaidro un izpēta, kādu gumijas masu attiecīgajā dienā ir plānots lietot, izvēlas tai nepieciešamās izejvielas, kuras transporta strādnieks pēc tam nogādā darba vietā.
Tā kā gumijas ražošanas iekārta ir automatizēta, tad operators ieslēdz un iestata iekārtu tā, lai
uz monitora parādītos ražošanai paredzētā izstrādājuma kods ar vajadzīgajām izejvielām un ar
veicamo darbu secību. Pēc tam gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators pārbauda,
vai visas nepieciešamās izejvielas ir piegādātas, un nosver tās pēc ražošanas plānā noteiktajām
proporcijām.
Pēc izejmateriālu sagatavošanas operators gumijas masai pievieno laboratorijā sagatavotās ķimikālijas un uz iekārtas datora apstiprina darba uzdevumu. Tad sastāvdaļas pa konveijeru tiek
nogādātas gumijas maisītājā un tiek uzsākts ražošanas process.
Kamēr maisītājs strādā, gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators kontrolē datora monitorus, kur redzams maisīšanas process. Ja tajā vērojama kāda kļūda, operators nekavējoties
maisītāju izslēdz un izdara vajadzīgās korekcijas.

¹ Profesiju grupa “Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori” 8141.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 176

11/11/11 2:54 PM

177

Kad gumija ir ieguvusi nepieciešamās īpašības un temperatūru, gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators iegūto masu pa konveijeru novirza uz valcētāju, kas masu sagriež noteikta
platuma lentēs. Pēc tam operators laiž gumijas lenti caur atvēsinātāju un pārvieto pa konveijeru
uz izstrādājuma iesaiņošanas vietu, kur saražoto ievieto kastēs.
Katra izstrādājuma ražošanai operators izvēlas gumiju ar tam piemērotākajām īpašībām, piemēram, blīvumu, izturību pret stiepi, berzi un deformāciju, elastīgumu utt. Speciālās iekārtās
gumijai tiek piešķirta krāsa un attiecīgā izstrādājuma forma.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu opera-

tors strādā ar gumijas ražošanas iekārtām un datoriem, kam ir uzstādītas specializētas ražošanas procesam piemērotas programmas. Ražošanā izmantojamo izejvielu svēršanai operators
lieto svarus, bet gumijas griešanai – dažādus nažus.
Aizsardzībai pret ķīmiskiem izgarojumiem un putekļiem gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu
operators darbā izmanto respiratoru, bet iekārtu trokšņu mazināšanai lieto speciālas austiņas.

Darba apstākļi Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators strādā rūpnīcas telpās
astoņu stundu darba dienu. Darbs noris samērā lielā troksnī, gaisā ir ķīmiskie izgarojumi un
putekļi, tomēr šo kaitīgo faktoru ietekme nedrīkst pārsniegt normatīvos noteikto. Tāpat svarīgi
ir ievērot darba drošības noteikumus, jo, strādājot ar karstu gumijas masu un nažiem gumijas
griešanai, pastāv risks savainoties.
Darba iespējas Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators var strādāt gan rūpnīcās,
kas ražo gumiju, gan tādās, kur no apstrādātas gumijas ražo dažādus gumijas izstrādājumus.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoru,

nepieciešama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, taču pirms darba uzsākšanas vēl jāmācās
arī speciāli divus līdz trīs mēnešus ilgos kursos, kur tiek sniegtas zināšanas par iekārtu darbību,
gumijas tipiem un ražošanas īpatnībām.
Rūpnīcu darbinieki savus jaunos kolēģus parasti māca paši vai arī uzaicina vieslektorus. Jaunas
mācības tiek organizētas katru reizi, kad ražošanā tiek ieviesti jauni materiāli, tehnoloģijas vai
ražošanas iekārtas.

Iespējamais atalgojums Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatora atalgojums ir
vidēji Ls 500 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
Metālapstrādes darbgaldu operators
Līmēšanas iekārtas operators
Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs
Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patiktu darbs ar jaudīgām iekārtām un interesē gumijas ražošanas process? Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoram jābūt patstāvīgam, uzmanīgam, pacietīgam un apdomīgam. Jāprot ātri reaģēt, ja ražošanas gaitā ir radusies kāda kļūme,
un jāprot precīzi ievērot tehnoloģiskās norādes. Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoram jāmīl savs darbs un jābūt ļoti uzmanīgam pret darāmo, jo ražošanas procesā nepamanīta
kļūda var radīt materiālus zaudējumus visam uzņēmumam.
Ja esi skolnieks, tad vari lūgt skolotāju rīkot ekskursiju uz kādu no gumijas izstrādājumu ražotnēm vai Ēnu dienā pieteikties vērot tieši šo profesiju. Vari internetā vai bibliotēkā meklēt informāciju par gumijas ražošanu un izmantošanu, bet skolā cītīgi mācies ķīmiju, fiziku, matemātiku
un informātiku.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad nebaidies pieteikties darbā par gumijas izstrādājumu ražošanas
iekārtu operatoru vai operatora palīgu un iegūsti nepieciešamās zināšanas profesionālu meistaru vadībā.
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas, tad vari lasīt specializēto literatūru vai arī studēt, piemēram,
ķīmiju, lai vēlāk strādātu par gumijas tehnologu, ķīmijas inženieri vai ķīmisko procesu tehnologu.
Regulāri apmeklē gan darba vietas, gan citu organizāciju piedāvātās mācības.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ķīmija un fizika

gumijas izstrādājumu veidi

gumijas ražošanas process

ražošanas iekārtu uzbūve un darbības principi

tehniskas iekārtas, to apkalpošana

inovācijas un tehnoloģijas

tehnoloģiskās kartes

aprēķini un mērījumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
precizitāte				piesardzība			savaldība
praktiskums				neatlaidība			centīgums
materiālisms*				disciplinētība			pacietība
taupīgums				apzinīgums			sistemātiskums**
patstāvība				izpildīgums			uzmanīgums
pielāgošanās spēja			apdomība			racionalitāte***
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
ilgstoši koncentrēt uzmanību darbam un
vienlaikus ievērot apkārt notiekošo
izprast speciālo ražošanas iekārtu darbību
strādāt ar ražošanas iekārtu datoriem
kontrolēt darba kvalitāti

ātri risināt problemātiskas situācijas
lasīt un izprast tehnoloģiskās kartes
pārzināt materiālu īpašības
ievērot darba drošības noteikumus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU
RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORS¹
DARBA SATURS Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators ražo kvalitatīvus plastmasas izstrādājumus pēc iepriekš sagatavotām tehnoloģiskām kartēm², piemēram, plēvi ar vai
bez apdrukas, plastmasas maisiņus un citus. Saņemot jaunu izstrādājuma tehnoloģisko karti,
operators sagatavo granulētu materiālu, no kura izstrādājums tiks veidots, un iestata ražošanas iekārtas – precīzi nostāda vai ieprogrammē iekārtu tā, lai izstrādājums iegūtu nepieciešamo
struktūru, platumu, biezumu, svaru un citas vajadzīgās īpašības. Tā kā iekārtas mēdz būt dažādas, tad iestatīšana var notikt gan manuāli, gan datorizēti.
Situācijās, kad plastmasas izstrādājumu ražošanas tehnologs nespēj sniegt visu vajadzīgo informāciju par izstrādājuma tehniskās ekspluatācijas parametriem (piemēram, nestandarta pasūtījumu gadījumos), iekārtu operators sazinās ar pasūtītāju un vienojas par izstrādājuma izskatu un
īpašībām. Pēc tam nepieciešamo informāciju viņš nodod ražošanas tehnologam, kurš izstrādā
pasūtījuma tehnoloģisko karti.
Kad iekārta ir iestatīta, operators pārbauda, vai tā ir sasniegusi izstrādājuma ražošanai nepieciešamo temperatūru, un uzsāk ražošanas procesu, kura laikā regulāri pārbauda gatavā izstrādājuma kvalitāti un salīdzina tā tehniskos parametrus ar ražošanas standartiem. Ja tiek konstatēts,
ka izstrādājuma kvalitātes novirze ir lielāka nekā pieļaujams, operators veic nepieciešamās darbības, lai novērstu radušos ražošanas procesa kļūdu.
Gadījumos, kad iekārta ir salūzusi, plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators savas
kompetences robežās remontē iekārtu vai aizstāj bojāto rezerves daļu ar jaunu.

¹ Profesiju grupa „Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators” 8142.
² Precīzs veicamo darbību apraksts, kurā noteikta darbu secība, materiālu veidi un daudzums, kas nepieciešams produkta
izgatavošanai.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Lai sagrieztu gatavo plastmasas izstrādājumu
un paņemtu tā paraugu, plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators izmanto dažādus nazīšus. Lai iekārtu iestatītu manuāli, viņš lieto dažāda veida stellatslēgas, lineālu un mikrometru.
Darba apstākļi Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators strādā maiņu darbu,
kas parasti ir 12 stundu vienā maiņā. Plastmasas izstrādājumu ražošana nereti notiek 24 stundas diennaktī, tāpēc iekārtu operatoram nākas strādāt arī nakts maiņās, taču maiņu grafiks ir
atkarīgs no pasūtījumu daudzuma un apjoma. Darbs norit telpās, kur ir īpašs mikroklimats un
temperatūra, kas ļauj tehnoloģiski izgatavot kvalitatīvu produktu. Ražošanas procesā ir dzirdams specifisks troksnis un jūtama arī specifiskā polietilēna smarža.
Darba iespējas Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators var strādāt uzņēmumos, kas ražo plastmasas izstrādājumus.

Nepieciešamā izglītība Latvijā nav speciālās programmas plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatoru sagatavošanai. Operatoram ir vēlama vidējā profesionālā izglītība inženiermehānikā vai metālapstrādē. Uzsākot darbu ar iekārtu, operatoru papildus apmāca zinoši
meistari. Šādas mācības nepieciešamas arī tādēļ, ka plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtas var ļoti atšķirties.

Iespējamais atalgojums Plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatora darba apjoms un atalgojums mēdz svārstīties atkarībā no pasūtījumu skaita, bet vidēji tas ir Ls 450Ls 550 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Līmēšanas iekārtas operators
Metālapstrādes darbgaldu operators
Gumijas izstrādājumu ražošanas iekārtu operators
Papīra un papīra izstrādājumu ražošanas iekārtu operators

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk strādāt patstāvīgi, sekot līdzi darba procesam un meklēt
veidus, kā to uzlabot? Vai tevi interesē fizika un patīk redzēt sava darba gala rezultātu? Varbūt
tevi interesē tehnoloģiskie procesi – kā no dažādiem materiāliem tiek izgatavotas ikdienā lietojamas lietas? Ja esi tehniski domājošs, pacietīgs un precīzs, tad plastmasas izstrādājumu
ražošanas iekārtu operatora darbs būs tev piemērots.
Ja esi skolnieks, tad meklē iespēju sekot plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatora
darbam Ēnu dienās vai ierosini skolotājai doties ekskursijā uz kādu plastmasas izstrādājumu
ražotni. Īpaši rūpīgi mācies ķīmiju un fiziku, lai izprastu ražošanas procesus un sadarbotos ar
ražošanas tehnologiem, kā arī apgūsti informātiku, lai mācētu iestatīt ražošanas iekārtas.
Ja šobrīd jau apgūsti inženiermehānikas vai metālapstrādes specialitāti vai vēlies pārkvalificēties, tad meklē plastmasas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatora palīga darbu un iegūsti
nepieciešamās zināšanas profesionālu meistaru vadībā.
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Ja vēlies papildināt zināšanas par plastmasas izstrādājumu ražošanas teorētisko pusi, tad apgūsti internetā pieejamo informāciju par plastmasas ražošanas tehnoloģiju un jaunākajām ražošanas iekārtām. Tāpat vari papildināt zināšanas materiālu mācībā – interesējies par jaunu materiālu īpašībām un to pielietojumu ražošanā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika un ķīmija

kvalitātes mērīšana un kontrole

ražošanas tehnoloģijas

jaunas ražošanas iekārtas

tehnoloģiskās kartes

risinājumi un uzlabojumi darbā

plastmasas izstrādājumu veidi

mašīnu, mehānismu un ierīču uzbūve un darbība

Man raksturīgas šādas īpašības:
patstāvība				sistemātiskums*			vērīgums
praktiskums				neatlaidība			racionalitāte**
precizitāte				atbildīgums			apķērība
stabilitāte				taupīgums			materiālisms***
kritiskums				rūpīgums			izturība
pacietība				disciplinētība			piesardzība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lasīt tehnoloģiskās kartes

veikt fizisku darbu

pārzināt materiālu īpašības

izvērtēt produkta kvalitāti

pielietot datorprasmes

koriģēt ražošanas procesu

pārzināt iekārtu uzbūvi

analizēt iekārtu darbību

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS OPERATORS

PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS
OPERATORS
Kods 8160 01
DARBA SATURS Pārtikas produktu ražošanas operators kontrolē šo produktu ražošanas procesu, kā arī novērtē, vai gala produkts atbilst standartiem. Neskaidrību gadījumā piesaista laboratorijas speciālistu.

Pirms darba sākšanas operators iedarbina, novērtē un pārbauda pārtikas ražošanas iekārtu,
vai tā ir darba kārtībā. Sagatavo darbam nepieciešamos instrumentus, palīgmateriālus, pārbauda izejvielu kvalitāti un iepilda tās iekārtā. Ja nepieciešams, pirms tam tās sagatavo. Tāpēc
operatoram jāpārzina izejvielu dozēšanas un sagatavošanas pamatprincipi. Tad izvēlas tehnoloģiskajai iekārtai atbilstīgu programmu un uzrauga, lai tā precīzi darbotos. Nepieciešamības
gadījumā regulē programmas parametrus tiem pieļaujamās robežās atkarībā no dažādiem faktoriem, piemēram, no gaisa temperatūras un mitruma līmeņa, ražojamā produkta temperatūras
un konsistences.
Maiņas beigās operators ar speciālām tīrāmām salvetēm un lāpstiņu ar rokām notīra iekārtu un
tās apkārtni, bet hermētiskās iekārtas skalo un tīra ar karstu ūdeni vai tvaiku. Ar rokām tīrāmās
iekārtas pēc tam ieziež ar pārtikas eļļas emulsiju.
Lai varētu laikus pamanīt iepriekšējos pārtikas produktu ražošanas posmos pieļautās kļūdas,
kas var apgrūtināt ražošanas procesu, operatoram jāpārzina ne tikai darba posms, kuru viņš
veic, bet viss kopējais ražošanas process, un visā darba gaitā rūpīgi jāievēro higiēnas prasības
un iekārtu ekspluatācijas noteikumi.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Pārtikas produktu ražošanas operatoram jāval-

kā speciāls tērps, cepurīte un halāts, nedrīkst darba laikā valkāt dažādus aksesuārus (rotaslietas, mākslīgos nagus). Atkarībā no darba apstākļiem jālieto specifiski aizsarglīdzekļi – austiņas
vai retos gadījumos arī sejas maska. Viņa darba svarīgākais instruments ir dators, ar kuru kontrolē iekārtu, un lāpstiņa, ar kuras palīdzību pārvieto ražojamo produktu.

Darba apstākļi Darbs norit rūpnīcā ar pārtikas tehnoloģijas iekārtām. Darbadiena visbiežāk

jāpavada, stāvot kājās. Atsevišķos ražošanas posmos darbs saistīts ar paaugstinātu trokšņu
līmeni, arī ar paaugstinātu gaisa temperatūru vai gaisā esošām putekļveida daļiņām (piemēram, pūdercukurs, riekstu malšanas putekļi). Darba laiks parasti ir astoņu stundu darbadiena
un galvenokārt noris maiņās.

Darba iespējas Pārtikas produktu ražošanas operators var strādāt pārtikas ražošanas uzņēmumos.

Nepieciešamā izglītība Pārtikas produktu ražošanas operatoram nepieciešama vidējā profesionālā vai vidējā vispārējā izglītība. Mācību ilgums vidējās profesionālās izglītības programmā ir četri gadi (pēc pamatizglītības iegūšanas).
Iespējamais atalgojums Atalgojums ir Ls 350 līdz Ls 480 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Pārtikas produktu pārstrādes speciālists
Zivju apstrādātājs
Maizes cepšanas iekārtu operators
Piena produktu ražotājs

Ko vari darīt jau šodien Pārtikas produktu ražošanas operatoram jāpiemīt augstai atbildības izjūtai un precizitātei. Nepieciešams apzinīgums, apķērība un izpalīdzība, jo darbs norit
komandā. Jāpārzina speciālās tehnoloģiskās iekārtas, ar kurām strādā. Svarīga ir spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, lai varētu operatīvi veikt nepieciešamās pārmaiņas ražošanas iekārtas
programmā. Vajadzīga arī laba atmiņa, jāzina no galvas vissvarīgākā informācija par katru produktu, kā arī jāspēj atrast tehnoloģiskajā instrukcijā attiecīgajā brīdī nepieciešamie apraksti. Tā
kā šīs instrukcijas galvenokārt ir valsts valodā, labi jāzina latviešu valoda. Šajā profesijā stingri
jāievēro sanitārās normas.
Ja esi skolnieks, ierosini organizēt klases ekskursiju uz kādu pārtikas ražošanas uzņēmumu,
uzzini vajadzīgo par darbu tajā, novēro darba apstākļus. Piedalies ēdiena gatavošanā mājās,
izmēģini sarežģītāku ēdienu pagatavošanu pēc receptes. Tas radīs izpratni par darbu secību un
dažādu produktu un izejvielu īpašībām. Skolā pievērs uzmanību bioloģijai, ķīmijai un mājsaimniecībai.
Ja esi students un vēlies pārkvalificēties, pārtikas produktu ražošanas operatora darbā nepieciešamās pamatzināšanas iespējams apgūt kursos vai pārtikas produktu ražošanas uzņēmumos.
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PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽOŠANAS OPERATORS

Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad iespējams mācīties augstākā
līmenī un iegūt, piemēram, pārtikas pārstrādes speciālista, pārtikas kvalitātes speciālista, pārtikas tehnologa profesionālo kvalifikāciju.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas
līdzekļi, uzkopšanas veidi

pārtikas ražošanas instrumenti un mehānismi
sistemātisks* darbs

pārtikas produktu veidi un kvalitāte

tehnoloģiskās iekārtas, to ekspluatācija

pārtikas ražošanas aktualitātes

bioloģija, ķīmija

pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija

*sistemātisks – darbs, kurā kādas darbības pastāvīgi atkārtojas noteiktā veidā

Man raksturīgas šādas īpašības:
pielāgošanās spēja		piesardzība			atbildīgums
akurātums			saimnieciskums			kārtīgums
lietpratība			neatlaidība			taupība
godīgums			apķērība			centība
materiālisms*			disciplinētība			savaldība
izpalīdzība			rūpība				izpildīgums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
uzkopt, ievērot tīrību un personīgo higiēnu

iegaumēt nepieciešamo informāciju

precīzi izpildīt uzdevumus, ievērot noteikumus

ātri uztvert tehnoloģiju instrukcijas

pieņemt pārdomātus lēmumus

apkalpot tehniskas iekārtas

ievērot darba drošības noteikumus

sadarboties komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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MAIZES CEPŠANAS IEKĀRTU
OPERATORS
Kods 8160 07
DARBA SATURS Maizes cepšanas iekārtu operators cep maizi, strādājot ar maizes ražošanas
iekārtām un instrumentiem un stingri ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus. Darbu uzsāk, sagatavojot materiālus, ar kuriem maiņā būs jāstrādā. Vispirms ieslēdz visus agregātus, krāsnis, raudzēšanas kameru jeb skapi, apziež maizes formas. Tad iejaukto mīklu sadala pa
formām, ieliek raudzēšanas skapī un apmēram pēc 40 minūtēm liek krāsnī cepties. Cepšanas
ilgums ir atkarīgs no maizes veida, tas var būt no 15 līdz 60 minūtēm. Kad maize ir izcepusies,
operators to izņem no krāsns, apziež un saliek kastēs. Pēc tam atdzisušo maizi iesaiņo.
Maizes cepēja darba specifika ir atkarīga no uzņēmuma lieluma, iekārtām un aprīkojuma modernizācijas. Katrai krāsnij ir citāda cepšanas tehnoloģija. Pie kādas ir vairāk roku darba, pie
citas – mazāk. Operatoram jāzina pārtikas izejvielas, jāpārzina tehnoloģiskais process kopumā,
maizes cepšanas iekārtu uzbūve, jāievēro darba drošība un sanitārie noteikumi. Viņam jāizprot
maizes sagatavošanas pamatprincipi, tās struktūra un rūgšanas process. Jāprot novērtēt gatavais izstrādājums – vai maize ir izcepusies, vai jācep ilgāk. Jāzina arī, kā rīkoties ar karstu maizi.
Maizes cepšanas iekārtu operatoram jāuztur kārtībā darba vieta, vienmēr jābūt tīrai grīdai un
visam apkārtējam, jo pārtikas ražošanā sanitārās prasības ir ļoti augstas.
Maizes pieprasījums ir mainīgs, pavasarī, kartupeļiem beidzoties, tas pieaug un arī piektdienās
vai pirms svētkiem maizi pērk lielākos daudzumos, ir vairāk pasūtījumu, tāpēc operatoram šai
laikā ir daudz un intensīvi jāstrādā. Darba process ir diezgan saspringts un koncentrēts, jo maizes kvalitātei vienmēr jābūt labai.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Maizes cepšanas instrumenti un to dažādība

ir atkarīga no uzņēmuma lieluma un modernizācijas pakāpes. Operators izmanto raudzēšanas
kameru, krāsni, otu, lāpstu vai lizi maizes izņemšanai no krāsns, konteineru tās salikšanai, dažādas formas, svarus un citus mērinstrumentus.
Kā visā pārtikas rūpniecībā, arī maizes cepšanas iekārtu operators valkā speciālu apģērbu,
kam jāatbilst darba un visām sanitārajām prasībām.

Darba apstākļi Operatora darba laiks bieži ir atkarīgs no pasūtījumu daudzuma. Var būt maiņu vai nakts darbs, jo maizes cepšanas cikls ir garš un sarežģīts. Bez tam jāstrādā paaugstinātas gaisa temperatūras apstākļos, ilgas stundas jādarbojas, stāvot kājās. Šis darbs ir fiziski
smags, jo maize arī jācilā, īpaši, ja tā tiek veidota ar rokām.
Darba iespējas Maizes cepšanas iekārtu operators lielākoties strādā maizes cepšanas uzņēmumos, maiznīcās vai konditorejās, bet var veidot arī pats savu nelielu uzņēmumu.

Nepieciešamā izglītība Šai darbā nepieciešama profesionālā vidējā izglītība miltu izstrādā-

jumu ražošanā vai pārtikas ražošanas tehnoloģijā. Par maizes cepšanas iekārtu operatoru var
strādāt arī bez iepriekšējas profesionālās izglītības, amatu apgūstot jau uzņēmumā.

Iespējamais atalgojums Atalgojums ir atkarīgs no izceptās maizes daudzuma, pasūtījumu
skaita un apjoma, tas ir robežās no Ls 200 līdz Ls 340 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Maiznieks
Konditors
Pārtikas produktu ražošanas operators

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk saspringts darbs, kas prasa koncentrēšanos? Vai uz-

skati, ka maizīti cept ir svēts darbs, jo tā cilvēkam vienmēr ir vajadzīga? Ja tev piemīt darba
mīlestība, kārtības izjūta, laba oža un garšas sajūta, tad, iespējams, maizes cepšanas iekārtu
operatora darbs ir domāts tev.
Ja esi skolnieks, tad izmanto iespējas doties ar klasi ekskursijās uz pārtikas ražotnēm, piemēram, maizes ceptuvi „Lāči”, un paskaties, ko un kā dara maizes cepšanas iekārtu operators.
Pārbaudi savu interesi, mājās ģimenei cepot maizīti no veikalā nopērkamiem maizes miltu maisījumiem, vai atrodi maizes receptes pavārgrāmatās vai internetā. Skolā padziļinātu uzmanību
pievērs mājturībai un tehnoloģijām, arī sportam.
Ja vēlies pārkvalificēties, svarīgi ir pārbaudīt veselības stāvokļa atbilstību šāda fiziska darba
veikšanai. Ja tā raizes nerada, tad nepieciešams attīstīt savu fizisko izturību, aktīvi vingrojot vai
nodarbojoties ar kādu sporta veidu. Stājoties darbā, apmēram divu nedēļu laikā varēsi apgūt
nepieciešamās iemaņas pie darba devēja, tomēr mācīties jāturpina visu mūžu. Vari apmeklēt
profesionālās tālākizglītības kursus par miltu izstrādājumu ražošanu vai higiēnas prasībām pārtikas ražošanā.
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Ja vēlies padziļināt savu profesionālo kompetenci, apmeklē kursus un seminārus pārtikas ražošanas jomā. Maizes cepšanas iekārtu operators var turpināt studijas augstskolā, lai kļūtu par
pārtikas tehnologu.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
mehānismi un ierīces, to darbība

pārtikas piedevas un izejvielas

ražošanas process, tā kontrole un uzraudzība

maizes un citu miltu izstrādājumu receptes, izgatavošana

higiēnas līdzekļi un to pielietojums
praktisks darbs

maizes cepšanas tradīcijas
maizes cepšanas tehnoloģija

Man raksturīgas šādas īpašības:
pielāgošanās spēja		centība				akurātums
atbildīgums			neatlaidība			taupība
precizitāte			lietpratība			racionalitāte**
veiklība				saimnieciskums			kārtīgums
godīgums			disciplinētība			izturība
materiālisms*			rūpība				enerģiskums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību

ilgstoši koncentrēties darbam, strādāt ātri

plānot darba gaitu un strādāt atbilstīgi plānam

sagatavot darba vietu un iekārtas pēc
instrukcijām

orientēties tehniskajā dokumentācijā un iekārtu darbības shēmās
izvērtēt izejvielu un materiālu atbilstību kvalitātes prasībām

lietot speciālus higiēnas līdzekļus pārtikas
ražošanā
strādāt ar maizes ražošanas iekārtām un
instrumentiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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PIENA PRODUKTU RAŽOTĀJS¹
DARBA SATURS Piena produktu ražotājs uzrauga piena produktu – sviesta, siera, biezpiena,
saldējuma, jogurta u.c. – izgatavošanas procesu, sākot no darba vietas sakārtošanas un beidzot ar safasētā produkta nodošanu noliktavā. Galvenais piena produktu ražotāja darba pienākums, piemēram, sviesta ražošanā, ir kulšana, produktu ražošanas procesa pieskatīšana un
regulēšana.

Uzsākot darba dienu, piena produktu ražotājs no ražošanas plānotāja saņem darba uzdevumu,
kādā daudzumā nepieciešamie produkti jāizgatavo. Pirms ražošanas procesa uzsākšanas piena
produktu ražotājs sakārto darba vietu – izmazgā, dezinficē un pārbauda, vai ražošanas iekārtas
ir gatavas darbam. Pārtikas produktu ražošanas procesā iekārtu tīrībai ir ļoti liela nozīme, un
piena produktu ražotājam jāievēro virkne higiēnas noteikumu.
Nākamais solis ir izejvielu (piemēram, sviesta ražošanā – krējuma) kvalitātes un citu parametru
pārbaude, to uzsildīšana līdz noteiktai temperatūrai un sagatavošana produkta izgatavošanai.
Sviesta ražošanā produktu izgatavo kulšanas iekārtās, bet citiem piena produktiem ir atšķirīgas
izgatavošanas iekārtas un tehnoloģijas. Piena produktu ražotājs seko līdzi izgatavošanas procesam un kontrolē un mēra dažādus produkta parametrus, piemēram, skābumu, tauku saturu,
mitrumu, temperatūru, kā arī regulāri ņem produktu paraugus un nosūta tos uz laboratoriju kvalitātes pārbaudei. Pēc rezultātu saņemšanas izvērtē, vai ražošanas procesā nepieciešams veikt
kādas pārmaiņas.
Piena produktu ražotāja darba pienākumos var ietilpt arī gatavās produkcijas fasēšanas uzraudzība. Tādā gadījumā viņš pārrauga visu ražošanas procesu, sākot no izejvielu sagatavošanas
un beidzot ar produkta nodošanu noliktavā. Ja ražotājam ir meistara statuss (augstāks amats),
tad jāsagatavo arī atskaites par saražoto produkciju, izmantoto izejvielu daudzumu un izlietoto

¹ Profesiju grupa “Piena produktu ražotāji” 7513.
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iesaiņojuma materiālu. Lai nodrošinātu prasībām atbilstīgus ražošanas apstākļus, piena produktu ražotājs iekārtas mazgā ne tikai no rīta, bet arī darba dienas beigās.
Ja piena produktu ražotājam ir meistara diploms, tad viņš uzņemas arī materiālu atbildību par
kvalitatīvu un ekonomiski izdevīgu izejvielu izmantošanu, mazgāšanas līdzekļu iegādi un lietošanu, iesaiņojuma materiāla izmantošanu u.c.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Piena produkta ražotāja darba rīki ir dažādas
iekārtas, piemēram, tvertnes izejvielām, kā arī piena pirmapstrādes, karsēšanas, sviesta kulšanas, gatavā produkta fasēšanas un citas iekārtas.

Vēl viņš lieto arī aprīkojumu analīžu veikšanai: tauku satura mērītājus, mitruma noteikšanas
svariņus u.c. Darbā nepieciešams sanitārais apģērbs, cepure, gumijas zābaki, kā arī dators
atskaišu rakstīšanai.

Darba apstākļi Piena produktu ražotāja darbs noris telpās, ražošanas cehā, kur iespējamas

temperatūras svārstības un caurvējš, un visu dienu jāstāv kājās. Sagatavojot darbam iekārtas,
ražotājam nākas darboties ar ķīmiskiem mazgāšanas līdzekļiem un ūdeni.
Darba laiks nav normēts, to nosaka konkrētajā dienā plānotais saražotā produkta daudzums.
Parasti darbs sākas ap sešiem rītā līdz gatavās produkcijas nodošanai. Pieaugot pieprasījumam, pieaug arī darba apjoms – īpaši daudz darba piena produktu ražotājam ir pirms Jāņiem.

Darba iespējas Piena produktu ražotājs var strādāt piena pārstrādes uzņēmumos, kā arī iz-

veidot nelielu ģimenes uzņēmumu un nodarboties, piemēram, ar kazas, aitas vai ekoloģiski tīra
siera ražošanu.

Nepieciešamā izglītība Piena produktu ražotājam nepieciešama vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pārtikas produktu ražošanā vai pārtikas produktu
tehnoloģijā. Mācību ilgums ir divi līdz četri gadi.

Iespējamais atalgojums Piena produktu ražotāja atalgojums ir robežās no Ls 300 līdz Ls 600
mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Siera meistars
Zivju kulinārs
Augļu un dārzeņu konservētājs
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk gatavot ēdienu un interesē, kā tiek ražoti piena produkti?
Varbūt sapņo kādreiz izstrādāt savu, īpašu siera recepti? Vai tev patīk ķīmija, esi kārtīgs, tīrīgs
un nebaidies uzņemties atbildību par liela piena produktu daudzuma kvalitāti? Piena produktu
ražotāja darbs ir fiziski samērā smags, taču dienas beigās, lūkojoties uz gatavo produkciju, tas
sniedz patīkamu padarīta darba apziņu.

Ja esi skolnieks, tad īpaši cītīgi mācies ķīmiju, fiziku, bioloģiju un svešvalodas. Izmanto iespēju
doties ekskursijā uz kādu no piena kombinātiem. Ekskursijas rīko arī mazās zemnieku saimniecības, kur nodarbojas ar piena produktu ražošanu. Ēnu dienās vari uz profesiju palūkoties
pavisam tuvu, ēnojot kādu piena produktu ražotāju. Lai saprastu, vai tev patīk darbs ar piena
produktiem, vari pamēģināt mājās sasiet savu sieru, sakult sviestu vai izgatavot jogurtu.
Ja esi students, tad apdomā, vai vēlies strādāt lielā pārstrādes cehā vai varbūt nodarboties ar
produkcijas ražošanu salīdzinoši nelielos daudzumos, piemēram, savā uzņēmumā. Attiecīgi vari
meklēt prakses un darba iespējas piena kombinātos vai nelielos ražošanas uzņēmumos. Seko
līdzi jaunākajām produktu ražošanas tehnoloģijām un kvalitātes prasībām.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad droši vari pieteikties piena pārstrādes uzņēmumā par strādnieku
un tā novērtēt profesiju. Pēc tam vari mācīties vai arī iegūt pieredzi strādājot. Ja ir pieredze kādā
citā pārtikas nozarē, piemēram, gaļas, sulu vai alus ražošanā, tad pāriet uz piena produktu ražošanu ir samērā viegli.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā un tev ir vidējā profesionālā izglītība, tad vari papūlēties iegūt augstāko izglītību. Tāpat regulāri tiek piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, kur iepazīstina ar jaunākajām ražošanas tehnoloģijām, arī informatīvie semināri.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 196

11/11/11 2:54 PM

PIENA PRODUKTU RAŽOTĀJS

197

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ķīmija un bioloģija

kulinārija un pārtikas produktu pārstrāde

praktisks darbs

piena produktu izgatavošanas tradīcijas

tehniskās iekārtas, ražošanas tehnoloģijas

jaunumi piena produktu ražošanā

kvalitātes kontrole

piena produktu veidi, to pielietojums

Man raksturīgas šādas īpašības:
saimnieciskums			neatlaidība			apzinīgums
pielāgošanās spēja		lietišķums			piesardzība
kārtīgums			taupīgums			kritiskums
praktiskums			disciplinētība			sistemātiskums*
precizitāte			uzmanīgums			patstāvība
atbildīgums			izturība				zinātkāre
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
plānot un vadīt darba gaitu

veikt regulāras produktu kvalitātes pārbaudes

kontrolēt izejvielu izlietojumu

kontrolēt iekārtu darbību

sadarboties ar cilvēkiem

ievērot darba drošību un higiēnas prasības

veikt produktu īpašību mērījumus

sagatavot atskaites un darba grafikus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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IEPAKOŠANAS, IEPILDĪŠANAS UN
MARĶĒŠANAS IEKĀRTU OPERATORS¹
DARBA SATURS Iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatora uzdevums ir

pārraudzīt un vadīt dažādu produkcijas saiņošanas, pildīšanas un marķēšanas iekārtu darbību,
uzraudzīt gatavās produkcijas kvalitāti un veikt nepieciešamos labojumus iekārtu darbībā.
Pirms darba uzsākšanas iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operators pārbauda
attiecīgo iekārtu gatavību darbam, vajadzības gadījumā tās regulē, tīra vai mazgā, uztur darbavietu kārtībā. Pēc iekārtu ieslēgšanas operators nepārtraukti seko līdzi katrai darbībai un operatīvi novērš radušās kļūmes – noņem no iekārtas brāķēto produkciju, novērš sīkas tehniskas
kļūmes, piemēram, ja kaut kas aizsērē vai iesprūst, kārto produkciju uz iekārtas tā, lai darbs
ritētu raiti.
Vienu šādu iekārtu parasti apkalpo vairāki operatori, un katrs ir atbildīgs par vienu vai vairākiem
tās posmiem. Iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatora uzdevums ir gādāt,
lai iekārta darbotos pēc iespējas vienmērīgāk, bez aizķeršanās, lai to nenāktos apturēt, lai tai
būtu augsta darba kvalitāte, tāpēc viņš ne brīdi nenovērš uzmanību no sava posma un laikus
papildina visam darbam nepieciešamās izejvielas, piemēram, iesaiņojuma materiālu, etiķetes,
pudeļu korķus, līmi utt.
Iesaiņošanas iekārtu operatori nereti strādā ar sarežģītas uzbūves iekārtām, tāpēc šāds darbs
visvairāk ir piemērots cilvēkiem ar tehnisko domāšanu, kuri spētu izprast iekārtu darbības principus. Darba specifiku nosaka iekārta, ar kuru viņš strādā, kā arī iesaiņojuma veids katrai produkcijai. Piemēram, darbs nedaudz atšķiras, ja produkcija tiek pildīta stikla vai plastmasas traukos vai arī dažādos tilpumos. Ja iesaiņojuma veids uz iekārtas tiek mainīts, operatora uzdevums
ir pielāgot un noregulēt tās piemēroti jaunajam iesaiņojumam vai pildījumam.

¹ Profesiju grupa “Iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatori” 8183 (01, 03, 04-05, 07-08)
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Galvenais iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatora darba instruments ir attiecīgā iekārta. Atkarībā no tās funkcijas un
specifikas operators var izmantot dažādus darbarīkus iekārtu regulēšanai vai produkcijas pārvietošanai.
Darba apstākļi Lielākoties iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatora darbs

noris cehā kopā ar citiem darbiniekiem. Darba telpā nereti ir dažādas smaržas vai smakas, ko
izdala saražotie produkti, ir troksnis un dažāda temperatūra. Mazgājot iekārtas, operators darbojas arī ar speciālām ķīmiskām vielām – mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.
Iesaiņošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtas darbojas bez apstājas, tāpēc operatoram
vienmēr jāatrodas savā darbavietā, vajadzības gadījumā no tās var aiziet tikai uz neilgu laiku.
Lielākoties šie operatori strādā stāvus un kustības ir samērā vienveidīgas. Jārēķinās, ka darbs
notiek arī nakts maiņās, tāpēc šajā profesijā cilvēkam nepieciešama fiziska izturība.

Darba iespējas Iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatori ir vajadzīgi jebkurā ražošanas uzņēmumā, kur saražotā produkcija ir jāsaiņo vai jāpilda un jāuzliek marķējums.

Nepieciešamā izglītība Šajā profesijā ieteicama vidējā vai profesionālā vidējā izglītība, taču,
tā kā šo specialitāti nevienā skolā nevar iegūt, mācības atbilstīgi uzņēmumu iekārtu darbības
specifikai lielākoties notiek darbavietā, kur operatori strādā.
Iespējamais atalgojums Atalgojumu nosaka produkcijas (un līdz ar to arī iekārtas, kur operators strādā) sarežģītība. Vidējā stundas likme svārstās no 1,20 līdz 2,20 latu stundā.
Radniecīgās profesijas

Kokapstrādes operators
Līmēšanas iekārtu operators
Pārtikas produktu ražošanas operators
Maizes cepšanas iekārtu operators

Ko vari darīt jau šodien Darbs pie saiņošanas, pildīšanas un marķēšanas līnijām nereti ir
visai saspringts un ātrs, tāpēc operatoram jāspēj darboties precīzi un ātri, vienlaikus darbu uztverot mierīgi un nosvērti. Jāspēj ātri reaģēt, ja rodas kāda kļūme, un visu darba laiku jābūt
ļoti uzmanīgam, lai katru iespējamo kļūmi laikus pamanītu. Viena iesaiņošanas, iepildīšanas un
marķēšanas iekārtu operatora darba kvalitāte ietekmē arī pārējo līnijas operatoru darbu, tāpēc
ir svarīgi spēt strādāt komandā un pielāgoties ražošanas līnijas darba tempam un ritmam.
Iekārtu operatora darbā svarīga ir precizitāte, pacietība, nosvērtība un atbildības izjūta.
Ja esi skolnieks, ierosini klases audzinātājai organizēt ekskursiju uz kādu ražotni, lai redzētu,
kā norit iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatora darbs. Attīsti spēju ilgstoši
koncentrēt uzmanību, piemēram, strādājot ar konstruktoru, saliekot puzli no daudziem sīkiem
gabaliņiem. Attīsti fizisko izturību, regulāri nodarbojoties ar sportu vai citām fiziskām aktivitātēm.
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Tiem, kuri vēlas darīt šo darbu, bet vēl nav pieredzes, par darba un mācību iespējām ieteicams
interesēties ražošanas uzņēmumos, jo darbam ar katru iekārtu nepieciešamas specifiskas mācības. Savukārt tie, kuriem jau ir pieredze darbā ar šādām iekārtām, ir iespējas papildināt savas
zināšanas, apgūstot arvien jaunu iekārtu darbību un tā paplašinot savas darba iespējas.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
saiņošanas instrumenti, mehānismi un
iekārtas

tehniskas kļūdas, to novēršanas
iespējas, kvalitātes nodrošināšana

vienveidīgs un sistemātisks darbs

precīzs un praktisks darbs

tehnikas tīrīšanas līdzekļi

produktu marķējumi

mašīnu, iekārtu darbība

dažādu produktu saiņošanas un
pildīšanas process

Man raksturīgas šādas īpašības:
precizitāte			neatlaidība			nosvērtība
saimnieciskums			darbīgums			vērīgums
izpildīgums			piesardzība			kārtīgums
veiklība				disciplinētība			sistemātiskums*
atbildīgums			rūpība				pacietība
praktiskums			savaldība			patstāvība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
ilgstoši koncentrēt uzmanību konkrētai
darbībai

novērtēt padarītā darba vai produkta
kvalitāti

praktiskus uzdevumus veikt ātri un precīzi

risināt konfliktus, saglabājot nosvērtību

uzkopt un lietot tīrīšanas līdzekļus atbilstīgi
instrukcijām

novērtēt iekārtu un tehnikas darbības
precizitāti

ātri reaģēt problemātiskās situācijās

sadarboties komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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VALSTS PILNVAROTAIS PĀRTIKAS INSPEKTORS

VALSTS PILNVAROTAIS PĀRTIKAS
INSPEKTORS¹
DARBA SATURS Valsts pilnvarotais pārtikas inspektors strādā Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) un rūpējas, lai valstī izmantotu cilvēka dzīvei un videi nekaitīgu pārtiku. Viņam ir trīs
uzraudzības sektori – pārtikas vairumtirdzniecības, pārtikas ražošanas un pārtikas izplatīšanas.
Pārtikas inspektora darbība un tiesības ir noteiktas normatīvajos aktos: Eiropas Savienības regulās, LR likumos pārtikas jomā, LR Ministru kabineta noteikumos. Viņa uzdevums ir pārbaudīt,
vai uzņēmumi zina un ievēro pārtikas uzraudzības likuma prasības.
Darbs ikdienā ir saplānots atbilstīgi pārtikas un veterinārā dienesta vadības dotiem uzdevumiem. Viņš veic plānveida vai ārpuskārtas (ja ir sūdzības vai citi gadījumi) pārbaudes, kontrolē
un uzrauga izstrādājumus dažādos pārtikas uzņēmumos, sākot no to ražošanas līdz pat izplatīšanai uzņēmumos (veikalos, tirdzniecības vietās, tirgos, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos),
pārbauda to atbilstību visām prasībām, kas noteiktas Pārtikas uzraudzības likumā. Pārbaudes
nekad netiek iepriekš pieteiktas, tām jābūt negaidītām un tās lielākoties veic inspektors viens,
tomēr uz lielveikaliem vai citiem objektiem, kur ir daudz cehu un telpu, dodas divi pilnvaroti
valsts pārtikas inspektori.
Pirms doties uz pārbaudes objektu (uzņēmumu), inspektoram noteikti jāiepazīstas ar attiecīgo
lietu, lai noskaidrotu, kas konkrētajā objektā tiek veikts, kādas neatbilstības ir konstatētas iepriekšējās pārbaudēs. Viņš izpēta objekta specifiku, izdrukā vajadzīgās veidlapas, apskata, kādus paraugus kādiem rādītājiem būs jāņem, un teorētiski atkārto konkrētā parauga noņemšanas
procedūru. Tad ar visu nepieciešamo aprīkojumu dodas uz uzņēmumu.
Objektā noteikti jāievēro higiēnas prasības – roku mazgāšana un, ja nepieciešams, arī halātu,
galvassegu un bahilu (uz apaviem uzvelkamu čībiņu) lietošana, lai maksimāli pasargātu vidi. Ja
ražo specifiskus produktus, kur uzņēmuma darbinieki strādā maskās, to lieto arī inspektors.
¹ Profesiju grupa „Politikas pārvaldības vecākie speciālisti” 2422.
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Uzņēmumā inspektors pieaicina atbildīgo personu, kuram izstāsta savas vizītes mērķi, kādas
inspekcijas metodes tiks pielietotas un ko tieši darīs – pārbaudīs dokumentāciju, higiēnas stāvokli, marķējumu, produktu derīgumu termiņus, intervēs darbiniekus, vērtēs, kā pārtikas produkti tiek uzglabāti, apstrādāti, transportēti. Tad pārbauda, vai darba vide – telpas, inventārs,
darbinieki, apģērbs un pārējais, kas atrodas uzņēmumā, – var piesārņot pārtikas produktu.
Inspektors ne tikai pievērš uzmanību higiēnai, bet arī tehnoloģijas procesiem, vai tos var veikt
higiēniski, vai nav tehnoloģisko plūsmu krustošanās, kur var rasties pārtikas piesārņojums. Piemēram, lai izejvielas savā apritē nekrustojas jau ar gatavo produktu gan ražošanā, gan uzglabāšanā.
Tad inspektors pārbaudāmos objektos ņem paraugus un analīzes gan no produktiem, iekārtām (instrumenti, darba virsmas), gan no cilvēkiem (rokas, apģērbs), kuri saskaras ar pārtiku.
Pēc tam paraugus iesaiņo, noplombē uzņēmuma pārstāvju klātbūtnē un nekavējoties nogādā
akreditētā laboratorijā. Kad testēšanas pārskati un rezultāti no tās saņemti, inspektors izvērtē
to atbilstību normatīvo aktu prasībām, ievada rezultātus PVD datu bāzē un sagatavo atbildi pārbaudītajam uzņēmumam.
Ja uzņēmumā tiek konstatēti pārkāpumi un kāda neatbilstība Pārtikas uzraudzības likumā
noteiktajām prasībām, inspektors sastāda aktu par tiem un vienojas ar uzņēmuma vadību par
termiņiem, kuros tie jānovērš. Valsts pilnvarotajam pārtikas inspektoram ir tiesības pieprasīt
nepilnību novēršanu, uzlikt naudas sodu par pārkāpumiem un, ja ir konstatēti kādi bīstami
pārkāpumi, viņam ir tiesības pat bez brīdinājuma apturēt uzņēmuma darbību uz laiku, kamēr
tos novērsīs. Inspektors var arī konsultēt un sniegt atbildes uz uzņēmumus interesējošiem
jautājumiem.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Darbā inspektors izmanto dažādus instrumentus, bet galvenokārt termometrus, speciālos instrumentus paraugu noņemšanai, laboratorijas
izmeklējumiem un citus, kas saistīti ar pārtiku, piemēram, instrumenti produkta gatavības, sulas daudzumu noteikšanai produktā. Inspektors strādā arī ar datoru, jo jāizmanto dažādas datu
bāzes, kurās jāievada pārbaužu dati.
Darba apstākļi Tā kā lielāko dienas daļu inspektors pavada pārbaudēs pārtikas ražošanas,

uzglabāšanas un izplatīšanas uzņēmumos, tad darba apstākļi ir ļoti dažādi, tie atkarīgi no pārbaudāmiem objektiem (uzņēmumiem), var būt darbs gan telpās, gan ārā (noliktavas, izbraukuma tirdzniecība). Viņa pienākums ir objektā apskatīt visas telpas, ieskaitot arī saldētavas un
noliktavas, kurās nereti ir –18°C vai lielāks aukstums.
Darba laiks ir nenormēts, kas tiek aprēķināts pēc summētā stundu tarifa. Nepieciešamības gadījumā tas var sākties ļoti agri no rīta vai arī var nākties strādāt naktī.

Darba iespējas Valsts pilnvarotais pārtikas inspektors strādā Pārtikas un veterinārajā die-

nestā. Tā kā šis darbinieks ir valsts amatpersona (ierēdnis), tad viņam likumdošanā ir noteikti
ierobežojumi, ar kādu darbu viņš drīkst savienot savu tiešo darbu, piemēram, viņam ir atļauts
papildus strādāt par lektoru, skolotāju vai arī veselības aprūpē.

Nepieciešamā izglītība Šo darbu var strādāt personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību
medicīnā, veterinārmedicīnā, pārtikas tehnoloģijā, ķīmijā, bioloģijā vai viņām ir apstiprināta sabiedrības veselības speciālista vai agronoma kvalifikācija. Atkarībā no iegūtās izglītības inspektoram PVD tiek piešķirtas pilnvarojuma jomas – strādāt ar tiem procesiem un ražošanu, kurus
zina (ir mācījies), piemēram, pārtikas ražošanas uzņēmumu pārbauda inspektors ar pārtikas
tehnologa diplomu.
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Pirms darba uzsākšanas inspektoram ir mācības un tad jākārto teorētiskais un praktiskais eksāmens. Pēc tā tiek piešķirts pilnvarojums un izsniegta inspektora apliecība. Inspektoram katru
gadu jāapmeklē mācības un kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, par kuriem viņš saņem sertifikātu.

Radniecīgās profesijas

Darba aizsardzības speciālists
Vides tehnologs
Pārtikas un dzērienu tehnologs

Ko vari darīt jau šodien Vai tu spēj strādāt patstāvīgi, uzņemties atbildību, strādāt ar cilvēkiem? Vai tevi interesē pārtikas drošības un higiēnas jautājumi? Vai esi pietiekami vērīgs, precīzs, domājošs, lai saskatītu pārkāpumus un izanalizētu, kas ir būtisks vai nebūtisks? Vai interesē likumdošana un esi gatavs visu laiku papildināt savas zināšanas profesijā? Vai vēlies rūpēties
par drošu vidi pārtikas jomā?
Ja esi skolnieks, tad pievērs uzmanību ķīmijas, bioloģijas un svešvalodu apguvei. Piedalies mājas uzkopšanas darbos un uzzini, kādi uzkopšanas līdzekļi kādiem mērķiem ir domāti. Virtuvē
pamēģini pagatavot kādu ēdienu pēc receptes un padomā, vai tev patīk ievērot un precīzi izpildīt
norādījumus. Ēnu dienās piesakies Pārtikas un veterinārajā dienestā un izmanto iespēju uzzināt
vairāk par valsts pilnvarotā pārtikas inspektora darbu.
Ja studē vai esi ieguvis augstāko izglītību medicīnā, pārtikas tehnoloģijā, ķīmijā, bioloģijā, vai tev
jau ir sabiedrības veselības speciālista vai agronoma kvalifikācija, tad iepazīsties ar Pārtikas un
veterinārā dienesta darbību un īpaši PVD Pārtikas uzraudzības departamenta aprakstu mājaslapā www.pvd.gov.lv, lai izvērtētu, vai tevi saista darbs šajā jomā. Apgūsti datorlietotāja prasmes,
svešvalodas (angļu, vācu, krievu) vismaz pamatzināšanu līmenī, iegūsti autovadītāja apliecību
B kategorijā. Izmanto iespēju papildināt zināšanas atbilstīgās nozares kursos un semināros.
Tā kā valsts pilnvarotā pārtikas inspektora darbā pārbaužu laikā nākas daudz sastapties ar dažādiem cilvēkiem, nereti arī paaugstināta stresa situācijās, tad attīsti saskarsmes un konflikta
situāciju risināšanas prasmes, trenē asertīvas (pozitīva uzstājība) uzvedības prasmes, lasot atbilstīgu psiholoģisko literatūru vai piedaloties saskarsmes prasmju treniņa semināros.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ķīmija, mikrobioloģija

medicīna, sabiedrības veselības jautājumi

uzturzinātne

noteikumi, tiesību akti

kontrole un uzraudzība

praktisks un precīzs darbs

pārtikas ražošana un aprite

intervijas, konsultācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:
praktiskums				neatlaidība			disciplinētība
vērīgums				saimnieciskums			apdomība
izpildīgums				piesardzība			analītiskums
godīgums				prasīgums			sistemātiskums**
materiālisms*				savaldība			zinātkāre
atturība					akurātums			intelektualitāte***
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties tiesību sistēmā, izprast tiesību
aktus

strādāt paaugstinātas psiholoģiskās spriedzes apstākļos, risināt konflikta situācijas

saprotami un lietišķi izteikties rakstiski

ievērot higiēnas prasības un pārbaudīt to
ievērošanu

plānot pārbaudes posmus un to norisi
konsultēt cilvēkus

noņemt un sagatavot paraugus analīzēm
strādāt individuāli un sadarbībā ar citiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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MUITAS BROKERIS
Kods 3311 36
DARBA SATURS Muitas brokeris ir starpnieks starp valsti un kravas īpašnieku, kurš vēlas kādu

kravu ievest vai izvest no valsts. Brokera uzdevums ir nodrošināt visas paredzētās muitošanas
darbības un veikt normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus. Viņa darbība un pienākumi ir noteikti 18.03.2004. likumā “Muitas likums”.
Muitas brokeris ar kravu saistītos dokumentus noformē ātri un profesionāli, tāpēc bieži uzņēmumi vai privātpersonas ar muitošanu saistītās darbības uztic viņam, kaut varētu tās veikt paši.
Muitas brokera pakalpojumi samazina kravu muitošanas ilgumu un nereti uzlabo sadarbību
starp kravu īpašniekiem un muitas darbiniekiem. Lielākoties brokera klienti ir Latvijas uzņēmēji,
retāk privātpersonas.
Sadarbības sākumā muitas brokeris ar klientu noslēdz līgumu par pārstāvniecību un saviem
uzdevumiem. Pēc tam nosaka muitojamo preču apjomu, atbilstīgi tam aprēķina nepieciešamā
galvojuma apmēru un veic visas tehniskās, juridiskās un finanšu darbības, kas saistītas ar preču
pārvešanu pāri muitas robežai. Nosaka arī kārtību, kādā veicami norēķini ar klientu, noformē
preču apdrošināšanu un veic citas darbības, kas saistītas, piemēram, ar preču uzglabāšanas
organizēšanu, klienta informēšanu vai dokumentu iesniegšanu.
Atkarībā no līgumā noteiktajiem uzdevumiem muitas brokeris var iesaistīties galvenokārt dokumentu noformēšanā vai arī sekot līdzi visiem kravas transportēšanas posmiem. Ja ir iesaistījies
visos posmos, tad pārbauda, vai kravas saturs atbilst dokumentos norādītajam, un nesakritību
gadījumā iesaista muitas darbiniekus. Muitas brokerim ir tiesības pašam pārbaudīt kravu, tomēr
lielākoties viņi to nedara.
Strādājot ar kravu, muitas brokeris uzzina maksimāli daudz informācijas par to – pats vai ar muitas deklarantu palīdzību pārbauda tās kodu, izpēta, vai dokumentos nav kļūdu, vai tie atbilst
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kravai, vai ir visi vajadzīgie preču sertifikāti. Pēc tam noformē visus nepieciešamos dokumentus
un deklarācijas, ja vajadzīgs, sagādā sertifikātus, piemēram, preču izcelsmes, kvalitātes atbilstības utt.
Muitas brokerim vienmēr jāzina, kuras preces atļauts vai aizliegts ievest un kādi dokumenti to
ievešanai nepieciešami. Šos dokumentus, atļaujas un sertifikātus var sagādāt pats klients vai
arī attiecīgos pienākumus var uzticēt muitas brokerim.
Tāpat brokeris rūpējas par nepieciešano maksājumu veikšanu. Klients var lūgt sākumā muitas
maksājumus veikt brokeru uzņēmumam. Bet, ja brokeris ir uzņēmies kravas noformēšanu, tad
viņa pienākums ir ne tikai aprēķināt nodokļus, bet arī tos visus nomaksāt.
Muitas brokerim jāpārzina muitas kravas pavaddokumenti un jānoformē tie attiecīgajai muitas
kravai. Ja viņš sastopas ar kādiem nestandarta gadījumiem vai līdz šim nebijušām atmuitojamām precēm, tad noteikti jākonsultējas valsts institūcijās.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Muitas brokeris ikdienā galvenokārt lieto biroja
tehniku un strādā ar speciālām programmām, piemēram, deklarēšanas un riska analīzes programmām. Noderīga ir arī automašīna, lai ātrāk aizbrauktu uz iestādēm, biroju un muitas punktiem, kā arī jābūt tālrunim operatīvai saziņai ar klientu un valsts institūcijām.

Darba apstākļi Muitas brokera darbs noris gan birojā, gan dažādās iestādēs, kārtojot doku-

mentus. Tāpat viņa uzdevums var būt rūpīgi sekot kravas stāvoklim. Tādā gadījumā viņš daudz
pārvietojas, jo jādodas uz noliktavām, ostām, kravas pārkraušanas vietām un jāseko līdzi kravas
pārbaudei.
Brokera darbs pārsvarā ir normēts, taču klienta uzdevumā viņam nākas strādāt arī jebkurā citā
laikā, kad pienāk krava. Darbs ir intensīvs, bez tam ir ļoti grūti prognozēt tā apjomu kādā konkrētā periodā. Brokeris strādā paaugstināta stresa apstākļos, jo lielākoties darbojas ar lielām
un vērtīgām kravām. Viņa darba temps un kvalitāte var ietekmēt klienta uzņēmuma darbību,
tāpēc jābūt rūpīgam un precīzam.

Darba iespējas Muitas brokeris var strādāt uzņēmumos, kuri piedāvā muitas brokera pakalpojumus.

Nepieciešamā izglītība Minimālās prasības muitas brokera izglītības līmenim – vidējā izglītība, taču, lai strādātu šajā profesijā, nepieciešama Valsts ieņēmumu dienesta atļauja un kursos
iegūts sertifikāts, kas atļauj cilvēkam strādāt muitas brokeru firmā. Sertifikātu izsniedz uz trim
gadiem, pēc tam, veicot papildu mācības, tas jāatjauno.
Muitas brokera profesionālo kvalifikāciju iespējams apgūt arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā (mācību ilgums divi gadi), pēc tam mācības var turpināt bakalaura
profesionālajā studiju programmā.
Ļoti bieži par muitas brokeriem strādā cilvēki ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs, finansēs vai
ekonomikā.

Iespējamais atalgojums Muitas brokera minimālais atalgojums ir aptuveni Ls 600-Ls 700
mēnesī. Bet tas var būt ļoti mainīgs, jo ir uzņēmumi, kur viņš saņem noteiktu algu un papildus
vēl procentus par veiktajiem darījumiem. Šādā gadījumā muitas brokera alga var svārstīties no
Ls 600 līdz Ls 2000 mēnesī.
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Radniecīgās profesijas
Muitas eksperts
Brokeris
Apdrošinātājs

Ko vari darīt jau šodien Vai esi sabiedrisks un spēj darboties vienlaikus ar lielu informācijas daudzumu un skaitļiem? Ja vēlies strādāt par muitas brokeri, tev nepieciešama neatlaidība,
vērīgums, stingrība un spēja izteikt un aizstāvēt savu neatkarīgo spriedumu. Brokerim nemitīgi jāseko līdzi jaunumiem likumdošanā, jābūt precīzam un jākontrolē viss, kas notiek ar kravu.
Muitas brokeris darbojas gan klienta, gan valsts interesēs, tāpēc svarīgas ir labas saskarsmes
prasmes, kas palīdz risināt arī nesaprašanos un konfliktus. Ja tev piemīt šīs rakstura īpašības
un interesē finanses, ekonomika, loģistika, likumdošana, un vēlies visas šīs zināšanas izmantot
savā darbā, tad muitas brokera profesija ir tev piemērota.
Ja esi skolnieks, apmeklē atvērto durvju dienas mācību iestādēs, kur var apgūt muitas brokera
profesiju, apmeklē Ēnu dienas uzņēmumos, iepazīsties ar Muitas likumu un nodokļu likumdošanu. Skolā īpašu vērību pievērs ekonomikas, matemātikas, informātikas un svešvalodu apguvei.
Viens no galvenajiem muitas brokera uzdevumiem ir iepazīšanās ar dažādiem dokumentiem un
to aizpildīšana, tāpēc trenē prasmi iedziļināties detaļās, precizitāti un metodiskumu.
Ja esi students, tad atceries, ka muitas brokerim vajadzīgas ļoti plašas zināšanas un tās nepārtraukti jāpapildina. Pēc izglītības iegūšanas, lai saņemtu brokera sertifikātu, ir nepieciešama darba pieredze. Tāpēc jau laikus meklē prakses vietas vai muitas brokera asistenta darbu.
Iepazīsties ar Muitas likumā noteiktajām prasībām muitas brokerim un interesējies par kursiem
Latvijas Loģistikas asociācijā vai tās mājaslapā www.lla.lv.
Ja vēlies pārkvalificēties, būtu vēlama darba pieredze grāmatvedībā, finansēs, ekonomikā, loģistikā, jurisprudencē vai kādā citā profesijā, kas noder muitas brokera darbā. Mācies kursos šīs
profesijas kvalifikācijas sertifikāta iegūšanai. Iepazīsties ar Muitas likumā noteiktajiem nosacījumiem par muitas brokera atļaujas saņemšanu, ko izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari turpināt mācības augstāka
līmeņa izglītības programmā, mācīties kursos, piemēram, grāmatvedībā, jurisprudencē vai speciālos tālākizglītības kursos muitas brokeriem. Tāpat dodies uz semināriem un informatīviem
pasākumiem, kādus nereti rīko jaunu likuma normu pieņemšanas gadījumā Valsts ieņēmumu
dienests un citi. Vari specializēties darbam par ekspeditoru, kuģu aģentu vai līdzīgā profesijā.
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MUITAS BROKERIS

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
likumdošana

aprēķini

ekonomika un finanses

muitas dokumenti, likumdošana

preču muitošana

darbu kontrole un organizācija

plānošana un stratēģiskā domāšana

labas sadarbības veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			optimisms			racionalitāte**
sabiedriskums			ekstraversija*			vērīgums
pašapziņa			entuziasms			precizitāte
enerģiskums			disciplinētība			neatkarība
izlēmība				apdomība			strādīgums
vēlme dominēt			neatlaidība			organizatora spējas
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme,
spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
sagatavot juridiskos un finanšu dokumentus

konsultēt finanšu un likumdošanas jautājumos

orientēties likumdošanā un pielietot darbā
normatīvos aktus

sadarboties ar atbildīgajām valsts iestādēm

plānot, kontrolēt un organizēt
veikt aprēķinus

operatīvi risināt sarežģītus jautājumus
organizēt muitošanas procesu

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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TRANSPORTSISTĒMU INŽENIERIS
Kods 2144 45
DARBA SATURS Transportsistēmu inženierim labi jāpārzina transporta sistēma – visi iespējamie tās veidi, transporta specifika, personāls, iekārtas – un jānodrošina kravu un pasažieru
pārvadājumi.
Viņš apkalpo dažādu nozaru uzņēmumus – mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, pasažieru pārvadātājus, ražojošās rūpnīcas un tādas, kas vēl gatavojas sākt strādāt un kam nepieciešama kravu pārvadājumu plāna izstrāde. Inženieris, plānojot pārvadājumus gan valsts iekšienē,
gan visas pasaules mērogā, organizē tos tā, lai izmaksas būtu pēc iespējas mazākas.
Viņa pienākums ir apkalpot klientus, pieņemt pasūtījumus kravu sūtījumiem vai pasažieru pārvadājumiem, slēgt līgumus, pieprasīt cenu piedāvājumus transporta kompānijām, strādāt ar operatīvo informāciju, sekojot kravu statusam un to atrašanās vietām, kā arī risināt transportēšanas
gaitā radušās problēmas.
Lai nodrošinātu pārvadājumu izpildi, inženieris izmanto piecus transporta sistēmu veidus – autoceļu, dzelzceļu, jūras, gaisa un cauruļvadu. Bieži vien, lai piegāde būtu sekmīga, jāsavieno vairāki transporta veidi, piemēram, noteiktu kravas daļu piegādās ar vienu, daļu ar citu transportu.
Nereti piegādi nākas kārtot pa posmiem, piemēram, sākumā kravu ved ar autotransportu, tad
pārkrauj kuģī, bet pēdējā posmā izmanto dzelzceļu. Pārvadājamās kravas var būt gan dažādas
preces, gan darbgaldi, iekārtas, būvmateriāli, gan izejvielas un izejmateriāli. Pasažieru pārvadājumu jomā inženieris izstrādā optimālo maršrutu un nodrošina tā izpildi, izvērtē arī pasažieru
drošību un izstrādā drošības un kvalitātes standartus.
Uzņēmumā, kas pats piedāvā transporta pakalpojumus, inženiera darba pienākumos ietilpst arī
transporta līdzekļu vadītāju kontrole, piemēram, kā viņi ievēro braukšanas un atpūtas grafiku.
Šai darbā ietilpst arī transportmašīnu ekspluatācijas un remontdarbu vadība un kontrole, inovā-
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ciju un progresīvu pārvadājumu metožu ieviešana, kā arī transporta speciālistu un apkalpojošā
personāla mācību un atestācijas organizēšana.
Inženierim, kurš gādā par kravu pārvadājumiem uz ārzemēm, noteikti jāpārzina šo valstu kravu pārvadāšanas likumi – kādi dokumenti nepieciešami, cik lielas kravas un kādā laikā atļauts
pārvadāt.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Transportsistēmu inženieris darbā izmanto
biroja tehniku, galvenokārt datoru, tālruni un citus elektroniskās saziņas līdzekļus. Nozīmīgs
instruments ir dažādas datorprogrammas maršrutu aprēķināšanai un plānošanai (piemēram,
Autoroute), kā arī transporta izsekošanas ierīces.
Darba apstākļi Darbs galvenokārt norit biroja telpās. Lai gan tā ilgums ir astoņas stundas, inženierim jābūt nepārtraukti pieejamam, lai varētu operatīvi nodot informāciju un risināt problemātiskas situācijas, ja tādas radušās. Tāpat viņam nepārtraukti jāseko līdzi transporta un kravu
atrašanās vietai un pārvadājumu grafika izpildei.

Darba iespējas Strādāt var transporta uzņēmumos – dažādos sauszemes, jūras un gaisa

transporta, loģistikas, pasažieru, kravu pārvadājumu un ekspedīciju firmās, arī lielākos ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos, kas paši nodarbojas ar savas produkcijas pārvadāšanu. Var
strādāt arī pētniecības un izglītības iestādēs, kas nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistiskā un tehniskā nodrošinājuma izstrādi un uzturēšanu.

Nepieciešamā izglītība Transportsistēmu inženierim ir nepieciešama augstākā (profesionālā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā) izglītība transportsistēmu inženierijā vai uzņēmējdarbības vadībā transporta nozarē. Studiju ilgums ir četri gadi.
Iespējamais atalgojums Transportsistēmu inženiera iespējamais atalgojums ir atkarīgs no
uzņēmuma finansēm un viņa pieredzes, vidēji šie speciālisti saņem Ls 600 līdz Ls 1000 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Autotransporta inženieris
Dzelzceļa transporta inženieris
Loģistikas speciālists
Transporta grafika analītiķis
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk ģeogrāfija? Varbūt vēlies strādāt kādā transporta jomā

un tevi interesē loģistika un tehnika? Vai tev patīk organizēt savu un vadīt citu cilvēku darbu?
Transportsistēmu inženierim bez tehniskās domāšanas nepieciešamas arī labas saskarsmes
prasmes gan tādēļ, lai varētu ātri un precīzi organizēt kravu un pasažieru pārvadājumus, gan
veiksmīgām attiecībām ar klientiem, kolēģiem un padotajiem.
Šis darbs ir saistīts ar plānošanu un optimāla piegādes un nosūtījuma risinājuma atrašanu. Tā kā
te nepieciešams meklēt transporta uzņēmumus arī citās pasaules valstīs, tad vēlams zināt pēc
iespējas vairāk svešvalodu.
Ja esi skolnieks, vari internetā meklēt mācību iestādes, kur būtu iespējams apgūt transportsistēmu inženiera profesiju. Apmeklē izglītības iestāžu un uzņēmumu atvērto durvju dienas.
Vairāk par transportsistēmas inženieru darbu vari uzzināt internetā, transporta uzņēmumu
mājaslapās, arī izstādēs, piemēram, izstādē Skola. Īpašu uzmanību pievērs fizikai, tehniskajai
grafikai, matemātikai, informātikai, ģeogrāfijai un svešvalodām.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas kādā pasažieru, kravu pārvadājumu vai loģistikas
uzņēmumā. Latvijā darbojas arī starptautiskās kompānijas, kur prakse varētu sniegt vērtīgu pieredzi un plašu ieskatu transportsistēmu inženiera darbā.
Ja vēlies pārkvalificēties un labi pārvaldi svešvalodas, esi sabiedrisks un apķērīgs, tad prakses
laikā šo profesiju var apgūt samērā īsā periodā. Ja pirms tam esi saņēmis bakalaura grādu kādā
transporta nozarē (piemēram, gaisa aviācijā vai jūras transportā), tad iespējams iegūt profesionālā maģistra grādu transportsistēmu inženierijā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad meklē kvalifikācijas celšanas
kursus un izmanto jebkādu iespēju iegūt papildu zināšanas, piemēram, apmeklējot lekcijas un
seminārus Rīgas Tehniskās universitātes Transportmašīnu tehnoloģiju institūtā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
transportlīdzekļu veidi, pielietojums

kravu un pasažieru pārvadājumi

plānošana un projektu izstrāde

organizatorisks un vadošs darbs

svešvalodas

matemātika, fizika, informātika

ģeogrāfija, ceļu kartes

maršrutu plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskā domāšana		tālredzība			neatlaidība
sistemātiskums*			taupīgums			uzcītība
precizitāte			intelektualitāte***		patstāvība
materiālisms**			izlēmība				uzstājība
piesardzība			apdomība			disciplinētība
lietišķums			racionalitāte****			rūpīgums
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties transporta veidos

patstāvīgi pieņemt lēmumus

izstrādāt kravas pārvadājuma plānu

orientēties kravu pārvadāšanas noteikumos

aprēķināt pārvadājuma izmaksas

meklēt un apstrādāt informāciju

organizēt savu un citu darbu

strādāt ar maršrutu plānošanas datorprogrammām

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU
TEHNISKAIS EKSPERTS
Kods 3115 48
DARBA SATURS Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts ir neatkarīgs speciālists,

kurš novērtē automašīnu tehnisko stāvokli. Visbiežāk tehniskais eksperts nosaka transportlīdzekļa bojājumu apmēru un aprēķina izmaksājamās apdrošināšanas kompensācijas summu
pēc ceļu satiksmes vai citu veidu negadījumiem. Retāk transporta līdzekli vērtē gadījumos, ja
auto vēlas pārdot vai iegādāties līzingā.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta uzdevums ir pārbaudīt automobiļa vispārējo
tehnisko stāvokli, novērtēt konkrētā negadījumā tam nodarītos bojājumus, fiksēt tos protokolā un fotogrāfijās, pārbaudīt, vai bojājumi atbilst negadījuma apstākļiem, kā arī aprēķināt
radušos zaudējumus. Eksperta darba gaitu un secību precīzi nosaka 12.04.2005. MK noteikumi nr. 251 “Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas
noteikumi”.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta darba process nosacīti sastāv no divām daļām – no automobiļa tehniskā novērtējuma un no zaudējumu aprēķināšanas. Novērtējot transportlīdzekļa tehnisko stāvokli, eksperts izdara dažādus inženiertehniskus mērījumus, piemēram, mēra riepu protektora dziļumu, karkasa deformāciju vai krāsas biezumu, kas ļauj noteikt,
vai automobilis iepriekš jau ticis remontēts un cik kvalitatīvi tas darīts. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts ne vien fiksē redzamos bojājumus, bet arī modelē negadījuma
situāciju un prognozē tā saukto slēpto defektu iespējamību, piemēram, kādus bojājumus vēl
bez jau konstatētajiem varētu radīt trieciens pa riteni. Lai varētu precīzi aprēķināt radušos
zaudējumus, sauszemes transportlīdzekļa tehniskais eksperts, ņemot vērā automobiļa kom-
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plektāciju un tā tehnisko stāvokli pirms negadījuma, nosaka transportlīdzekļa cenu tirgū. Kad
novērtējums ir pabeigts, tehniskais eksperts un klients paraksta protokolu.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts aprēķina zaudējumus, lai par paredzēto summu automašīnu būtu iespējams atjaunot tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms negadījuma. Lai to
izdarītu, tehniskais eksperts noskaidro katras bojātās detaļas cenu un tās nomaiņas izmaksas,
kā arī izlemj, vai detaļu varēs remontēt vai būs jāmaina pret jaunu. Eksperts norāda, kādas tehnoloģijas būtu jāizmanto transportlīdzekļa remontā un reizēm arī pārrauga remonta gaitu.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atzinums ir pamats sadarbībai starp apdrošināšanas kompānijām, autoservisiem un automašīnu īpašniekiem. Tehniskais eksperts ir juridiski atbildīgs par saviem lēmumiem un līdz ar to arī par automašīnas tehnisko drošību ceļu
satiksmē.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksper-

ta svarīgākais instruments ir fotoaparāts vai videokamera, ar kuru tiek fiksēti bojājumi, arī dators ar specializētām datorprogrammām un datu bāzēm, dažādi rezerves daļu un cenu katalogi,
mērogu lineāli un vairāki specifiski instrumenti – krāsas biezuma mērītājs, protektora dziļuma
mērītājs un citi. Sarežģītākos gadījumos ekspertam var noderēt visi autoservisos lietojamie instrumenti.

Darba apstākļi Neatkarīgi no gadalaika sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta darbs

galvenokārt norit ārpus telpām, retāk autoservisos, savukārt zaudējumus viņš aprēķina telpās.
Eksperti nereti strādā kā individuālie komersanti, tāpēc gan piemērotāko apskates laiku, gan
vietu izvēlas kopā ar klientu, līdz ar to darba laiks lielākoties ir nenormēts.

Darba iespējas Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts var strādāt autoservisos,

apdrošināšanas un līzinga kompānijās, muitā, darboties kā individuālais komersants vai dibināt
uzņēmumu un apkalpot apdrošināšanas kompānijas. Paaugstinot kvalifikāciju un specializējoties šaurākā jomā, eksperts var strādāt Ceļu policijā, kur izvērtē ceļu satiksmes negadījumu
apstākļus.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par sauszemes transportlīdzekļu tehnisko ekspertu,
nepieciešams Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja izsniegts sertifikāts, kuru var
iegūt, nokārtojot speciālu eksāmenu. Tam nepieciešama ar sauszemes transportlīdzekļiem
saistīta vidējā profesionālā vai augstākā izglītība. Ja izglītība iegūta ar sauszemes transportlīdzekļiem nesaistītā jomā, tad nepieciešama vismaz triju gadu pieredze eksperta darbā. Eksperta sertifikāts jāpagarina ik pēc trim gadiem un vismaz reizi gadā jāmācās kvalifikācijas
celšanas kursos. Izglītības prasības un sertifikācijas nosacījumi ir noteikti 12.04.2005. MK
noteikumos nr. 251 “Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi”.
Iespējamais atalgojums Transporta līdzekļa ekspertīzei nav noteikta nemainīga cena – tā

atkarīga no katra gadījuma sarežģītības un darba apjoma. Līdz ar to sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta atalgojums, īpaši strādājot individuāli, ir atkarīgs gan no klientu skaita,
gan gadījumu sarežģītības. Strādājot apdrošināšanas vai līzinga kompānijās, sauszemes transportlīdzekļu tehniskie eksperti var saņemt arī fiksētu mēnešalgu, kas vidēji svārstās no Ls 400
līdz Ls 600 mēnesī.
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SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻU TEHNISKAIS EKSPERTS

Radniecīgās profesijas
Novērtētājs
Autotransporta inženieris
Autoservisa speciālists
Izmeklētājs

Ko vari darīt jau šodien Ja tevi interesē dažādu transportlīdzekļu uzbūve un patīk risināt sarežģītus uzdevumus, iedziļinoties vissīkākajās detaļās, ja nav bail uzņemties atbildību un nemitīgi mācīties, tad uzzini vairāk par šo profesiju Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas biroja
mājaslapā www.ltab.lv. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskajam ekspertam ir nepieciešamas
zināšanas gan auto mehānikā, gan elektronikā, ieteicama arī praktiska pieredze automašīnu remontā. Lai labi veiktu eksperta darbu, jāpārzina ne vien automobiļu remonta tehnoloģijas, bet
arī to ražošanā izmantoto materiālu īpašības, kā arī transporta līdzekļu un rezerves daļu tirgus,
un jāseko līdzi cenu pārmaiņām un jaunākajām tehnoloģijām.
Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta darbā nozīmīgs ir godīgums un objektivitāte,
precizitāte un spēja pieņemt lēmumus.
Ja esi skolnieks, tad apsver iespēju iegūt vidējo profesionālo izglītību automehānikā, kur jau
laikus iegūsi praktisku pieredzi automobiļu remontā, vai citu ar sauszemes transportlīdzekļiem
saistītu izglītību. Apgūsti svešvalodas, jo liela daļa ekspertam nepieciešamo katalogu un datu
bāzu ir dažādās svešvalodās. Skolā pastiprinātu uzmanību pievērs fizikas, matemātikas, politikas un tiesību, ekonomikas un svešvalodu apguvei.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad sagatavojies eksāmena kārtošanai sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta sertifikāta iegūšanai. Sertificēšanas prasības ir noteiktas 12.04.2005. MK noteikumos nr. 251 “Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas
noteikumi”. Lai nokārtotu eksāmenu, nepieciešamas plašas zināšanas automobiļu tehniskajā
jomā, jāpārzina arī Civillikums, Krimināllikums, Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums un citi normatīvie akti, jāprot lietot tehniskie
katalogi un datu bāzes, kā arī specializētās datorprogrammas. Lai to visu apgūtu, iespējams
mācīties Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu Latvijas nacionālās asociācijas rīkotos kursos, par ko vairāk informācijas meklē mājaslapā www.autoeksperti.lv. Asociācija rīko arī
kursus kvalifikācijas celšanai un pieredzes gūšanai ārvalstīs.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
transportlīdzekļu markas, modeļi, veidi
un tehniskie parametri

autotransporta tehniskie dokumenti un
rokasgrāmatas

fotografēšana

datora datu bāzes

auto mehānika un elektronika

vieglo un smago automašīnu konstrukcija

transportlīdzekļu rezerves daļu tirgus

transportlīdzekļu remonta iekārtas

Man raksturīgas šādas īpašības:
disciplinētība			precizitāte			uzņēmība
savaldība			materiālisms*			izlēmība
atbildīgums			neatlaidība			pašapzinīgums
vērīgums			saimnieciskums			sabiedriskums
apzinīgums			darbīgums			apķērība
rūpīgums			ekstraversija**			kritiskums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pārzināt transportlīdzekļu tehnisko terminoloģiju

pārzināt transportlīdzekļu tehnisko terminoloģiju svešvalodās

strādāt ar datoru, atrast informāciju datu
bāzēs

aprēķināt transportlīdzekļu zaudējumus
negadījumos

strādāt ar sauszemes transportlīdzekļu
bojājumu novērtēšanas tehniskajām rokasgrāmatām

fotografēt, lai nodrošinātu transportlīdzekļu
bojājumu pareizu attēlojumu

izvērtēt bojājumus un sagatavot protokolu

risināt konflikta situācijas

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Atjaunojamo energoresursu inženieris
Siltumenerģētikas tehniķis
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris
Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks
Hidro un siltumizolētājs
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris
Energoauditors inženieris
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ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU
INŽENIERIS¹
DARBA SATURS Atjaunojamo energoresursu inženieris projektē siltuma un elektroenerģijas
ražošanas iekārtas, kurās izmanto kādu no atjaunojamiem enerģijas avotiem, piedalās to izgatavošanā, izbūvē un uzraudzībā. Galvenie šādi energoresursu veidi Latvijā ir biomasa (koksne)
un hidroresursi, kā arī vēja enerģija, biogāze un salmi. Pie tiem pieder arī saules starojums, ģeotermālā enerģija jeb zemes siltums, viļņi, kā arī paisuma un bēguma procesi. Nozares galvenais
mērķis ir rast veidus, kā optimāli izmantot Latvijas atjaunojamo energoresursu potenciālu, ņemot vērā ekonomiskās, ģeogrāfiskās un tehniskās iespējas.
Atjaunojamo energoresursu inženieris rūpējas, lai cilvēki taupītu enerģiju un līdzekļus, lai mazinātu
resursu patēriņu, kā arī dzīvotu patīkamā, nepiesārņotā vidē. Viņš plāno pasākumus un projektē
iekārtas, kas mazina kaitīgo izmešu nonākšanu apkārtējā vidē, uzrauga, piemēram, enerģētiskās
koksnes sagatavošanu un biomasas izmantošanu siltuma un elektroenerģijas ražošanā.
Kopā ar pasūtītāju inženieris izvirza noteiktus mērķus ražošanas izmaksu un kaitīgo izmešu samazināšanai, ražošanas efektivitātes uzlabošanai un izvēlas piemērotākos līdzekļus to sasniegšanai. Atjaunojamo energoresursu inženiera darbs sākas ar resursu efektivitātes un pielietojamības, kā arī jaunu ražošanas sistēmu ieviešanas iespēju izvērtēšanu. Atjaunojamos resursus
inženieris vērtē no siltumietilpības, ekoloģijas un arī no ekonomiskā viedokļa. Galvenais mērķis
ir panākt lielāku energoefektivitāti, samazinot resursu patēriņu un ražošanas izmaksas. Pēc izpētes veikšanas atjaunojamo energoresursu inženieris rezultātus saskaņo ar pasūtītājiem, iekārtu projektētājiem un valsts iestādēm.
Ražošanas gaitā inženieris veic nepieciešamos mērījumus un aprēķinus, piemēram, mēra temperatūru un mitrumu ražošanas iekārtās, siltuma plūsmu un aprēķina enerģijas patēriņu, lietde¹ Profesiju grupa „Vides inženieri” 2143.
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rības koeficientu, kā arī iekārtu slodzi. Iegūtos datus apstrādā un pēc tiem pieņem lēmumus par
ražošanas plānošanu, darba optimizāciju un iespējamiem iekārtu uzlabojumiem.
Atjaunojamo energoresursu inženieris nemitīgi seko līdzi tehnoloģiju attīstībai, izlemj, kuras
būs piemērotākās izvirzīto mērķu sasniegšanai, un pielāgo tās konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Viens no viņa darba uzdevumiem ir plānot fosilā kurināmā aizstāšanu ar atjaunojamo
enerģiju, tāpēc nepieciešamas plašas zināšanas arī par citu energoresursu īpašībām un izmantošanu.
Strādājot ar jau uzstādītām enerģijas ražošanas iekārtām, galvenais atjaunojamo energoresursu inženiera darba pienākums ir pārzināt iekārtas un nodrošināt to pilnvērtīgu darbību, laikus
organizējot vajadzīgo apkopi un remontu. Inženieris atbild par siltuma vai elektroenerģijas saražošanu pietiekamā apjomā, meklējot arī iespējas uzlabot iekārtu darbu. Darbs noris sadarbībā
ar iekārtu un to detaļu ražotājiem un remontētājiem, Valsts vides dienestu un citām valsts un
pašvaldību iestādēm. Atjaunojamo energoresursu inženiera darba devēji vai pasūtītāji lielākoties ir pašvaldības, siltuma un elektroenerģijas ražošanas uzņēmumi, kā arī pētniecības institūti, kas izstrādā jaunas tehnoloģijas.
Inženieris atbild par normatīvo aktu izpildi un ar Valsts vides dienesta vides pārvaldi saskaņo
izmešu daudzumu. Viņš veic aprēķinus, uzskaiti un gatavo atskaites par iekārtu darbību. Balstoties uz reglamentējošiem dokumentiem un ekonomiskiem aprēķiniem, atjaunojamo energoresursu inženieris koordinē iekārtu projektēšanu un izgatavošanu un, būdams speciālists, kurš
vislabāk pārzina iekārtu uzbūvi, pārrauga arī visus uzstādīšanas un remonta darbus.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Atjaunojamo energoresursu inženieris izmanto
datoru ar dažādām specializētām programmām aprēķinu veikšanai un iekārtu projektēšanai.
Lai pārbaudītu iekārtu darbību, viņš izmanto dažādus mērinstrumentus.
Darba apstākļi Atjaunojamo energoresursu inženieris daļu darba veic kabinetā pie datora,

bet daļu – objektā, kur izgatavo elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai kur tā darbojas un tiek
ražota enerģija, piemēram, katlumājā. Lielākoties inženieris strādā astoņu stundu darba dienu,
tomēr jārēķinās, ka jaunu iekārtu uzstādīšana parasti notiek pēc projekta un tam neatkarīgi no
sarežģījumiem darba gaitā ir svarīgi ievērot beigu termiņu, tāpēc brīžiem darbs var būt ļoti intensīvs. Tāpat viņam jābūt gatavam sniegt savu palīdzību jebkurā laikā, kad notikusi kāda kļūme
enerģijas ražošanas iekārtu darbībā.

Darba iespējas Atjaunojamo energoresursu inženieris var strādāt lielos enerģijas ražošanas

uzņēmumos, Vides ministrijā, arī Eiropas Savienības institūcijās. Var veidot privātuzņēmumu vai
sadarboties ar dažādiem pētījumu institūtiem, piemēram, Rīgas Tehniskās universitātes Vides
aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu un citiem.

Nepieciešamā izglītība Atjaunojamo energoresursu inženierim ir nepieciešams vismaz pro-

fesionālā bakalaura grāds vides zinātnē vai vides pārvaldībā un inženierijā, bet izglītību vēlams
turpināt, iegūstot maģistra grādu. Studiju ilgums ir četri gadi, maģistrantūrā – divi gadi.

Iespējamais atalgojums Atjaunojamo energoresursu inženiera atalgojums ir robežās no
Ls 300 līdz pat vairākiem tūkstošiem latu mēnesī. Tas atkarīgs gan no darba uzdevuma – uzraudzīt esošo iekārtu darbu vai izstrādāt jaunu enerģijas ražošanas sistēmu, gan konkrētajā
projektā atalgojumam atvēlētajiem līdzekļiem.
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Radniecīgās profesijas

Ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības speciālists
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas inženieris
Enerģētiķis
Vides aizsardzības speciālists

Ko vari darīt jau šodien Vai tev piemīt tehniskā domāšana un šķiet svarīgi rūpēties par vides
aizsardzību un resursu lietderīgu izmantošanu? Atjaunojamo energoresursu inženierim jāprot
sabalansēt iespējami kvalitatīvāku un videi draudzīgāku tehnoloģiju ieviešanu ar uzņēmuma
ekonomiskajām iespējām, jāprot domāt gan kā zinātniekam, gan kā saimniekam. Tāpat viņam
savi priekšlikumi un lēmumi jāprot izskaidrot pasūtītājiem, valsts iestāžu darbiniekiem un enerģijas patērētājiem. Šai darbā jābūt radošam, vērīgam, atvērtam jaunām lietām un pārmaiņām,
mērķtiecīgam un neatlaidīgam.
Ja esi skolnieks, tad piedalies pasākumos, konkursos un spēlēs, kur risina ar energoresursu
izmantošanu saistītus uzdevumus, piemēram, Latvenergo erudīcijas konkursā eXperiments.
Papildināt savas zināšanas varēsi, izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu par resursu ekonomēšanu un alternatīviem enerģijas iegūšanas veidiem. Skolā pastiprināti mācies matemātiku un
fiziku, bet neaizmirsti apgūt arī valodas, strādāt ar datoru un tehnisko grafiku.
Ja esi students, tad meklē iespējas specializēties tieši atjaunojamo energoresursu jomā – interesējies par likumdošanu un valsts atbalstu to izmantošanai, seko līdzi jaunākajām tehnnoloģijām un to pielietošanas iespējām Latvijas apstākļos. Aktīvi meklē prakses vietas lielos enerģijas
ražošanas uzņēmumos, kuros tiek nodarbināts atjaunojamo energoresursu inženieris, un nebaidies radīt jaunas idejas resursu izmantošanas tehnoloģijām. Labas idejas vari piedāvāt pētniecības institūtiem un kopīgi tās attīstīt.
Ja vēlies pārkvalificēties, to vari izdarīt, ja tev jau ir tehniskā izglītība kādā no inženierijas nozarēm, piemēram, būvniecībā vai enerģētikā, un tad papildus iespējams apgūt vides zinātni vai
vides inženieriju maģistra līmenī.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad apmeklē seminārus par jaunākajiem tehniskajiem sasniegumiem, turpini augstāko izglītību maģistra līmenī vai iegūsti papildu zināšanas likumdošanā un vides aizsardzības plānošanā. Paplašini zināšanas ekonomikā
un, sadarbojoties ar iekārtu ražotājiem, arī tehniskās zināšanas tehnoloģiju izstrādē.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
vides aizsardzība

jauni risinājumi, radošs darbs

tehnoloģijas un inovācijas, ražošanas
līdzekļu optimizācija

atjaunojamo energoresursu veidi un pielietojums

enerģijas ražošanas process
dabas zinības un matemātika

projektu izstrāde
pētniecisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:
racionalitāte*				neatlaidība			enerģiskums
sistemātiskums**			materiālisms****			radošums
zinātkāre				praktiskums			saimnieciskums
kritiskums				mērķtiecība			apdomība
komplicētība***				precizitāte			vērīgums
analītiskums				apķērība			tālredzība
*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pārzināt dabas aizsardzības jomu
orientēties enerģijas ražošanas tehnoloģijās

skaidri izteikt savas domas, pamatot viedokli un
pārliecināt
strādāt patstāvīgi, plānot un vadīt darbu

orientēties likumdošanā, pielietot tiesību aktus praksē

izstrādāt projektu pieteikumus finansējuma
iegūšanai

meklēt, atlasīt un apstrādāt informāciju

strādāt ar datoru un projektēt

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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SILTUMENERĢĒTIKAS TEHNIĶIS
Kods 3115 27
DARBA SATURS Siltumenerģētikas tehniķis kontrolē siltumapgādes režīmu un siltumtehnisko
iekārtu darbību un lielākoties strādā siltumenerģijas piegādes uzņēmumos, arī namu pārvaldēs,
namu apsaimniekošanas uzņēmumos un lielos privātos uzņēmumos, kur ir vietējās katlumājas,
kas apsilda vairākas ēkas.
Siltumenerģijas piegādes uzņēmumā siltumenerģētikas tehniķis katru mēnesi pieņem klientu –
ēku īpašnieku, pārvaldnieku, apsaimniekotāju – iesniegtos datus par izmantoto siltumenerģijas
daudzumu, ievada tos datorsistēmā un salīdzina ar līgumā noteikto siltuma patēriņa režīmu. Ja
šie dati neatbilst plānotajam patēriņam, tehniķis sazinās ar klientu un cenšas noskaidrot atšķirību cēloņus – varbūt neprecīzi nolasīts rādījums vai arī siltuma zudumi ir tehnisku iemeslu vai nepareizas siltumiekārtu ekspluatācijas dēļ. Līguma pārkāpumu gadījumos tehniķis sastāda aktu
un uzdod ēkas pārvaldniekam tos novērst. Ja tas netiek izdarīts, tad tehniķis sastāda aktu par
naudas soda piemērošanu. Ja klientam ir uzkrājušies parādi par patērēto siltumenerģiju, tehniķis pēc siltuma apgādes uzņēmuma rīkojuma var atslēgt apkures un karstā ūdens piegādi ēkai.
Katra siltumenerģētikas tehniķa pārraudzībā ir noteikti iecirkņi, un vismaz divas reizes apkures
sezonā viņš apseko ēkas siltummezgla tehnisko stāvokli un kontrolē, vai ēkā netiek izmantota
neapmaksāta siltumenerģija. Darba dienas sākumā siltumenerģētikas tehniķis no iecirkņu vadītājiem vai no siltumtīklu ekspluatācijas rajonu vadītājiem saņem operatīvo informāciju, kurās
ēkās radušies apkures sistēmas vai karstā ūdens apgādes sistēmas bojājumi vai darbības traucējumi, piemēram, cauruļvadu plīsumi, apkures nepietiekamība un līdzīgi. Saņemto informāciju
tehniķi ievada datu bāzē.
Gandrīz visās dzīvojamās un uzņēmumu ēkās ir uzstādīti individuālie siltummezgli, kurus ar automātiskās kontroles aparātu pat pa stundām var noregulēt vēlamajā apkures un karstā ūdens
temperatūras režīmā. Pēc apkures sezonas beigām klientam jāveic sava siltummezgla profilak-
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tiskais remonts un siltumenerģētikas tehniķa klātbūtnē arī siltummezgla hidrauliskā pārbaude,
pēc kuras tehniķis sastāda aktu par siltummezgla gatavību jaunai apkures sezonai. Lai novērstu
iespēju viltot rādījumus, tehniķi plombē skaitītājus un svarīgus siltummezgla blokus.
Namu pārvaldē siltumenerģētikas tehniķi darbu sāk jau pusastoņos no rīta, saņemot informāciju par dienas uzdevumiem un avārijas situācijām ēku siltumiekārtās. Avāriju gadījumos tehniķis
sazinās ar ēkas pārvaldnieku vai apsaimniekotāju, lai iekļūtu siltummezgla telpās un apsekotu
ēku cauruļvadus. Tehniķis veic arī profilaktiskās apgaitas ēku siltummezglos, pārbauda pagrabos vai bēniņos izvietotos siltumapgādes sistēmas mezglus un cauruļvadus un kontroles žurnālā atzīmē sistēmas darbības parametrus – ūdens temperatūru, siltuma skaitītāju rādījumus
u.c. Namu pārvaldēs siltumenerģētikas tehniķis maina arī siltumapgādes sistēmu caurules ēku
stāvvados un dvieļu žāvētājus dzīvokļos.
Siltumenerģētikas tehniķa darbs drīzāk ir piemērots vīriešiem, tomēr siltumapgādes uzņēmumos, kur jāveic siltuma režīma parametru kontrole, jāapstrādā informācija un diendienā jāsazinās ar klientiem, šo darbu lielākoties dara sievietes. Savukārt namu pārvaldēs un namu
apsaimniekošanas uzņēmumos ar siltumiekārtu tehnisko ekspluatāciju un bojājumu labošanu
nodarbojas vīrieši.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Siltumenerģijas piegādes uzņēmumos siltumenerģētikas tehniķi lieto dažādus siltumiekārtu plombēšanas līdzekļus un datorus operatīvās
informācijas apstrādei.
Namu pārvaldēs viņi vairāk izmanto atslēdznieku instrumentus – uzgriežņu atslēgas, cauruļu
griešanas un cauruļvadu savienojumu vītņu griešanas aparātus, plastmasas detaļu lodēšanas
aparātus, arī urbjmašīnas un perforatorus.

Darba apstākļi Siltumenerģētikas tehniķis strādā gan birojā, gan siltummezglu telpās ēku
pagrabos un bēniņos, gan āra apstākļos. Viņam ir noteikta astoņu stundu darba diena, taču
namu pārvaldē avārijas gadījumā jābūt gatavam ierasties darbavietā arī ārpus darba laika.
Darba iespējas Siltumenerģētikas tehniķis var strādāt pašvaldību siltuma ražošanas uzņēmumos vai privātās apkures katlumājās, kā arī lielos ražošanas uzņēmumos, kuros izmanto siltumenerģiju.
Nepieciešamā izglītība Nepieciešama pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība siltumenerģētikā (studiju ilgums ir divi ar pusi gadu) vai vidējā vispārējā izglītība un papildu kursi par
jaunākās siltumapgādes iekārtu ekspluatācijas tehnoloģijām. Nereti siltumapgādes uzņēmumi
daļēji sedz mācību izdevumus saviem darbiniekiem, kuri mācās siltumtehnikas iekārtu ekspluatācijas specialitātēs.
Iespējamais atalgojums Siltumenerģētikas tehniķa atalgojums ir Ls 300-Ls 600 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Gāzes iekārtu tehniķis
Ceha/iekārtu mehāniķis
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtu tehniķis
Mašīnbūves tehniķis
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē, kā ēkām tiek piegādāts siltums un kā tiek aprēķināts

siltumenerģijas patēriņš? Varbūt vēlies uzzināt, kas notiek mājas siltummezglā? Siltumenerģētikas tehniķim lieliski jāpārzina siltumpadeves iekārtu uzbūve un darbība, jāprot saprasties ar cilvēkiem, jāreģistrē skaitītāju rādījumi un jākārto dokumenti, tāpēc svarīgas īpašības ir precizitāte,
atbildīgums un stabilitāte stresa situācijās.
Ja esi skolnieks, tad skolā čakli mācies fiziku un matemātiku, kā arī lūdz skolotājai sarīkot ekskursiju uz kādu no siltumapgādes uzņēmumiem. Ēnu dienās vari pieteikties par ēnu kādam siltumenerģētikas tehniķim un palūkoties, kā norit viņa ikdienas darbs.
Ja esi siltumenerģētikas students, tad studiju praksē izmēģini darbu gan siltumapgādes uzņēmumā, gan namu pārvaldē siltumenerģētikas tehniķa vadībā. Tā gūsi priekšstatu, kur labprātāk
gribētu strādāt.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad interesējies par siltumapgādes uzņēmumu vai mācību centru piedāvātajiem kursiem siltumenerģētikas jomā, tomēr pilnīgākas zināšanas šajā profesijā gūsi kādā
no tehniskās ievirzes koledžām.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā jomā, tad vari turpināt studijas šajā nozarē, kā arī mācīties
dažādos profesionālās pilnveides kursos un interesēties par jaunākajām tehnoloģijām siltumenerģētikas jomā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika un matemātika

siltumtehnika, tās uzbūve un darbības principi

siltumenerģētika

mehānika un hidraulika

termodinamika un siltumapmaiņa

siltumpadeves iekārtas

mērījumi un aprēķini

tehnisks un praktisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:
saimnieciskums			lietišķums			sistemātiskums*
piesardzība			disciplinētība			neatkarība
precizitāte			rūpība				apdomība
patstāvība			apķērība			sabiedriskums
vērīgums			savaldība			enerģiskums
praktiskums			kritiskums			uzņēmība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
analizēt siltumenerģijas iekārtu tehniski
ekonomiskos rādītājus

veikt mērījumus un nolasīt skaitītāju rādījumus

plānot darbus, nosakot prioritātes

veikt metālgriešanas darbus

ievērot darba drošības noteikumus

veikt cauruļvadu savienošanas darbus

operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās

saprasties ar cilvēkiem un risināt konfliktus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 229

11/11/11 2:54 PM

230 ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKĀCIJAS UN ENERĢĒTIKA
SILTUMENERĢIJAS UN SILTUMTEHNIKAS INŽENIERIS

SILTUMENERĢIJAS UN
SILTUMTEHNIKAS INŽENIERIS
Kods 2144 43
DARBA SATURS Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris vada un koordinē katlumāju

darbību, organizē gan plānotos, gan avārijas remontdarbus, pārrauga jaunu objektu nodošanu
ekspluatācijā un jau esošo katlumāju rekonstrukciju. Plāno arī iekārtu modernizāciju, pārzina
visus siltuma ražošanas procesa posmus un iekārtas un izprot to nepareizas darbības cēloņus.
Māca tehniskos darbiniekus, ja tas ir nepieciešams, un vada viņu darbu.
Inženiera klienti un sadarbības partneri pārsvarā ir juridiskas personas – namu pārvaldes un
uzņēmumi. Ikdienā viņš ne vien rūpējas par iekārtu tehnisko stāvokli, bet arī sarakstās ar klientiem un uzņēmuma vadību un veic dažādas administratīvas funkcijas, piemēram, sagatavo un
iesniedz gāzes un siltuma atskaites, plāno regulāri veicamos apkopes darbus. Pasūta jaunas iekārtas vai rezerves daļas un sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju – gatavo defekta aktus,
kas tehniskajai komisijai pierāda jauno detaļu iegādes nepieciešamību.
Ja siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris strādā objektā, piemēram, siltumcentrālē vai katlumājā, tad viņš veic apgaitu un apskata iekārtas, uzzina nepieciešamo informāciju no dežurējošiem inženieriem un maiņas personāla. Par novirzēm siltumenerģijas ražošanas procesos tehniskie darbinieki jebkurā diennakts laikā informē inženieri ar īsziņām. Ārkārtas gadījumos viņš
pats ierodas darba vietā un organizē bojājumu novēršanas darbus.
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera pienākums ir rūpēties, lai iekārtas darbotos energoefektīvi, ar augstiem lietderības koeficientiem un labiem ražošanas rādītājiem, kas atbilst noteiktajām prasībām. Viņš pārbauda iekārtu tehnisko stāvokli, veic siltuma zudumu mērījumus, reģistrē gaisa un ūdens temperatūru, izvērtē šo rādītāju atbilstību prasībām un pārbauda konstrukciju
efektivitāti un kvalitāti. Ar dažādu specifisku ierīču palīdzību kontrolē arī izvadīto dūmgāzu satu-
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ru, ražošanas izmešu sastāvu un to atbilstību vides aizsardzības normām. Siltumenerģijas un
siltumtehnikas inženierim jāgatavo arī atskaites, kā katra gada laikā darbojas siltuma avoti, kādi
pasākumi tiek plānoti to lietderības paaugstināšanai.
Viņa uzdevums ir izstrādāt tehniski ekonomiskos aprēķinus modernu iekārtu uzstādīšanai, aprēķināt to izdevīgumu, lai zinātu, cik ilgā laikā tie atmaksāsies. Šim nolūkam inženieris izvērtē
uzņēmuma tehniskās vajadzības un iespējas, ievāc informāciju un sazinās ar iekārtu vai to detaļu ražotājiem, noskaidro cenas. Lai varētu rīkot konkursus jaunu iekārtu iegādei, viņš apkopo
tehniskās prasības un izstrādā konkursu nolikumus, bet vēlāk izvērtē iesniegtos konkursu pieteikumus, no piedāvātajām iekārtām izvēloties ekonomiskāko.
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris, kurš strādā ar dokumentiem uzņēmumu adiministrācijā, ikdienā mazāk saskaras ar aparatūru un iekārtām, bet darbojas ar uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas, vides piesārņojuma mazināšanas un iekārtu modernizācijas projektiem,
kā arī piedalās finanšu plānu izstrādē.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera

darbarīki ir tālrunis un dators ar īpašām uzņēmuma iekšējām programmām, vienotu datu sistēmas tīklu.
Objektā strādājošajiem inženieriem nepieciešami arī celtniecības un citi specifiskie instrumenti,
piemēram, termovizors¹ un termogrāfs², gāzu un dūmgāzu analizatori, elektrības mēraparatūra
sprieguma un strāvas stipruma noteikšanai, spiediena mērītāji u.c.

Darba apstākļi Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera darba apstākļi ir atkarīgi no darba
specifikas – ja tas saistīts ar jaunu objektu būvēšanu, tad noris ārā, taču parasti ir telpās. Lai izvērtētu siltuma ražošanas iekārtu efektivitāti, regulāri jāapmeklē katlumājas un siltumcentrāles,
izdarot siltuma zudumu mērījumus, jāapseko arī siltumtrases. Dažkārt jādodas arī komandējumos.
Strādājot katlumājās, darbs var būt saistīts ar lieliem spiedieniem, augstām temperatūrām,
neparedzētām šķidrumu noplūdēm. Šis risks pastāv arī siltumtrasēs. Darbs ir tehnisks, tāpēc
jārēķinās ar iespēju nosmērēties un jāievēro darba drošības noteikumi.
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr neparedzētu
apstākļu gadījumā, kad vajadzīga viņa klātbūtne vai konsultācija, jāstrādā arī ārpus darba laika.

Darba iespējas Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris var strādāt spēkstacijās, namu

apsaimniekošanas uzņēmumos, namu pārvaldēs, siltumapgādes un enerģētikas uzņēmumos,
piemēram, Latvenergo, Rīgas siltums, Latvijas gāze, arī siltumcentrālēs, kurām parasti pakļauti
vairāki desmiti automātisko gāzes katlumāju visā pilsētā. Tāpat šie inženieri strādā lielos uzņēmumos, kas lielu daudzumu siltumenerģijas patērē ražošanai. Vēl var strādāt uzņēmumos, kas
uzstāda un remontē visu veidu siltumapgādes iekārtas, siltumapgādes sistēmas, individuālos
siltummezglus, projektē, ceļ vai rekonstruē katlumājas.
Ja siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris strādā kā pašnodarbinātais, viņš var sniegt konsultatīvos pakalpojumus.

¹ Iekārta virsmas temperatūras sadalījuma bezkontakta iegūšanai, novērošanai, analīzei.
² Pašrakstītāja ierīce nepārtrauktai vides temperatūras reģistrēšanai.
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Nepieciešamā izglītība Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženierim ir nepieciešama augstākā profesionālā izglītība siltumenerģētikā vai siltumtehnikā. Studiju ilgums ir četri gadi.
Iespējamais atalgojums Parasti alga ir robežās no Ls 400 līdz Ls 500, taču, veicot specifiskus
uzdevumus, kas prasa papildu kvalifikāciju, siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera alga var
sasniegt arī Ls 1000 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Energoauditors inženieris
Siltumfiziķis
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieris
Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks
Siltumenerģētikas tehniķis
Enerģētiķis
Siltumtīklu operators

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē enerģētika, siltumsistēmas un to jaunākās tehno-

loģijas? Vai tev piemīt tehniskā domāšana, padodas fizika un matemātika? Siltumenerģijas un
siltumtehnikas inženierim jāprot vadīt citu cilvēku darbs, kā arī ļoti precīzi un atbildīgi jāveic savi
pienākumi. Jāprot ātri reaģēt neierastās situācijās un jāmeklē labākie tehniskie risinājumi, kā arī
jābūt gatavam doties palīgā kolēģiem jebkurā diennakts laikā. Šajā profesijā nozīmīgas īpašības
ir precizitāte, sistemātiskums un spēja sadarboties.
Ja esi skolnieks, tad apsver iespēju turpināt mācības kādā tehniskās ievirzes koledžā, kas ļaus
kvalitatīvāk turpināt mācības augstskolā. Apmeklē gan koledžu, gan augstskolu atvērto durvju
dienās, lai izprastu, ko vari apgūt un vai tas tevi interesēs. Dodies uz ikgadējām enerģētikas izstādēm, kur piedalās lielākie uzņēmumi. Tur tev būs iespēja parunāt ar uzņēmumu pārstāvjiem
un uzdot jautājumus par darba specifiku. Izmanto iespēju apmeklēt AS Rīgas siltums mācību
centru, kur sīkāk uzzināsi, ar ko nodarbojas siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris. Skolā
īpašu uzmanību pievērs matemātikas, fizikas, ķīmijas, arī informātikas un svešvalodu apguvei.
Ja esi students koledžā vai augstskolā, vari jau laikus meklēt prakses vietu kādā siltumapgādes
uzņēmumā, kur varēsi tuvāk iepazīt gan šo, gan citas radniecīgas profesijas un izvēlēties sev
piemērotāko. Tā kā siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera darbības joma ir visai plaša, jau
laikus apdomā, kurā virzienā vēlies specializēties. Paralēli mācībām vari meklēt iespēju doties uz
AS Rīgas siltums mācību centra piedāvātajiem kursiem.
Ja vēlies pārkvalificēties, aplūko Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā pieejamo informāciju par kvalifikācijas celšanas kursiem gan siltumstaciju un energocentrāļu operatoriem, gan
energoauditoriem. Ja augstākās tehniskās izglītības tev nav, vispirms vari iegūt pirmā līmeņa
tehnisko izglītību koledžā un sākumā strādāt amatā, kur pietiek ar šādu kvalifikāciju, bet paralēli
studēt augstskolā. Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženiera darbā labi noder arī darba pieredze citās jomās, piemēram, ekonomikā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, pēc maģistra grāda iegūšanas vari
turpināt mācības doktorantūrā un arī dažādos profesionālās pilnveides kursos. Vari iegūt papildu
kvalifikāciju, piemēram, energoauditora sertifikātu, kas pavērs papildu vai jaunas darba iespējas. Par
to vairāk uzzini inženiera energoauditora profesijas aprakstā. Aktīvi seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām enerģētikā, apmeklē starptautiskas izstādes un dodies pieredzes apmaiņas braucienos.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika, termodinamika

tehnisks un praktisks darbs

matemātika, ķīmija

kurināmā veidi, kurtuvju un katlu uzbūve

tehnoloģijas un inovācijas

tēlotājģeometrija un inženiergrafika

siltumapgādes sistēmas, siltumtehnika

projektēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			racionalitāte**			materiālisms***
zinātkāre			praktiskums			disciplinētība
patstāvība			neatlaidība			atbildība
komplicētība*			lietišķums			apdomība
kritiskums			stabilitāte			enerģiskums
piesardzība			precizitāte			uzņēmība
*komplicētība – spēja uztvert pasauli dauzveidīgāk, komplicētāk un sarežģītāk
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izprast siltumiekārtu uzbūvi un darbības
principus
mērīt siltumenerģijas un siltumnesēju
patēriņu
veikt mērījumus un aprēķinus
plānot, organizēt savu un citu darbu

novērtēt kurināmā veidus, šķirnes un to kvalitāti
meklēt, atlasīt, izvērtēt un lietot jaunāko tehnisko un zinātnisko literatūru un dokumentāciju
pielietot tiesību aktu normas
izstrādāt projektus, konkursu nolikumus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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SILTUMIEKĀRTU APKALPOŠANAS
ATSLĒDZNIEKS
Kods 7233 12
DARBA SATURS Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks rūpējas, lai siltuma padeves iekārtas darbotos bez traucējumiem, pārtraukumiem un ar tām paredzēto jaudu. Lielākoties katrai
mājai ir savs siltuma mezgls un katram atslēdzniekam tiek iedalīts noteikts skaits māju un pārraugāmo siltummezglu, kam viņš veic gan regulāro apkopi, gan avārijas remontus. Darbā atslēdznieks sazinās ar klientiem, uzklausa sūdzības un pārmetumus un izskaidro iedzīvotājiem
veicamo darbu nepieciešamību un risinājumu.
Ja tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par apkures atslēgšanos, nepietiekamu vai pārāk augstu
temperatūru, cauruļu plīsumiem utt., siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks dodas uz objektu, kur novērtē traucējumu cēloņus un veic vajadzīgos remonta, uzlabošanas, regulēšanas vai
nomaiņas darbus.
Avārijas gadījumā siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzniekam svarīgi ir strādāt pēc iespējas ātrāk – mazāki bojājumi jāmēģina novērst divu līdz trīs stundu laikā, bet nopietnāki traucējumi aptuveni trīs dienu laikā. Bojājumi biežāk ir ziemas sezonā, bet vasarā siltumiekārtu apkalpošanas
atslēdznieks sagatavo siltummezglus nākamajai aukstajai sezonai.
Divreiz nedēļā siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks regulāri apseko siltummezglus un siltā
ūdens padevi, pārbauda siltuma iekārtas automātiku, nomaina mehānismus, ko nav iespējams salabot, mēra spriegumu, izjauc mehānismus, noņem sūkņus, maina filtrus, žāvētājus, liek siltumizolāciju caurulēm, novērš ūdens pilēšanu utt. Visus šos darbus atslēdznieki parasti veic divatā. Apskates
rezultātus siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks pa faksu nosūta savam uzņēmumam.
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Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks var apkalpot gan iekšējās, gan ārējās sistēmas un siltuma avotus. Viņa darba pienākums ir arī apkures sezonā dzīvokļos mērīt temperatūru, lai tā nebūtu zemāka par +18 grādiem pēc Celsija, ko var nodrošināt, mainot kurināšanas programmas.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Lielākoties siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieki izmanto ierastos atslēdznieku rīkus – skrūvgriežus, dažādas atslēgas, urbjmašīnas,
arī siltumizolācijas materiālus, smērvielu spraugu aizdrīvēšanai, lukturīti un īpašu ierīci temperatūras mērīšanai.
Darba apstākļi Darba apstākļi ir mainīgi un atkarīgi gan no darba vietas, gan radušās tehniskās problēmas, kuru nepieciešams novērst. Siltummezgli visbiežāk atrodas pagrabā, kur mēdz
būt mitrs, nav gaisa, ir temperatūru svārstības, nepietiekams apgaismojums, arī ūdens, ja siltumiekārtā ir notikusi noplūde.
Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieka darba laiks ir astoņas stundas dienā. Avāriju gadījumos var nākties strādāt virsstundas.

Darba iespējas Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks strādā siltumapgādes uzņēmumos,
arī ražošanas, montāžas vai namu apsaimniekošanas uzņēmumos, kuri sniedz šādus pakalpojumus iedzīvotājiem.
Viņš var arī noslēgt individuālu līgumu ar mājas īpašnieku un darboties kā privātuzņēmējs, tomēr tā tiek darīts reti.

Nepieciešamā izglītība Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzniekam ir nepieciešama vidējā
profesionālā vai augstākā izglītība elektriķa, automātikas, siltumenerģētikas, metinātāja, santehniķa vai citā tehniskā jomā. Ja iegūta vidējā vispārējā izglītība, ir iespējams iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes atslēdznieku kursos.
Iespējamais atalgojums Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieka atalgojums ir no Ls 300

līdz Ls 500 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Mežsaimniecības tehnikas mehāniķis
Montāžas darbu atslēdznieks
Remontatslēdznieks
Metālapstrādes iekārtu mehāniķis
Gāzes iekārtu tehniķis
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē iekārtas un mehānismi? Vai patīk darboties ar dažā-

diem darbarīkiem un jūties gandarīts, ja tev izdevies kaut ko salabot? Tā kā siltumiekārtu avārijas
biežāk notiek ziemā, kad apkure ir ļoti nepieciešama, tad šajā profesijā svarīgi ir mācēt precīzi
noteikt bojājumu iemeslus un ātri un kvalitatīvi tos novērst. Tāpat nereti mājas iedzīvotāji dusmojas, ka pēkšņi palikuši bez siltuma, tāpēc siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzniekam jāprot arī
mierīgi un saprotami izskaidrot situāciju un saprasties ar iedzīvotājiem.
Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdzniekam jābūt akurātam, uzmanīgam, ar augstu atbildības
izjūtu, precīzam un pacietīgam, visas problēmas atrisinot līdz galam. Svarīga ir prasme neapjukt
ārkārtas situācijās.
Ja esi skolnieks, tad palīdzi ģimenei veikt remontdarbus, mācies lietot dažādus instrumentus un
tehniskas ierīces, trenē roku precizitāti. Ja vēlies apgūt šo profesiju, tad meklē iespējas mācīties
kādā no arodvidusskolām vai augstskolā, apmeklē skolu atvērto durvju dienas un iepazīsties ar
profesijas specifiku. Skolā ierosini doties ekskursijā uz siltumapgādes uzņēmumu, kā arī cītīgi
mācies fiziku, matemātiku un informātiku, arī svešvalodas.
Ja esi students, tad papildus izzini tieši siltumiekārtu uzbūves un darbības principus. Meklē
prakses vietu kādā no namu apsaimniekošanas vai siltumapgādes uzņēmumiem un tur pilnveido praktiskās iemaņas.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad droši vari doties uz AS Rīgas siltums organizētiem kvalifikācijas
celšanas kursiem, kā arī iepazīsties ar specialitāti informācijas materiālos internetā un bukletos.
Ja uzskati, ka ar kursiem ir par maz, tad stājies augstskolā un papildu zināšanas iegūsti tur.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad turpini izglītību augstāka līmeņa studijās, seko līdzi tehnoloģiju un siltumiekārtu ražošanas attīstībai. Mūsdienās siltumiekārtas kļūst aizvien automatizētākas, tāpēc vari papildus apgūt zināšanas informātikā un siltumiekārtu automātikā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika, matemātika

praktisks darbs

tehniskas iekārtas un to uzbūve

informātika un siltumiekārtu automātika

dažādi darba instrumenti

remontdarbi

datori un elektronika

siltumapgāde un siltumtehnika

Man raksturīgas šādas īpašības:
pacietība			patstāvība			disciplinētība
precizitāte			lietišķums			zinātkāre
pielāgošanās spēja		veiklība				sistemātiskums*
neatlaidība			vērīgums			piesardzība
atbildība				rūpība				analītiskums
izturība				savaldība			apņēmība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izprast siltumiekārtu uzbūvi un darbības
principus
prognozēt iespējamos sarežģījumus
strādāt fiziski smagos apstākļos
saprasties ar klientiem un risināt konflikta
situācijas

ievērot darba drošības noteikumus
darboties ar atslēdznieka instrumentiem
ātri pieņemt lēmumus kritiskā situācijā
apkalpot un remontēt siltumiekārtas

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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HIDRO UN SILTUMIZOLĒTĀJS
Kods 7124 01
DARBA SATURS Hidro un siltumizolētājs novērš siltuma zudumus un tvaika un ūdens noplū-

des, veidojot un atjaunojot hidro un siltumizolācijas slāni dzīvojamās ēkās un dažādās tehniskās
būvēs.
Vispirms hidro un siltumizolētājs vizuāli pārbauda apstrādājamo virsmu, novērtē tās tehnisko
stāvokli un attīra no gružiem, putekļiem vai nosēdumiem. Ja viņš strādā ar īpaši izstrādātu projektu, tad darbus veic pēc projektētāja norādījumiem, ja projekta nav, tad pielieto materiālu ražotāju ieteiktās tehnoloģijas. Lai hidroizolācija būtu pēc iespējas labāka, to jāveido kā veselu
sistēmu, nevis jāizolē atsevišķas detaļas telpā vai iekārtā, tāpēc visus darbus jāveic pēc noteiktajām tehnoloģijām.
Pēc virsmas novērtēšanas un attīrīšanas siltumizolētājs lokalizē bīstamākās vietas, kur var rasties noplūde vai kas var traucēt uzlikt izolācijas materiālu. Pēc tam hidro un siltumizolētājs sagatavo darbam nepieciešamos materiālus, ievērojot to īpašības un iestrādes instrukcijas. Ja
izolācijas materiāls iepriekš nav sagatavots, tas jāpiegriež maksimāli atbilstīgs apstrādājamai
konstrukcijai un iestrādes vietai.
Pēc tam hidro un siltumizolētājs gruntē, aizpilda un nosedz virsmu ar sagatavoto materiālu. Atkarībā no izolējamās konstrukcijas veida var lietot speciālas iekārtas izolācijas materiālu piestiprināšanai pie virsmas un tad pievienot ar pakojumu aizpildāmās tilpnes vai tvertnes vai lietot siltumizolācijas plātnes. Pēc darba hidro un siltumizolētājs vizuāli pārbauda gatavo izolāciju, kurai
jābūt noslēgtai un drošai.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Hidro un siltumizolētājs ikdienā strādā ar dažādiem celtniecības instrumentiem – ķellēm, mērlentēm, urbjiem, javas kasti un līmi, špakteļlāpstiņām, hidrosmidzinātāju, otām. Izmanto arī individuālos aizsardzības līdzekļus – respiratorus, aizsargtērpus un cimdus. Izmanto arī dažādu aprīkojumu izolācijas materiālu griešanai,
gāzes degļa iekārtas, kas pielīmē hidroizolāciju pie siltumizolācijas.
Darba apstākļi Darbs pārsvarā norit telpās, gan rūpnieciskās, gan biroja, gan arī laboratorijas

tipa. Hidro un siltumizolētāja darbs galvenokārt norit būvlaukumā ēkas iekšpusē vai ārpusē. Var
nākties strādāt bīstamos apstākļos, piemēram, augstceltnēs. Darbs saistīts ar netīru, putekļainu vidi, tāpēc jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi.

Darba iespējas Hidro un siltumizolētājs var strādāt celtniecības projektos gan kā pašnodarbinātais, gan kā algots darbinieks būvniecības uzņēmumos.

Nepieciešamā izglītība Hidro un siltumizolētājam nepieciešama arodizglītība vai vidējā profesionālā izglītība būvniecības jomā. Mācību ilgums ir viens (pēc vidusskolas) līdz četri gadi
(pēc pamatskolas). Ja iegūta vidējā vispārējā izglītība, tad nepieciešamās zināšanas un praksi
iespējams iegūt kursos apmēram gada laikā.

Iespējamais atalgojums Hidro un siltumizolētāja atalgojums ir mainīgs un ļoti atkarīgs no

viņa kvalifikācijas, tirgus situācijas un darba devēja. Tas var svārstīties robežās no Ls 200 līdz
pat Ls 800 mēnesī, ja hidro un siltumizolētājs strādā projektos, kur nepieciešamas papildu
prasmes, piemēram, restaurācijas darbos.

Radniecīgās profesijas
Apmetējs
Grīdas klājējs
Flīzētājs
Celtnieks
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk strādāt ar dažādiem materiāliem un redzēt sava darba

rezultātus? Vai interesējies par celtniecību un apdares darbiem, par tehniskiem risinājumiem
būvniecībā? Hidro un siltumizolētājam labi jāorientējas izolācijas materiālu klāstā un jābūt ļoti
precīzam un prasīgam pret darba kvalitāti, kā arī jāprot saprasties gan ar pasūtītājiem, gan ar
kolēģiem. Tā kā hidro un siltumizolētāja darbs ir fiziski samērā grūts un bieži nākas strādāt ēku
ārpusē, tad svarīgas īpašības ir arī fiziskā izturība, spēks un pacietība.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē būvmateriālu izstādes, kurās iepazīstina ar jaunākajām tehnoloģijām un būvniecības materiāliem, tai skaitā hidro un siltumizolācijas jomā. Izpēti, kādus hidro un
siltumizolācijas materiālus piedāvā būvniecības veikali, uzzini no pārdevēja par to īpašībām un
pielietojumu. Ja kādi remonta vai būvniecības darbi tiek veikti tavā ģimenē vai paziņu lokā, lūdz
iespēju palīdzēt un iegūsti pamata prasmes. Skolā rūpīgi mācies fiziku, matemātiku un esi čakls
darbmācības stundās.
Ja esi būvdarbu vai būvniecības students, tad paralēli mācies arī celtniecības uzņēmumu piedāvātajos siltināšanas vai hidroizolācijas ieklāšanas tehnoloģiju kursos. Ja tieši šajā jomā vēlies
specializēties, tad meklē gan prakses, gan darba iespējas kādā hidro un siltumizolētāju brigādē
vai strādnieka vietu kādā celtniecības uzņēmumā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad nepieciešamās zināšanas vari iegūt īpašos profesionālās pilnveides kursos, kas ilgst vienu gadu. Papildus vari kādā celtniecības uzņēmumā pieteikties par mācekli un iegūt praktiskās iemaņas. Lasi par hidro un siltumizolēšanu būvniecības žurnālos vai
internetā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad centies iegūt pirmā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību būvniecībā, kā arī būvdarbu vadītāja kvalifikāciju, kas ļaus tev
vadīt strādnieku brigādi un organizēt hidro vai siltumizolācijas darbus.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika un matemātika
būvniecība un apdares darbi
fizisks un praktisks darbs
būvniecības tehnika

hidroizolācijas un siltumizolācijas materiāli,
to īpašības un pielietojums
izolācijas darbu tehnoloģijas
siltumtehnika
siltumtehnikas instrumenti

Man raksturīgas šādas īpašības:
precizitāte			stabilitāte			taupīgums
praktiskums			strādīgums			apzinīgums
patstāvība			izturība				rūpība
pielāgošanās spēja		pacietība			racionalitāte*
neatlaidība			uzcītība				kritiskums
saimnieciskums			piesardzība			apņēmība
*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar celtniecības instrumentiem

veikt mērījumus un aprēķinus

pielietot hidroizolācijas un siltumizolācijas
tehnoloģijas

strādāt fiziski smagos apstākļos

ievērot darba drošības noteikumus
strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

strādāt ātri un kvalitatīvi
izvēlēties piemērotākās izolācijas metodes

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS
TEHNOLOĢIJU INŽENIERIS
Kods 2142 31
DARBA SATURS Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris projektē un modernizē ēku,

pilsētu un citu apdzīvoto vietu siltuma, gāzes, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, rūpējas
par to ekspluatāciju un apkopi. Pārrauga arī šo sistēmu ierīkošanas darbus vai vada to dienestu
darbu, kuri siltuma, gāzes un ūdens apgādes sistēmas izmanto un apkalpo.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženiera darbs dažādos uzņēmumos var atšķirties, bet lielākoties tas ir siltuma, gāzes un ūdens apgādes sistēmu projektēšana, finanšu izdevumu tāmju¹
sastādīšana projekta īstenošanai, materiālu sagādes organizēšana un būvuzraudzība.
Šo sistēmu projektēšanas darbs sākas ar objekta apmeklējumu, nepieciešamo mērījumu veikšanu un klienta vajadzību un vēlmju noskaidrošanu. Ja kāda sistēma jāmodernizē, tad siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris iepazīstas ar tās projekta rasējumiem, noskaidro, kāds ir
sistēmas nolietojums, kādi veikti remonta darbi, un uzzina citu nepieciešamo informāciju.
Nākamais posms ir sistēmu projektēšana. Te jāveic precīzi pēc iespējas efektīvākas sistēmas
plānošanas aprēķini un jāizvēlas klienta telpām piemērotas sistēmu komplektējošās iekārtas un
materiāli – caurules, savienojumi, radiatori, krāni. Iekārtu un materiālu piedāvājumu inženieris
meklē būvmateriālu tirgotāju interneta mājaslapās un specializētos katalogos, piemērotākos
izvēloties pēc noteiktajiem būvnormatīviem, pasūtītāja vēlmēm un savas pieredzes. Pēc tam
siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris sastāda projekta tāmi, veicot rūpīgus izmaksu
aprēķinus ne vien materiāliem, bet arī darbaspēkam un būvniecībai.

¹ Būvniecības izmaksu aprēķins, kas parāda kopējo naudas līdzekļu daudzumu, kāds nepieciešams plānoto darbu īstenošanai.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 242

11/11/11 2:55 PM

243

Kad projekts un tāme ir gatavi un tos apstiprinājis pasūtītājs, inženieris saskaņo projektu ar
atbildīgajām institūcijām – būvvaldi, gāzes, ūdens un siltuma piegādes uzņēmumiem. Atkarībā
no vienošanās ar pasūtītāju siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris var arī pārraudzīt
izplānotās sistēmas ierīkošanu. Tādā gadījumā viņš strādā objektos, pats vada būvdarbus vai
sniedz nepieciešamās konsultācijas un paskaidrojumus būvdarbu vadītājam un kontrolē darbu
izpildes kvalitāti.
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris var specializēties arī kādā šaurākā jomā, piemēram, labi pārzinot dabas gāzes sadegšanas procesus un tehnoloģijas, projektēt sistēmas ar
gāzes apkures katliem.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris
daudz strādā ar datoru un izmanto AutoCAD projektēšanas programmu, arī Microsoft Excel
programmu aprēķiniem. Vēl lieto printeri un ploteri rasējumu izdrukai.

Veicot mērījumus objektos, lieto mērlentes, elektroniskos attāluma mērītājus un augstuma
mērītājus.

Darba apstākļi Projektēšanas darbs siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierim galveno-

kārt norit birojā un dienas lielākā daļa paiet pie datora, taču inženieris dodas arī aplūkot un veikt
mērījumus objektos. Vadot būvdarbus vai kādu no apgādes sistēmu ekspluatācijas dienestiem,
nākas strādāt būvlaukumā. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieris var strādāt gan projektēšanas

uzņēmumos, gan kā pašnodarbinātais. Specializācijas virzieni var būt projektēšana, būvniecība, būvuzraudzība, siltuma, gāzes, ūdens un kanalizācijas sistēmu apkalpošana, arī iekārtu un
būvmateriālu tirdzniecība.

Nepieciešamā izglītība Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierim nepieciešama vismaz profesionālā bakalaura izglītība būvniecībā (studiju ilgums ir četri ar pusi līdz pieci gadi) vai
siltuma, gāzes un ūdens sistēmu būvniecībā (studiju ilgums ir pieci gadi).

Praktiskā darba pieredzi ieguvušie inženieri saņem profesionālās darbības sertifikātu,
kuru izsniedz Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS,
www.lsgutis.lv). Sertifikātu var iegūt pēc triju gadu praktiskā darba pieredzes. Tas inženierim dod tiesības patstāvīgi veikt būvuzraudzību noteiktās būvniecības jomās.

Iespējamais atalgojums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženiera darba samaksas lie-

lums ir atkarīgs no viņa pieredzes, izstrādāto projektu skaita un apjoma, piemēram, vienā mēnesī tiek pabeigti vairāki projekti, bet citā jaunu projektu nav nemaz, tāpēc atalgojums var būt
visai nepastāvīgs. Vidēji tas svārstās no aptuveni Ls 500 līdz Ls 1000 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris
Arhitekts
Būvinženieris
Ceļu būvinženieris
Hidrotehnikas būvinženieris
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē, kāds tehniskais process norisinās, lai tu varētu no-

mazgāt rokas siltā ūdenī, uzvārīt tēju uz gāzes plīts vai dzīvot siltā dzīvoklī? Ja vēlies līdz pašiem
pamatiem izprast, kā siltums, gāze un ūdens tiek nogādāts katrā mājā, tad šī profesija būs tev
piemērota. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierim nepieciešama tehniskā domāšana
un zināšanas gan būvniecībā un fizikā, gan par materiāliem un būvniecības izmaksām. Viņam
svarīgas īpašības ir atbildības izjūta, precizitāte, uzmanība, uzņēmība un apzinīga, nopietna attieksme pret darbu. Būtiska ir prasme saprasties ar cilvēkiem.
Ja esi skolnieks, tad tev skolā īpaši cītīgi jāapgūst fizika, ķīmija, matemātika un informātika. Tā kā
ļoti daudz studiju materiālu ir krievu valodā, tad mācies arī šo valodu. Ja esi aizrautīgs un apņēmīgs, tad vari jau skolas laikā apgūt nepieciešamās datorprogrammas, piemēram, AutoCAD, un
trenēt savas prasmes tehniskajā rasēšanā. Iesaisties fizikas un tehnikas pulciņos, tas ļaus attīstīt
tehnisko domāšanu un paplašināt zināšanas.
Ja esi students, tad vari meklēt prakses vietu kādā no projektēšanas uzņēmumiem vai siltuma,
gāzes un ūdens tehnoloģiju inženiera asistenta darbu. Uzlabo savas datorrasēšanas prasmes
un gūsti plašāku ieskatu tehnoloģijās, lasot nozares literatūru un sekojot tehnoloģiju attīstībai.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad to viegli vari izdarīt, ja tev jau ir izglītība būvniecības jomā. Izmanto iespēju klausītāja statusā apgūt tos mācību priekšmetus, kur siltuma, gāzes un ūdens
tehnoloģiju inženierim nepieciešamas padziļinātas zināšanas. Pēc trīs līdz piecu gadu praktiskās pieredzes atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības atbilstīgi Nolikumam par būvniecības
speciālistu sertificēšanu siltuma, aukstuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarēs (iepazīsties
ar to www.lsgutis.lv/sert1.asp) vari pieteikties sertifikāta iegūšanai Latvijas Siltuma, gāzes un
ūdens tehnoloģijas inženieru savienības būvspeciālistu sertificēšanas centrā.
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas, vari turpināt studijas maģistra vai bakalaura līmenī, kā arī
apmeklēt dažādas speciālistu mācības un ražotāju prezentācijas par jaunākajiem materiāliem
un tehnoloģijām.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
matemātika, fizika un ķīmija
būvniecība un būvdarbu uzraudzība
projektēšana un rasēšana ar datoru
tehnoloģijas un inovācijas

siltuma, gāzes un ūdens apgādes tehnoloģiskie risinājumi
dažādi aprēķini
radošs darbs
siltuma, gāzes un ūdens iekārtu veidi
un darbības principi

Man raksturīgas šādas īpašības:
materiālisms*			praktiskums			oriģinalitāte
patstāvība			komplicētība**			disciplinētība
saimnieciskums			intelektualitāte***		apzinīgums
precizitāte			racionalitāte****			apdomība
pielāgošanās spēja		kritiskums			vērīgums
pastāvība			neatlaidība			lietišķums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izstrādāt un lasīt rasējumus

radīt jaunus tehniskos risinājumus

orientēties būvniecības materiālu tirgū

pārzināt un pielietot siltuma, gāzes un
ūdens iekārtas

plānot un organizēt darbu
orientēties likumdošanā un pielietot normatīvajos aktos noteikto

aprēķināt projekta īstenošanas izdevumus
veidot labu saskarsmi ar cilvēkiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ENERGOAUDITORS INŽENIERIS
Kods 2142 07
DARBA SATURS Energoauditors inženieris veic energoefektivitātes¹ pārbaudes (energoau-

ditu) gan jaunbūvēm, gan rekonstruējamām ēkām, arī katlumājām un gaisa kondicionēšanas
sistēmām. Energoauditors apseko ēku un analizē datus, lai noteiktu enerģijas plūsmu ēkā un
izvērtētu enerģijas taupīšanas iespējas. Pēc ēkas kvadratūras, logu, kāpņu telpu skaita un ventilācijas sistēmām energoauditors inženieris aprēķina, cik labi ēka saglabā siltumu un vai viss
atbilst noteiktajiem normatīviem, pēc tam nosaka, kurās vietās nepieciešami uzlabojumi.
Uzsākot darbu, inženieris vispirms vizuāli novērtē ēkas logus, sienas, celtniecības materiālu
kvalitāti, ēkas nolietojumu un tās platību. Lai precīzi veiktu energoefektivitātes aprēķinus, energoauditoram nepieciešami dati par pēdējos gados patērēto siltumenerģiju. Ja ēkas īpašnieks
šos datus ir apkopojis un iesniedzis energoauditoram inženierim, tad to analīzi var veikt birojā
vēl pirms došanās uz objektu. Citā gadījumā inženieris pats ievāc objektā vajadzīgo informāciju.
Energoaudita laikā tiek pētīti siltuma zudumi, kas palielina ēkas ekspluatācijas izmaksas. Energoauditors inženieris pēta ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma vadītspēju, apseko apkures,
karstā ūdens apgādes, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas un iebūvētās apgaismes sistēmas,
novērtē ēkas novietojumu, iekšējo mikroklimatu un ārējos klimatiskos apstākļus. Ar dažādām metodēm, piemēram, siltumstarojuma mērījumiem, novērojumiem un pierakstot enerģijas patēriņu,
energoauditors izvērtē siltumapmaiņu objektā un apstākļus, kas ietekmē enerģijas patēriņu. Viena
no metodēm ir termogrāfija, kad inženieris apseko ēkas ārsienas, bēniņus, pagrabu un siltumvadus ar speciālu termokameru, kas parāda dažādu virsmu temperatūras un attēlo tās krāsu skalā.
Šajās termogrammās redzams, kur siltumapmaiņa noris intensīvāk, jo parādās spilgtākas krāsas
(sarkans, dzeltens), un kur ne tik intensīvi, jo krāsas ir tumšākas (melns, zils). Ēkas iekšpusē pie

¹ Relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā
ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas patēriņu.
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ārsienām uzņemtās termogrammās zili violetā krāsā redzamas vietas, pa kurām dzīvoklī ieplūst
aukstais gaiss. Analizējot šādu attēlu, energoauditors inženieris nosaka siltuma noplūdes vietas
un tās cēloņus – bojājumus caurulēs, celtniecībā pieļautās kļūdas vai kādus citus iemeslus.
Energoauditors inženieris papildus novērtē efektivitātes un jaudas samērojamību apkures katliem, kuru nominālā jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, un gaisa kondicionēšanas sistēmām, kuru
nominālā jauda ir lielāka par 12 kilovatiem. Novērtē arī apkures katlu kopā ar apkures sistēmu,
sniedz atzinumu par apkures katla efektivitāti un iesaka to nomainīt vai citus alternatīvus risinājumus ēkas apkures sistēmas uzlabojumiem, lai samazinātu enerģijas patēriņu un oglekļa
dioksīda izmešu daudzumu. Pārbaudes rezultāti tiek atzīmēti apkures katla vai gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktā.
Pēc iegūto datu izvērtēšanas un enerģijas resursu patēriņa analīzes energoauditors inženieris
izstrādā plānu ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, izvēlas tehniski un ekonomiski efektīvākos
risinājumus, kas varētu mazināt siltumenerģijas izmaksas. Energoauditors izstrādātajā atskaitē
sniedz informāciju par ēkas nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli un nolietojumu, ieteicamiem
renovācijas darbiem un energoefektivitātes pasākumiem, potenciāli sasniedzamo enerģijas
ietaupījumu. Energoaudita noslēgumā energoauditors inženieris sagatavo un izsniedz ēkas
energosertifikātu ar rādītājiem, pēc kuriem patērētāji var salīdzināt un novērtēt ēkas energoefektivitāti. Sertifikātam viņš pievieno ieteikumus, kur izvērtēta energoefektivitāti uzlabojošu
pasākumu rentabilitāte².
Veicot energoauditu, inženieris sadarbojas ar ēkas īpašnieku, tās projektētāju vai uzņēmumu,
kurš ēku vēl tikai būvē, lai iekļūtu apsekojamās telpās un iegūtu novērtēšanai nepieciešamo
informāciju un dokumentus.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Energoauditors inženieris izmanto datoru un
dažādas specializētas datorprogrammas. Galvenie viņa darba instrumenti ir pirometrs, ar kuru
no attāluma mēra augstas temperatūras, psihrometrs gaisa mitruma un temperatūras mērīšanai iekštelpās, termogrāfs un dažādi materiālu mitruma mērītāji.
Darba apstākļi Energoauditora inženiera darbs norit gan objektā, gan birojā. Parasti energoauditors strādā astoņu stundu darba dienu, taču viņam ir iespēja pašam plānot savu darba laiku.

Darba iespējas Saskaņā ar Ēku energoefektivitātes likuma 12. pantu visām ēkām, kuras
nodotas ekspluatācijā pēc 2008. gada 31. decembra, pirms izīrēšanas vai pārdošanas jāveic
energoaudits, arī arvien vairāk ēku īpašnieku vēlas uzlabot savu īpašumu energoefektivitāti,
tāpēc energoauditora inženiera profesija ir visai pieprasīta.

Energoauditors inženieris strādā kā pašnodarbinātais vai arī uzņēmumā, kas nodarbojas ar
energoauditu. Viņš var būt arī pastāvīgs kāda lielāka būvniecības, projektēšanas vai namu apsaimniekotāju uzņēmuma darbinieks.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par energoauditoru inženieri, nepieciešama pirmā vai

otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība būvniecības vai siltumtehnikas jomā. Studiju ilgums ir divi ar pusi līdz pieci gadi.
Jāiegūst arī energoauditora sertifikāts, ko izsniedz Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienība pēc zināšanu pārbaudes. 13.01.2009. MK noteikumi nr. 26 “Noteikumi

² Rādītājs, kas raksturo saimnieciskā darbībā izlietoto līdzekļu efektivitāti.
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par energoauditoriem” nosaka viņiem izvirzāmās prasības un sertifikācijas kārtību. Noteikumos
minētas arī jomas, kādās jāiegūst teorētiskās zināšanas. Energoauditora sertifikācija sastāv no
teorētiskā testa un praktiskiem uzdevumiem. Pēc veiksmīgas pārbaudes darbu nokārtošanas
energoauditora sertifikāts tiek izsniegts uz pieciem gadiem. Sertifikāts gan nav obligāts, tomēr
ir nepieciešams, lai inženieris varētu izsniegt apkures katla pārbaudes vai gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbaudes aktu, kā arī nodrošināt energoaudita pakalpojumu citam uzņēmumam.
Savukārt, ja ir darba pieredze, tad sertifikācijai pietiekama būs profesionālās tālākizglītības pro
grammas apguve ēkas energoefektivitātes novērtēšanai 320 stundu apjomā, bet apkures katlu
un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei vismaz 40 stundu apjomā. Lai varētu izsniegt ēkas
energoefektivitātes sertifikātu, energoauditoram inženierim jābūt vismaz viena gada praktiskā
darba pieredzei, bet, lai pārbaudītu apkures katlus un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī
izsniegtu pārbaudes aktu, nepieciešama vismaz triju mēnešu praktiskā pieredze, strādājot sertificēta energoauditora vadībā. Sertificēto energoauditoru reģistrs atrodams Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrijas mājaslapā www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30272.

Iespējamais atalgojums Energoauditors inženieris cenu savam pakalpojumam nosaka pats
atkarībā no ēkas tehniskā stāvokļa un veicamo darbu apjoma. Eksperta atalgojums par vienu
darba stundu parasti ir vismaz Ls 40.

Radniecīgās profesijas

Būvinženieris
Būvniecības tehnologs
Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/mehānikas inženieris
Siltumenerģijas un siltumtehnikas inženieris

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē būvniecība, tās tehnoloģijas un būvmateriāli? Vai tev
šķiet svarīgi taupīt siltumenerģiju un cīnīties pret globālo sasilšanu? Ēku siltināšana ir viens no
veidiem, kā to var darīt. Energoauditoram ir nepieciešamas plašas zināšanas gan būvniecības,
gan enerģētikas jautājumos, kā arī precizitāte un spēja pārliecināt pasūtītāju par plānoto energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu lietderību. Viņam jābūt precīzam aprēķinos, ar analītisku
prātu, augstu atbildības izjūtu un strādīgam.
Ja esi skolnieks, tad vari interesēties par dažādu būvmateriālu īpašībām, celtniecību un amatniecību. Īpaši centīgi skolā apgūsti fiziku un matemātiku. Fizikā pievērs papildu uzmanību tēmām, kas saistītas ar siltumapmaiņu. Lai labāk izprastu šos procesus, vari palūgt skolotājam
papildus veikt kādas demonstrācijas vai eksperimentus.
Ja esi students un vēlies iegūt energoauditora sertifikātu, tad izvēlētajā studiju programmā centies apgūt visas sertifikāta saņemšanai nepieciešamās zināšanas. Seko līdzi jaunākajām energoefektivitātes uzlabošanas tehnoloģijām, meklē iespēju strādāt par energoauditora palīgu un
tā uzkrāt gan praktiskās zināšanas, gan prakses laiku sertifikāta iegūšanai.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev jau ir augstākā izglītība, tad mācies tālākizglītības programmu,
kas ļaus iegūt energoauditora sertifikātu. Ja augstākās izglītības nav, tad vari izvēlēties studiju
programmu būvniecības vai siltumtehnikas jomā.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā amatā, apmeklē Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženieru savienības un Latvijas Energoauditoru asociācijas (www.leaa.lv) rīkotos seminārus,
papildini zināšanas par jaunākajiem būvmateriāliem un būvkonstrukcijām, kā arī siltumtrašu un
apkures katlu darbību.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
būvniecība, būvkonstrukcijas

būvmateriāli, to īpašības un pielietojums

fizika un matemātika

precīzs un pētniecisks darbs

siltumtehnikas, apkures sistēmas
un ventilācijas iekārtas

tehnoloģijas un inovācijas energoefektivitātes jomā

projektu izstrāde

energoefektivitātes problēmas un risinājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
disciplinētība			vērīgums			analītiskums
precizitāte			apķērība			enerģiskums
taupīgums			prasmīgums			pielāgošanās spēja
rūpīgums			uzņēmība			saimnieciskums
apdomība			sabiedriskums			lietišķums
neatlaidība			pārliecinātība			patstāvība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lasīt būvprojektus
orientēties būvmateriālu klāstā un noteikt to
īpašības
strādāt ar speciālu energoauditora aprīkojumu
veikt mērījumus un aprēķinus

dokumentēt pārbaudes gaitu, izstrādāt
atskaites un sastādīt aktus
veidot labu saskarsmi ar cilvēkiem
izstrādāt energoefektivitātes uzlabošanas projektus
izprast un pielietot likumdošanas normas

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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GĀZES IEKĀRTU TEHNIĶIS
Kods 3115 50
DARBA SATURS Gāzes iekārtu tehniķis ir kvalificēts gāzes pārvades un tās izmantošanas

tehnoloģiju speciālists, kurš nodarbojas ar gāzes pārvadi, regulēšanu, iekārtu apkalpošanu un
ekspluatāciju. Šos tehniķus var iedalīt divās grupās – vieni veic kontroles funkcijas, citi uzstāda
un remontē gāzes iekārtas. Ja tehniķis veic uzstādīšanu un remontdarbus, tad viņam nepieciešamas arī atslēdznieka iemaņas.
Veicot kontroles funkcijas, gāzes iekārtu tehniķim pēc noteiktajiem standartiem regulāri jāpārbauda gan virszemes, gan apakšzemes gāzes vadi, piemēram, reizi trijos mēnešos jāizdara gāzes
vada iekārtu spiediena mērījumi, arī ekspluatācijas un tehniskās apkopes darbi. Pēc padarītā viņam jāieraksta atskaites gāzes uzskaites, iekārtu ekspluatācijas un gāzes bīstamo darbu žurnālos.
Tāpat gāzes iekārtu tehniķis var apkalpot gāzes apkures katlus, ar kuriem nodrošina apkuri un
karsto ūdeni dzīvojamās mājās un nelielos uzņēmumos. Šādos gadījumos viņa klienti ir privātpersonas un uzņēmumi un viņš atsaucas uz klientu izsaukumiem – noskaidro problēmu un tās
iespējamo cēloni, sagatavo nepieciešamos instrumentus un dodas pie klienta. Nereti problēma
ir tieši gāzes iztvaikotājā – ierīcē, kas nodrošina gāzes pāriešanu no šķidra agregātstāvokļa tvaika stāvoklī, kāds nepieciešams gāzi patērējošo iekārtu darbībai. Tad tehniķim jānomaina vecās
detaļas, piemēram, vītnes un blīves, kas vairs nenodrošina hermētisku gāzes tvertnes noslēgšanos. Tā kā gāzes padeve tās patērējošām iekārtām tiek nodrošināta ar elektrību, tad gāzes
iekārtu tehniķis pārbauda arī, vai problēma nav elektrības padevē. Šā darba veikšanai viņam
nepieciešamas arī zināmas iemaņas elektriķa darbā.
Ja gāzes iekārtu tehniķis strādā avārijas dienestā, tad viņa uzdevums ir gāzes vadu defektu lokalizācija un remonts. Avārijas brigādes tehniķis apkalpo tās iekārtas, kas no centrālā gāzes vada
ar samazinātu spiedienu nogādā gāzi uz kādu patērējošo iekārtu, piemēram, gāzes degli katlumājā, kādā ražošanas uzņēmumā vai gāzes plīti mājsaimniecībā. Šādas iekārtas ir, piemēram,
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gāzes spiedienu regulējoši mehānismi un spiediena mērierīces, kas nodrošina tās pareizu un
klientu vajadzībām pietiekamu piegādi. Bieži klienti zvana un domā, ka kaut kas nav kārtībā ar
gāzi patērējošo iekārtu, tomēr tehniķim jāspēj noteikt, vai problēma ir, piemēram, gāzes plītī vai
tās piegādes iekārtās. Saņemot izsaukumu, gāzes iekārtu tehniķis brauc pie klienta, nomēra,
kādus gāzes piegādes parametrus iekārta uzrāda, un salīdzina ar pareizajiem. Ja parametri atbilst, tad meklē citus iemeslus, kāpēc varētu būt radušās problēmas. Ja ar gāzes piegādi tomēr
viss kārtībā, tad tehniķis iesaka izsaukt speciālistus, kuri apkalpo tieši gāzi patērējošās iekārtas,
jo avārijas dienesta tehniķi ar gāzi patērējošo iekārtu remontu nenodarbojas.
Ja tomēr tiek konstatēta problēma gāzes piegādes iekārtās, tad tehniķis meklē bojāto vietu un
cenšas pēc iespējas ātrāk nodrošināt tās atjaunošanu. Tā kā gāze tiek piegādāta gan ražošanas
uzņēmumiem, kam dīkstāve rada zaudējumus, gan dzīvojamām mājām, kas ziemā tiek apkurinātas ar gāzi, tad šā tehniķa darba ātrumam ir milzīga nozīme. Ja iespējams, pats salabo bojāto
iekārtu vai aizvieto to ar jaunu. Ja bojājumu izsaukuma vietā nav iespējams noteikt, tad tehniķis
ved iekārtu uz darbnīcu, veic diagnostiku un nodod noliktavai pieprasījumu nepieciešamo rezerves daļu pasūtīšanai. Pēc to saņemšanas gāzes iekārtu tehniķis nomaina bojātās daļas, pārbauda iekārtas, ved atpakaļ pie klienta, uzstāda to un paraksta pieņemšanas un nodošanas aktu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Galvenokārt gāzes iekārtu tehniķi savā darbā

izmanto atslēdznieka instrumentus – uzgriežņatslēgas, stellatslēgas, plakanknaibles un mērinstrumentus – multimetru, gāzes detektorus. Tāpat gāzes iekārtu tehniķis darbā izmanto gāzes analizatoru, ko lieto, lai konstatētu gāzes noplūdes, arī metināšanas iekārtas, gāzes plūsmas apstādināšanas iekārtas.
Gāzes iekārtu tehniķim nepieciešams valkāt speciālu apģērbu un lietot sprādziendrošus instrumentus, kas nerada dzirksteles. Ja jānovērš gāzes noplūde, tad jāstrādā gāzmaskā.

Darba apstākļi Gāzes iekārtu tehniķa darba apstākļi var būt atkarīgi gan no uzņēmuma, kurā

viņš strādā, gan no uzdevumiem, kurus veic. Ja viņš strādā ar pazemes gāzes vadiem, tad
darbs ir ārpus telpām. Plānoti remontdarbi ziemā notiek reti, taču, ja ir avārijas situācijas, tad
nākas strādāt arī sniegā, lietū un aukstumā.
Gāzes iekārtu tehniķa darbs vienmēr ir saistīts ar paaugstinātu bīstamību, tāpēc ir izstrādāti un
jāievēro stingri darba drošības noteikumi, piemēram, strādājot akās, tās jāvēdina, tur vienlaikus
nedrīkst uzturēties visa brigāde utt.
Ja gāzes iekārtu tehniķis strādā klientu servisā vai avārijas dienestā, tad darbs var būt dežūrējošā režīmā. Tāpat var nākties strādāt ārpus darba laika, līdz tiek pabeigts kāds ilgāks darbs, jo
tehniķis nevar atstāt pusizjauktu iekārtu un doties mājās tāpēc, ka ir beidzies darba laiks.

Darba iespējas Gāzes iekārtu tehniķis var strādāt uzņēmumos Latvijas gāze, Latvijas propāna

gāze, katlumājās, termoelektrocentrālēs, uzņēmumos, kas pārdod gāzes katlus, nodarbojas ar
gāzes iekārtu uzstādīšanu, gāzes tirdzniecību, piegādi un šo iekārtu apkalpošanu un tehnisko
uzturēšanu.
Tāpat gāzes iekārtu tehniķis nepieciešams uzņēmumos, kur gāzes patēriņš pārsniedz 130 kW
mēnesī, jo tad, pēc noteikumiem, uzņēmumā jābūt kādam atbildīgam darbiniekam par gāzes
saimniecību. Var strādāt arī kā pašnodarbināta persona.
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Nepieciešamā izglītība Nepieciešama arodizglītība (mācību ilgums – divi līdz trīs gadi pēc
pamatskolas) vai profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums – četri gadi pēc pamatskolas) metināšanas, remontatslēdznieka vai līdzīgā specialitātē. Profesijas specifiku cilvēks parasti apgūst
darba gaitā.

Tāpat nepieciešamas papildu mācības uzņēmuma Latvijas gāze mācību centrā, kur teorētisko
mācību ilgums ir viena līdz divas nedēļas.

Iespējamais atalgojums Gāzes iekārtu tehniķa atalgojums var būt ļoti plašā amplitūdā no
Ls 50 par kādu gabaldarbu līdz pat vairākiem tūkstošiem latu. Alga ir atkarīga no darba pienākumiem, bīstamības un uzņēmuma, kurā viņš strādā. Vidējais atalgojums ir Ls 350-Ls 600
mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Ceha/ iekārtu mehāniķis
Siltumenerģētikas tehniķis
Telesakaru tehniķis
Elektrosprieguma pārvades tehniķis

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē gāzes iekārtu darbība un uzbūve? Vai tev patīk mon-

tāžas darbi, darbs ar dažādām detaļām, mērierīcēm, rokas instrumentiem un citiem instrumentiem? Ja esi apdomīgs, uzmanīgs un nebaidies no darba bīstamos apstākļos, tad šī profesija var
būt tev piemērota. Gāzes iekārtu tehniķim nepieciešamas plašas zināšanas gan darbā ar dažādiem instrumentiem un gāzes iekārtām, gan bojājumu diagnostikā, jāpārzina gāzes īpašības,
jābūt ļoti precīzam, atbildīgam un pacietīgam.
Ja esi skolnieks, tad palīdzi tuviniekiem remonta veikšanā vai saimniecības darbos, piemēram,
mēbeļu saskrūvēšanā vai santehnikas detaļu nomaiņā – tas sniegs turpmākajam darbam nepieciešamās iemaņas. Dodies uz arodskolu atvērto durvju dienām un izmanto Ēnu dienas, lai
sekotu līdzi kāda gāzes iekārtu tehniķa ikdienas darba gaitām. Lasi ilustrētās enciklopēdijas, kur
skaidro dažādu tehnisku ierīču un mašīnu uzbūvi un darbības principus. Skolā īpašu uzmanību
pievērs fizikai, ķīmijai, matemātikai un darbmācībai.
Ja jau apgūsti attiecīgo profesionālo izglītību, tad meklē papildu informāciju uzņēmuma Latvijas
gāze mājaslapā www.lg.lv, sadaļā Mācību centrs. Vari interesēties uzņēmumos par prakses un
darba vietām.
Ja vēlies pārkvalificēties, dodies mācīties uz AS Latvijas gāze mācību centru, iegūstot nepieciešamās zināšanas. Gāzes iekārtu tehniķa profesiju nesalīdzināmi vieglāk būs iegūt, ja pirms tam
būs apgūta atslēdznieka, metinātāja vai līdzīga piemērota profesija.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, iegūsti augstāko izglītību siltuma un gāzes tehnoloģijās. Jaunas zināšanas un prasmes vari iegūt, strādājot papildus ar dažādām iekārtām, piemēram, jaudīgākām rūpnieciskām iekārtām, daudzdzīvokļu māju iekārtām.
Ja darbs saistīts ar gāzes katliem, tad vari apmeklēt ražotāju rīkotos seminārus par jaunākajām
gāzes iekārtām.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika, matemātika, ķīmija

tehniskie mērījumi

gāzes iekārtu uzbūve

darba drošības noteikumi

tehnika un instrumenti

palīdzība cilvēkiem

darbmācība, atslēdznieka darbi

siltumiekārtas

Man raksturīgas šādas īpašības:
praktiskums			patstāvība			rūpīgums
piesardzīgums			pielāgošanās spēja		vērīgums
saimnieciskums			drosme				savaldība
stabilitāte			disciplinētība			strādīgums
pacietība			uzmanīgums			atbildīgums
precizitāte			neatlaidība			apdomība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
darboties ar plašu instrumentu klāstu

plānot un organizēt darbus

ievērot darba drošības noteikumus

operatīvi reaģēt ārkārtas situācijās

izprast mehānismu darbības principus

veikt gāzes iekārtu apkopi un remontu

prognozēt iespējamos sarežģījumus

saprasties ar cilvēkiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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SILTUMFIZIĶIS
Kods 2111 15
DARBA SATURS Siltumfiziķis pēta apkārtējās pasaules parādības un veic fundamentālus teo-

rētiskus un eksperimentālus pētījumus par parādībām, kurās liela nozīme ir temperatūrai. Viņš
pēta arī siltumpārnesi, balstoties uz trim siltuma pārneses veidiem – kondukciju, konvekciju un
siltumstarojumu.
Vispirms fiziķis vēro pasauli, krāj zināšanas un izpratni par tajā notiekošiem procesiem un pēc
tam definē problēmu vai hipotēzi, kuru pētījumā vēlas apstiprināt vai apgāzt, pamatojoties uz
empīrisko datu analīzi. Uzsākot pētījumu, siltumfiziķis iepazīstas ar pieejamo literatūru par viņu
interesējošo jautājumu, sagatavo un pārbauda, vai eksperimenta veikšanai nepieciešamā iekārta ir darba kārtībā, un izdara eksperimentu, mērot temperatūras un siltuma plūsmas un siltuma
pārneses ātrumu vidē, kur noris siltuma pārneses procesi, piemēram, gaisā vai ūdenī.
Pēc eksperimenta veikšanas siltumfiziķis apkopo, analizē un interpretē iegūtos datus, veido
siltumfizikālos modeļus, raksta vienādojumus, uzliek robežnosacījumus, meklē jaunus risinājumus attiecīgajai problēmai, no iegūtajiem rezultātiem zīmē grafikus, rēķina integrālos lielumus
un enerģijas bilances.
Pētījumos viņš var izmantot arī dažādas eksperimentālās metodes. Senāk pētniecībā lietoja siltumtehniskos aparātus, temperatūras un plūsmu mērītāju mehānismus, taču mūsdienās vairāk
pielieto jaunās eksperimentālās metodes – optisko hologrāfiju, elektromagnētiskās mērīšanas
metodes u.c.
Siltumfiziķa darba svarīga sastāvdaļa ir publikāciju rakstīšana dažādiem zinātniskiem izdevumiem par pētījumu rezultātiem, par jauniem pieņēmumiem, par iespējamām teorijām. Tāpat viņš
apmeklē dažādas konferences par viņu interesējošām tēmām, lai papildinātu savas zināšanas
un uzzinātu jaunākos atklājumus, kā arī lai nodotu savu pētījumu rezultātus plašākai sabiedrībai
un apspriestu tos ar kolēģiem.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Ja siltumfiziķis vēlas izmērīt temperatūru, viņš

izmanto termometru (spirta vai dzīvsudraba), termopāri vai termovizoru, ar kuru var izmērīt
temperatūru no attāluma. Eksperimentos siltumfiziķis izmanto paplašinājuma vai sašaurinājuma caurules, spiediena un caurplūdes mērītājus, dažādas termometriskās u.c. metodes.
Vienkāršāku formulu un darba piezīmju rakstīšanai labi noder papīrs un zīmulis, tomēr ļoti sarežģītu procesu attēlošanai un smalku aprēķinu veikšanai neiztikt bez datora un speciālām datorprogrammām.
Ja viņš vēlas analizēt degšanas un gazifikācijas procesus, tad darbā izmanto dūmgāzes mērīšanas instrumentus – dūmgāzu analizatoru, datu apstrādes plati, kā arī spektrometru, kas atkarībā no dūmgāzes sastāva un absorbcijas spektriem ļauj saprast, kas veido konkrēto dūmgāzi.

Darba apstākļi Siltumfiziķis strādā četrdesmit stundu darba nedēļu, taču zinātniskais darbs

parasti ir nenormēts, jo nevar paredzēt, kādas problēmas radīsies eksperimenta un pētījuma
rezultātu aprakstīšanas gaitā. Var strādāt gan telpās, gan ārpus tām. Piemēram, ja eksperiments ir saistīts ar 15 megavatu jaudas iekārtu vai ir nepieciešams noteikt ēkas siltumbilanci,
tad darbs noris ārā. Ja strādā ar laboratorijas iekārtām vai ar datoru, tad darbs notiek vai nu
laboratorijā, vai kabinetā.
Ja siltumfiziķis veic tehnisko pētījumu, tad darbā var būt troksnis, paaugstināta temperatūra,
vibrācijas, augsti spriegumi, spiedieni un kaitīgi darba atmosfēras apstākļi, kur ļoti stingri jāievēro darba aizsardzības noteikumi.

Darba iespējas Siltumfiziķis var strādāt speciālās laboratorijās, kā arī uzņēmumos, kas izga-

tavo siltumierīces, komplektē aukstumiekārtas, ražo un piegādā siltumu. Zinātniskus pētījumus
siltumfiziķis var veikt, piemēram, Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikāli enerģētiskajā institūtā,
Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūtā, Latvijas Universitātes Fizikas institūtā u.c.
Siltumfiziķi sadarbojas ar celtniecības firmām, zinātniski pētnieciskiem centriem, kas pēta siltumfizikālās materiālu īpašības, arī ar logu, durvju, stiklu un to pārklājumu izstrādātājiem, ar
kurināmo katlu ražotājiem.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par siltumfiziķi, ir nepieciešama augstākā izglītība fizikā.
Ja vēlas nodaroties ar zinātniskiem pētījumiem, vēlams arī maģistra grāds. Studijas ilgst trīs
gadus bakalaura līmenī un divus gadus maģistrantūrā.
Iespējamais atalgojums Siltumfiziķi vidēji saņem algu, sākot no Ls 500 mēnesī. Atalgojums

var ievērojami pārsniegt arī Ls 1000 mēnesī, bet tas atkarīgs no pētījumu jomas un projektu
skaita, kuros viņš ir iesaistījies. Algas lielums atkarīgs arī no zinātniskā grāda, pedagoģiskā
amata un sasniegumiem.

Radniecīgās profesijas
Fiziķis
Ģeologs
Ķīmiķis
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē, kāpēc koka soliņš saulē sakarst krietni mazāk nekā
metāla? Varbūt mēdz gudrot, kāpēc kāda materiāla apģērbā ir daudz siltāk nekā cita? Siltumfiziķim jābūt zinātkāram, ieinteresētam tajā, ko viņš dara, mērķtiecīgam, neatlaidīgam, spējīgam
organizēt savu laiku, meklēt un atrast jaunus risinājumus fizikālām problēmām. Siltumfiziķim jāspēj ātri reaģēt dažādās nestandarta situācijās, īpaši, ja darbs ir saistīts ar augstām temperatūrām un jaudām. Jābūt precīzam, ar augstu atbildības izjūtu un koncentrēšanās spējām, jo bieži
jāstrādā ar ierīcēm, kas ir bīstamas, tātad viņš nekad nedrīkst atkāpties no tehniskajām normām
un parametriem.
Ja esi skolnieks, tad aktīvi risini skolotāja uzdotos uzdevumus fizikas un ķīmijas stundās. Neaizmirsti pamatīgi apgūt arī matemātiku, jo labas matemātikas zināšanas ievērojami atvieglo siltumfiziķa darbu. Lai saprastu, kur var mācīties par siltumfiziķi, ieskaties augstskolu mājaslapās
un dodies uz augstskolu atvērto durvju dienām, bet, lai pavērotu, kā norit mācības, piesakies
Latvijas Universitātes rīkotajam skolēnu informācijas pasākumam Studenta kurpēs.
Ja esi students, tad izvēlies rakstīt kursa darbus un bakalaura darbu par siltumfizikas jautājumiem, meklē prakses vai darba iespējas kādā no siltumfizikas laboratorijām. Seko līdzi jaunākajām publikācijām šajā jomā un papildini savas zināšanas, lasot zinātnisko literatūru.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad vari doties uz kādu no Latvijas augstskolām un iegūt fiziķa izglītību.
Iepriekšējā izglītība būtu vēlama ar dabaszinātņu vai inženierzinātņu ievirzi, jo tas palīdzēs vieglāk uztvert jauno informāciju.
Ja vēlies papildināt zināšanas savā profesijā, vari turpināt studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā, darboties kvalifikācijas celšanas programmās, piemēram, datormodelēšanā, vai arī doties
pieredzes apmaiņas braucienos, uz konferencēm, kongresiem un semināriem.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika un matemātika

siltumenerģētika un siltumfizika

siltuma pārvades veidi

teorētisks, zinātnisks darbs

aprēķini

laboratorijas eksperimenti

mehānikas, siltuma un elektromagnētisma
procesi

pieņēmumu izvirzīšana un to pārbaude praksē

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			komplicētība**			piesardzība
racionalitāte			atbildīgums 			praktiskums
sistemātiskums			neatlaidība 			lietišķums
intraversija*			intuīcija***			neatkarība
zinātkāre			precizitāte			intelektualitāte****
kritiskums			stabilitāte			elastīgums
*intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem,
pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pielietot teorētiskās zināšanas siltumfizikā

veidot teorijas un aprakstīt tās

darboties ar laboratorijas instrumentiem

lietot specializētās datorprogrammas

strādāt ar lielu informācijas daudzumu

prezentēt savus atklājumus plašākai publikai

kritiski izvērtēt eksperimentu rezultātus

ievērot darba drošības noteikumus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ELEKTROTĪKLU DISPEČERS
Kods 3119 10
DARBA SATURS Elektrotīklu dispečers, strādājot ar augstsprieguma un sadales tīkliem, ap-

rēķina strāvas režīmu, veic operatīvo darbu vai plānošanu, savukārt, strādājot ar zemsprieguma
tīkliem, galvenokārt plāno kopējo darbu un organizē izbraukuma brigāžu darbu.
Darba dienas sākumā elektrotīklu dispečers no tiešā priekšnieka ievāc informāciju par notikumiem iepriekšējā maiņā, apkopo to, izvērtē un sastāda dienas darba plānu. Pēc tam dod konkrētus uzdevumus plānoto remontu brigādēm, kā arī nosūta operatīvās izbraukuma brigādes uz
avāriju vietām.
Elektrotīklu dispečera ikdienas pienākums ir elektroenerģijas atslēgumu¹ plānošana atbilstīgi
veicamajiem darbiem, operatīvo un remontbrigāžu darba pārplānošana, kā arī pārslēgumu organizēšana. Lai darbs ritētu pēc iespējas labāk, elektrotīklu dispečers rūpīgi kārto atslēgumu
pieteikumus – pieņem tos, apstrādā, saskaņo ar citiem dienestiem, aprēķina darbu veikšanai
nepieciešamo brigāžu un darbinieku skaitu.
Darba dienas beigās dispečers pārbauda, vai maiņas laikā paredzētie darbi ir izdarīti. Ja tie aizkavējušies, viņš pagarina pieteikumus, ja pabeigti, organizē atslēgtās iekārtas pieslēgšanu un
ziņo priekšniekam par maiņas laikā paveikto un notikušo.
Elektrotīklu dispečers operatīvi piedalās arī avāriju novēršanā, ātri piemērojot efektīvāko rīcības
modeli. Vispirms viņš noskaidro, kas nepieciešams avārijas novēršanai, tad apstrādā informāciju un vajadzības gadījumā nodod to tālāk, kā arī organizē brigāžu darbu, lai tas būtu pēc iespējas
ātrāks un efektīvāks.

¹ Elektroenerģijas atslēgums – elektroenerģijas padeves pārtraukums remontdarbu veikšanas laikā vai avārijas dēļ.
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Elektrotīklu dispečers izveido arī operatīvās un normāla režīma shēmas, no citiem dienestiem
ievāc informāciju par darba plāniem, lai nepārklātos elektrības atslēgumi, kā arī saskaņo plānotos darbus ar visām atbildīgām instancēm un dienestiem.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Elektrotīklu dispečers darbā lieto datoru,
dažkārt rāciju vai vadības pulti, izbraukumos – individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram,
ķiveri.
Darba apstākļi Darbs parasti norit maiņās. Elektrotīklu dispečers galvenokārt strādā dispečeru centrālē, bet apmēram reizi mēnesī izbrauc uz objektiem. Nereti viņa darbs ir saspringts
un saistīts ar stresu, jo avāriju vai kādu pārmaiņu gadījumos ātri jāpieņem pareizi lēmumi un
jāsazinās ar brigādēm.
Darba iespējas Elektrotīklu dispečers var strādāt uzņēmumos, kas saistīti ar elektroapgādi
vai ražošanu, piemēram, visos Latvenergo meitas uzņēmumos vai tādos, kas apkalpo elektrolīnijas.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par elektrotīklu dispečeru, nepieciešama augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība elektrotehnikā, enerģētikā vai elektrozinībās. Mācību ilgums
ir trīs līdz četri gadi.

Iespējamais atalgojums Elektrotīklu dispečera atalgojums ir Ls 400-Ls 600 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Elektrosprieguma pārvades tehniķis
Elektrisko iekārtu speciālists
Elektriķis
Elektromontieris
Gaisvadu līniju elektromontieris
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē viss, kas saistīts ar elektrību? Vai saproties ar cilvēkiem, māki vadīt un plānot viņu darbu? Vai spēj ātri reaģēt ārkārtas situācijās? Svarīga ir noturība
pret stresu, spēja mierīgi uztvert un analizēt informāciju arī kritiskā situācijā un ātri pamatot un
pieņemt lēmumus. Elektrotīklu dispečeram nepieciešama precizitāte un lieliska koncentrēšanās
spēja, jābūt atbildīgam, uzņēmīgam, precīzam un jāspēj strādāt plānveidīgi.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē Latvenergo dispečeru centrāles Ēnu dienu vai Karjeras dienu laikā. Attīsti prasmi skaidri un saprotami izteikt savu domu, saprasties ar cilvēkiem un organizēt
viņus kopīgam darbam, piemēram, klases vakaram, apkārtnes uzkopšanas talkai. Iemācies saplānot savus darbus katrai dienai un izpildīt tos. Skolā ļoti cītīgi mācies fiziku, matemātiku un
informātiku.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas elektrotīklu dispečera amatā. Apgūsti darbu plānošanu ar datorprogrammu palīdzību. Mācies ātri izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumus, lai vari
pārliecinoši uzsākt darba gaitas šai amatā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tev vispirms nepieciešama augstākā izglītība elektrotehnikā vai enerģētikā. Ja tāda ir, vari droši meklēt elektrotīklu dispečera darbu un trūkstošās prasmes apgūt
darba vietas piedāvātajos profesionālās pilnveides kursos.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad vari turpināt izglītību augstāka
līmeņa studijās (maģistratūrā), kā arī uzņēmumos ir pieejami dažādi mācību kursi, piemēram,
treniņspēles situāciju analīzē.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika un matemātika

energosistēma un tās darbība

elektrotehnika un enerģētika

lēmumu pieņemšanas veidi ārkārtas situācijās

informātika

tehnisks un precīzs darbs

dispečera darbs

elektroenerģijas pieslēgumu shēmas

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			precizitāte			vērīgums
sistemātiskums*			lietpratība			disciplinētība
neatkarība			lietišķums			apdomība
rūpība				piesardzība			apņēmība
neatlaidība			uzstājība			izlēmība
tālredzība			pārliecinātība			drosme
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar elektrotehnikas iekārtām

veidot labu saskarsmi ar kolēģiem

ievākt un analizēt informāciju

ātri reaģēt ārkārtas situācijās

plānot, organizēt un vadīt darbus

pieņemt lēmumus un pamatot tos

strādāt ar rāciju vai vadības pulti

novērtēt un prognozēt situācijas attīstību

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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TELEKOMUNIKĀCIJU SPECIĀLISTS
Kods 3522 05
DARBA SATURS Mūsdienās telekomunikāciju nozare strauji attīstās, jo gandrīz katrs iedzīvotājs mājās vai darbā izmanto tās pakalpojumus – internetu, tālruņus, televīziju.
Telekomunikāciju speciālista uzdevums ir izveidot telekomunikāciju pieslēgumu uzņēmumā,
iestādē vai klienta mājās, uzstādīt attiecīgo aparatūru un, ja nepieciešams, programmatūru.
Piemēram, interneta pieslēguma izveidošanai jāievelk kabeļi, jākonfigurē rūteri¹ – jāorganizē
datu plūsma, arī sviči² – jāsadala datu plūsma. Šai darbā telekomunikāciju speciālistam jāievēro instrukcija, telekomunikāciju tīkla plāns un rasējumi. Pēc tam rūpīgi jāpārbauda iekārtu
un sistēmas darbība, lai tās darbotos kvalitatīvi.
Arī turpmāk telekomunikāciju speciālists apkalpo visas uzstādītās sistēmas, konsultē klientus,
sniedz tehnisku atbalstu un risina ar telekomunikāciju darbību saistītas problēmas. Vispirms
speciālists cenšas klientam palīdzēt pa tālruni, izzinot problēmas un vēlmes un dodot skaidras norādes, kā rīkoties. Daļu jautājumu viņš var atrisināt no attāluma, piemēram, pieslēgt
un atslēgt klienta ierīces no interneta tīkla, uzstādīt e-pasta kontu, konfigurēt tā paroli. Ja
tomēr jādodas pie klienta, tad telekomunikāciju speciālists pats cenšas atrisināt aparatūras
problēmas, kas bieži ir saistīts ar kabeļu pārbaudi, pārvilkšanu, rūteru vai sviču uzstādīšanu
un konfigurāciju interneta tīkla paplašināšanas gadījumā, vai arī nākas aparatūru demontēt.
Telekomunikāciju speciālists var piesaistīt arī jaunus klientus, bet tad viņam jāpārzina arī mārketings un klientu apkalpošana, kur izzina klientu vajadzības, piedāvā atbilstīgāko risinājumu,
slēdz līgumus par telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu.

¹ Komunikācijas iekārta, kas saņem noteikta formāta datu paketes un tās pa visefektīvāko ceļu pārsūta uz galamērķi.
² Ierīce, ko izmanto telefonlīniju savienošanai.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Telekomunikāciju speciālista galvenais instruments ir dators un lietojuma programmas, ar kurām viņš strādā, veicot savus darba pienākumus. Ja rit montāžas darbi, tad nepieciešami speciāli instrumenti, piemēram, stangas,
ar kurām var sagatavot interneta kabeli, arī skrūvgrieži u.tml. Saziņai ar klientiem viņš izmanto
tālruni.
Darba apstākļi Atkarībā no darba uzdevuma telekomunikāciju speciālists var strādāt telpā
pie datora, bet var arī doties izbraukumos pie klienta. Viņš apkalpo dažādus klientus, tāpēc
nereti telekomunikācijas nākas uzstādīt gan klienta dzīvesvietā, ražošanas uzņēmumā, birojā,
gan veselības aprūpes centrā vai pat ēkas kāpņu telpā un ārā.

Darba iespējas Telekomunikāciju speciālista darba iespējas ir plašas, jo mūsdienās inter-

neta tīkls ir liels un tas turpina paplašināties. Viņš var strādāt uzņēmumos un iestādēs, kur ir
plašs telekomunikāciju tīkls, kam nepieciešama pastāvīga uzraudzība, apkalpošana un attīstība, kā arī uzņēmumos, kas nodrošina telekomunikāciju pakalpojumus iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm.

Nepieciešamā izglītība Telekomunikāciju speciālistam ir nepieciešama pirmā līmeņa pro-

fesionālā augstākā izglītība (koledža) vai bakalaura grāds telekomunikācijās. Studiju ilgums
ir divi ar pusi līdz četri gadi. Ar koledžas izglītību šā speciālista darbs vairāk būs saistīts ar
telekomunikāciju uzstādīšanu, bet bakalaura līmeņa izglītība dos dziļāku izpratni par attiecīgo
jomu un lielākas iespējas strādāt labāk apmaksātu darbu.

Iespējamais atalgojums Telekomunikāciju speciālista atalgojums ir robežās no Ls 200 līdz
Ls 1500 mēnesī.

Radniecīgās profesijas
Telesakaru tehniķis
Elektronikas tehniķis
Elektronikas inženieris
Elektronikas tehnologs
Elektronikas mehāniķis
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Ko vari darīt jau šodien Telekomunikāciju speciālistam perfekti jāpārvalda dators un jā-

zina angļu valoda, jo tehniskā dokumentācija un jaunākā literatūra telekomunikāciju jomā ir
angļu valodā. Nepieciešams spēt loģiski domāt, adekvāti reaģēt ekstremālos apstākļos, vajadzīga arī emocionālā stabilitāte, precizitāte un augsta pašdisciplīna. Nozīmīgas ir arī labas
saskarsmes spējas, lai varētu veiksmīgi veidot attiecības ar klientiem, izprast viņu problēmas
un sniegt skaidras norādes to atrisināšanai arī pa tālruni.
Ja esi skolnieks, pastiprinātu uzmanību pievērs matemātikas, fizikas, informātikas, programmēšanas pamatu un svešvalodu apguvei, kā arī tehniskajai grafikai. Interesējies par telekomunikācijām, lasot rakstus internetā, skolēniem domātās tehniska rakstura ilustrētās enciklopēdijās. Noskaidro, kāda veida televīzijas, telefonu sakaru un interneta pieslēgums ir iekārtots tavās mājās, izpēti, kādas alternatīvas iespējas tava ģimene vēl varētu izmantot. Attīsti
analītisko un loģisko domāšanu, risinot prāta spēles, arī vērīgumu, neatlaidību un precizitāti,
darbojoties ar puzli, lego un līdzīgiem konstruktoriem.
Ja esi students un studiju programma piedāvā specializācijas iespējas, piemēram, datortīklu
vai telefona sakaru komunikācijā, tad vasaras brīvlaikā piesakies algotā vai brīvprātīgā darbā
pie tevi interesējošā novirziena telekomunikāciju speciālista. Tas palīdzēs uzzināt vairāk par
attiecīgo jomu un novērtēt savas intereses un spējas nākotnē strādāt šo darbu. Attīsti savas
prasmes klientu apkalpošanā, lasot literatūru par lietišķo saskarsmi, klientu apkalpošanu un
saskarsmes psiholoģiju. Apmeklē semināru vai kursus par klientu apkalpošanu.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
sakaru sistēmas (radioraidītāji, radiouztvērēji, datu pārraides sistēmas)

telekomunikācijas, informācijas tehnoloģijas
tehniskā dokumentācija, rokasgrāmatas

problemātisku situāciju risināšanas veidi

datorzinātnes un informātika

elektrotehnika un elektronika

matemātika, fizika

svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība			spēja pielāgoties			racionalitāte**
praktiskums			apķērība			kārtīgums
precizitāte			analītiskums			apzinība
godīgums			patstāvība			centība
lietišķums			zinātkāre			disciplinētība
saimnieciskums			sistemātiskums*			vērība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru

plānot darbus un noteikt prioritātes

noskaidrot klienta telekomunikāciju problēmas
un palīdzēt tās atrisināt

uzstādīt, montēt un regulēt telekomunikāciju iekārtas

izmantot nozares terminoloģiju angļu valodā

strādāt patstāvīgi un darba grupā

izprast instrukcijas, telekomunikāciju tīklu plānus, rasējumus

uzraudzīt un analizēt telekomunikācijas
sistēmas darbību, tās drošību

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS
Kods 3114 02
DARBA SATURS Elektronikas tehniķis strādā vairākās jomās – elektroniskās aparatūras ražošanā, realizācijā, tehniskajā apkalpošanā, remontā, regulēšanā, montāžā, kontrolē un mēriekārtu darbības nodrošināšanā, tāpēc viņš reti pilda visus šos pienākumus vienā konkrētā darba
vietā. Tomēr galvenokārt viņš nodarbojas ar kādas elektroniskās aparatūras ražošanu vai šīs
aparatūras tehnisku apkalpošanu.
Lielākos uzņēmumos šo tehniķu darbība ir sadalīta posmos, kur katrs no viņiem darbojas tikai
vienā posmā. Viens aparatūru montē atbilstīgi konkrētās elektroniskās aparatūras shēmas un
standartu prasībām; cits testē, pārbauda, kā tā darbojas, ja ir kādas viegli novēršamas tehniskas neprecizitātes, noregulē to, vēl kāds remontē aparatūru, ja tā ir bojāta vai nedarbojas; cits
pārbauda mēriekārtu un instrumentu atbilstību darbam utt. Tāpēc, kādi tieši būs elektronikas
tehniķa darba pienākumi, parasti viņš uzzina, noslēdzot līgumu ar darba devēju.
Elektronikas aparatūras montāžu un remontu tehniķis veic stingri pēc konkrēto iekārtu prasībām
un standartiem. Viņam jāprot atšifrēt un saprast shēmas, instrukcijas un atbilstīgi tām veikt montāžu, regulēt un remontēt aparatūru.
Viņa uzdevums var būt arī elektroniskās aparatūras uzstādīšana tās ekspluatācijas vietā. Tādā
gadījumā tehniķis dodas pie klienta un veic montāžu atbilstīgi iekārtu dokumentācijas prasībām
un standartiem. Kad elektroniskā aparatūra, piemēram, televīzijas kabeļtīkli, signalizācijas iekārta dzīvoklī, uzņēmumā vai automašīnā, ir samontēta un uzstādīta, tehniķis to testē, pārbauda
un regulē. Pēc tam izstāsta klientam šīs aparatūras lietošanas noteikumus.
Elektronikas tehniķis var arī nodrošināt aparatūras pārbaudi, periodisko un kārtējo remontu un
tehnisko apkalpošanu, pielietojot jaunākās tehnoloģijas, mēriekārtas un instrumentus.
Elektronikas tehniķa pienākumu loks atkarīgs no uzņēmuma, kurā tehniķis strādā. Piemēram,
digitālās mikroviļņu radioaparatūras ražošanas un izplatīšanas uzņēmumā tehniķim tiek piegā-
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dātas jaunas, salodētas radioplates, un, izmantojot speciālus rīkus un metodes, viņš pārbauda,
vai tās ir darba kārtībā. Ja atklājas kāds defekts, tad ar īpašiem rīkiem noregulē tās. Šai gadījumā pārbaude balstās uz signāla raidīšanu cauri konkrētai platei. Vai tā ir darba kārtībā, nosakāms pēc formas, kādā signāls pārveidojas, izejot no plates. Šā signāla raidīšanai, uztveršanai,
formas noteikšanai utt. tiek izmantoti speciāli rīki. Ja plate nav noregulējama, tad tā jāremontē,
bet ar to uzņēmumā parasti nodarbojas cits elektronikas tehniķis.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Katrā elektronikas tehniķa darbības jomā lietojamie instrumenti un aprīkojums var mazliet atšķirties. Tomēr klasisks darbarīks ir lodēšanas ierīce – dažāda izmēra lodāmuri. Tiek izmantoti arī testeri un mērinstrumenti, piemēram, ampērmetri, voltmetri, ommetri, izmanto arī ģeneratoru signāla ģenerēšanai. Nozīmīgs ir oscilogrāfs,
ar kura palīdzību nosaka signāla veidu un amplitūdu. Spektra analizatoru izmanto, lai noteiktu
signāla formu. Arī elektronikas tehniķis mūsdienās neiztiek bez datora, kur jāievada kāda informācija vai jāizmanto specifiska datorprogramma, kas saistīta ar viņa darbu.
Darba apstākļi Pārsvarā elektronikas tehniķis strādā telpās pie sava darbgalda ar nepiecieša-

mo aprīkojumu un instrumentiem. Darbs ir mazkustīgs un monotons, gandrīz visa diena paiet,
sēžot pie darbgalda vienā pozā. Galvenokārt jāstrādā ar ļoti sīku un smalku elektroniku, kur
nepieciešama laba redze, precizitāte un koncentrēšanās spēja visu dienu, darba vietā jāievēro
tīrība. Ja nepastāv kādi specifiski darba laiku noteicoši apstākļi, tad elektronikas tehniķis strādā
parastu darbadienu – astoņas stundas dienā, 40 stundu nedēļā.
Ja nepieciešams elektronikas aparatūru uzstādīt un veikt apkopi ekspluatācijas vietā, tad tehniķis dodas pie klienta.

Darba iespējas Elektronikas tehniķi strādā dažādos Latvijas un arī ārvalstu uzņēmumos, kas
nodarbojas ar elektronikas aparatūras ražošanu, remontu, montāžu un realizāciju, kā arī uzņēmumos, kas sniedz elektronikas pakalpojumus, piemēram, interneta, digitālo saziņas līdzekļu u.c.

Nepieciešamā izglītība Nepieciešama vidējā profesionālā izglītība, elektronikas tehniķa
kvalifikācija. Mācību ilgums ir četri gadi (pēc pamatizglītības).

Iespējamais atalgojums Atalgojums svārstās no Ls 300 līdz pat Ls 700 mēnesī. Plašā amplitūda skaidrojama ar to, ka elektronikas tehniķis pārsvarā strādā privātos uzņēmumos, kur
atalgojums un kritēriji ir atkarīgi no katra konkrētā uzņēmuma iespējām.

Radniecīgās profesijas

Datorsistēmu tehniķis
Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis
Elektronikas tehnologs
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk darboties ar sīkām detaļām? Vai interesē izzināt dažādu
ierīču darbības principus? Vai, iegādājoties jaunu priekšmetu, izlasi tā lietošanas pamācību un
ievēro to? Tad jārūpējas par uzmanības koncentrēšanas spēju un sīkās motorikas attīstību, piemēram, darbojoties ar konstruktoriem, kas sastāv no daudzām sīkām detaļām, vai rokdarbiem,
piemēram, izšūšanu ar pērlītēm.
Elektronikas tehniķa profesija ir piemērota pacietīgiem, uzmanīgiem, precīziem, neatlaidīgiem
un akurātiem cilvēkiem, kurus saista roku darbs un kuriem ir svarīgi redzēt sava darba rezultātu.
Ja esi skolnieks, tad interesējies skolā par eksaktajām zinātnēm, īpaši matemātiku un fiziku.
Centies šiem priekšmetiem pievērst pastiprinātu uzmanību, jo tie ir pamats elektronikas zinātnei. Papildus lasi arī literatūru par elektroniku. Ja ir iespēja, vari apmeklēt kādus ar elektroniku
saistītus pulciņus.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad nepieciešama interese par elektroniku un jāapgūst tās pamati, bet
jebkurā gadījumā jāiegūst arī attiecīgā profesionālā izglītība.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad vari iegūt augstāko izglītību,
studēt maģistrantūrā, doktorantūrā. Redzesloku vari paplašināt arī, lasot ar nozari saistīto literatūru, piedaloties pētniecības darbos.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
praktisks darbs

elektroniskas ierīces, to darbība

elektronika, mikroelektronika

tehniskas problēmas, to novēršana

datorizētā rasēšana

elektroniskie mērījumi

matemātika un fizika

elektronisku ierīču konstruēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:
pacietība			materiālisms*			kritiskums
precizitāte			lietišķums			racionalitāte***
lietpratība			analītiskums			disciplinētība
godīgums			zinātkāre			konkrētība
neatlaidība			sistemātiskums**		uzmanīgums
saimnieciskums			akurātums			rūpība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lasīt tehnisko dokumentāciju un ievērot
instrukcijas

plānot veicamos darbus pēc prioritātes
principa

uzstādīt un montēt elektronikas aparatūru

atrast problēmas ierīces darbībā

koncentrēt uzmanību uz sīkām detaļām
visu darbadienu

izskaidrot elektronikas aparatūras lietošanas noteikumus

lodēt

sadarboties ar kolēģiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ELEKTROSPRIEGUMA PĀRVADES
TEHNIĶIS
Kods 3113 08
DARBA SATURS Elektrosprieguma pārvades tehniķis rūpējas par elektropārvades iekārtu ekspluatāciju un operatīvo apkalpošanu. Viņš pārsvarā apkalpo sekundārās¹ elektropārvades iekārtas un saskaņā ar apstiprināto darba grafiku un vadības mutisku vai rakstisku norīkojumu veic
regulāru savā pārraudzībā saņemto iekārtu tehnisko apkopi. Pirms darba uzsākšanas elektrosprieguma pārvades tehniķis pārbauda iekārtu tehnisko drošību un sagatavo savu darba vietu,
piemēram, tuvākajā sadales skapī atslēdz automātisko slēdzi un spriegumu, atvieno vadus utt.
Ja elektropārvades līnijā tiek konstatēti bojājumi, tad tehniķis meklē iemeslus, kas izraisījuši iekārtas darbības traucējumus, un bojājumus pēc iespējas ātrāk novērš. Nepieciešamības gadījumā viņš nomaina iekārtas bojātās sastāvdaļas vai pat demontē visu iekārtu, piemēram, releju
vai palaidēju, kā arī pēc tam uzstāda jaunu elektropārvades iekārtu.
Ja elektrosprieguma pārvades tehniķis strādā ar primārajām elektropārvades iekārtām, vismaz
reizi gadā viņš veic šo iekārtu apkopi – vispirms sagatavo to un pēc tam pārbauda tās darbību,
noslauka netīrumus no izolatoru virsmām, izdara nepieciešamos remontdarbus utt. Tā kā primāro elektropārvades iekārtu apkopi drošības apsvērumu dēļ tehniķis nedrīkst veikt vienatnē, tad
dara to kopā ar citu speciālistu, piemēram, ar elektrosprieguma inženieri.
Ja elektrosprieguma pārvades tehniķis veic sekundāro elektropārvades iekārtu apkopi, piemēram, elektroķēdēm, tad, imitējot to nostrādi, viņš pārbauda kontaktsavienojumus, iztīra iekārtu
¹ Elektropārvades iekārtas iedala divos lielos blokos – primārajās jeb elektropārvades pamatiekārtās un sekundārajās elektropārvades iekārtās, kur ietilpst elektroķēdes, vadi, elektropārvades iekārtas, elektropārvades gaisvadu un kabeļu līnijas,
vadības bloķēšanas kontroles iekārtas u.c.
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skapjus no putekļiem, izdara nepieciešamo remontu un pēc tam pievieno vadus, ja tos iepriekš
ir atvienojis, kā arī saslēdz saremontēto iekārtu elektriskajā ķēdē.
Tā kā elektropārvades iekārtu bojājumu rašanos nav iespējams paredzēt iepriekš, tad nereti
elektrosprieguma pārvades tehniķim bojāto iekārtu remonts steidzami jāizdara ārpus plānoto
darbu grafika.
Kad darbs ir paveikts, elektrosprieguma pārvades tehniķis aizpilda dokumentāciju – speciāli
sagatavotas veidlapas par paveikto darbu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Elektrosprieguma pārvades tehniķis darbojas
ar plašu instrumentu klāstu. Lai pievilktu un atskrūvētu kontaktsavienojumu, tehniķis izmanto
dažāda veida skrūvgriežus, plakanknaibles un speciālas uzgriežņu atslēgas. Mērījumu veikšanai lieto ampērmetru, elektroniskās izolācijas mērinstrumentu, piemēram, megometru,
sprieguma indikatoru, pretestības mērītāju, sprieguma līmeņa mēriekārtu, strāvas mērīšanas
iekārtu un elektronisko mēriekārtu. Tāpat izmanto grieznes, knaibles, elektromontiera nazi un
citus instrumentus. Lai veiktu sarežģītāku elektroiekārtu remontu, elektrosprieguma pārvades
tehniķis izmanto speciālus datorus.
Atkarībā no darba specifikas elektrosprieguma pārvades tehniķim var būt īpašs apģērbs – bikses vai kombinezons, jaka, darba apavi, darba cimdi, aizsargķivere, aizsargbrilles un austiņas.
Ja nepieciešams uzkāpt elektrības stabā, tad izmanto drošības jostu, kāpšļus un āķus.

Darba apstākļi Atkarībā no elektropārvades iekārtu atrašanās vietas elektrosprieguma pār-

vades tehniķis var strādāt gan telpās, gan ārpus tām. Gadījumos, ja šīs iekārtas atrodas ārpus
telpām un ir notikusi avārija, darbs jāveic ārā un dažādos laika apstākļos – lietū, sniegā, karstā
saulē. Ja darbs noris mašīntelpā, tad nākas strādāt pie paaugstinātas temperatūras, troksnī un
putekļos.
Elektrosprieguma pārvades tehniķis var būt arī operatīvā persona, tad darbs notiek maiņās,
kuru laikā nepārtraukti nākas kontrolēt un vajadzības gadījumā remontēt elektropārvades iekārtas. Tāpat viņš var strādāt arī iekārtu darbaspējas uzturēšanas dienestā jeb remontdienestā,
kur strādā astoņu stundu darba dienu piecas dienas nedēļā vai arī darba laiks tiek summēts,
kad katru dienu strādā dažādu stundu skaitu, bet nedēļā ne vairāk kā četrdesmit stundu.

Darba iespējas Elektrosprieguma pārvades tehniķis var strādāt enerģētikas uzņēmumos,
rūpniecības uzņēmumos ar attīstītu energosaimniecību, kā arī visās citās struktūrās, kur ir elektropārvades iekārtas.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par elektrosprieguma pārvades tehniķi, ir vajadzīga vidējā profesionālā izglītība enerģētikā. Mācību ilgums ir četri gadi (pēc pamatskolas).

Iespējamais atalgojums Elektrosprieguma pārvades tehniķa atalgojums ir vidēji Ls 500 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Radio un televīzijas sakaru/ elektronikas tehniķis
Elektromontieris
Elektrisko iekārtu speciālists
Elektrostacijas operators
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē fizika, tehnika un viss, kas saistīts ar elektrību? Vai
esi gatavs kāpt elektrības stabos un gādāt par to, lai cilvēki un rūpnīcas nepaliek bez elektrības
avāriju gadījumos? Ja esi precīzs, piesardzīgs un ar augstu atbildības izjūtu, ja nebaidies strādāt
augstumā un spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus, tad elektrosprieguma pārvades tehniķa darbs
būs tev piemērots.
Ja esi skolnieks, fizikas stundās uzmanīgi klausies skolotāja stāstītajā un uzdod visus neskaidros jautājumus par elektrību, strāvu, jaudu un spriegumiem. Īpaši cītīgi mācies informātiku un
svešvalodas. Apmeklē izglītības iestāžu atvērto durvju dienas un meklē iespēju Ēnu dienās ēnot
elektrosprieguma pārvades tehniķi un iepazīt viņa darba ikdienu.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas kādā no lielākajiem enerģētikas uzņēmumiem – tur
varēsi plašāk iepazīties ar darba specifiku un pārvarēt arī dažādus izaicinājumus. Ja šādu iespēju nepiedāvā skola, tad mēģini jau laikus iegūt sertifikātu darbam augstumā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tev vispirms nepieciešama elektriķa vai enerģētiķa izglītība. Aplūko profesionālo vidusskolu piedāvājumus un meklē profesionālās izglītības programmas, kur
iespējams mācīties pēc vidusskolas beigšanas. Interesējies arī, vai darba devēji nepiedāvā kvalifikācijas kursus.
Ja vēlies paplašināt zināšanas šajā specialitātē, tad mācies šīs jomas kursos, apgūsti profesionālo literatūru internetā vai arī turpini izglītoties kādā no Latvijas augstskolām. Izmanto iespējas
mācīties darba vietas organizētajos plaša profila kursos.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 272

11/11/11 2:55 PM

ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS

273

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
matemātika, fizika, ķīmija

rasēšana, elektrisko shēmu veidi

elektroiekārtu instrumenti

informātika

praktisks darbs

elektroiekārtu remonts

elektrisko lielumu mērīšanas tehnoloģija
un instrumenti

elektrosprieguma pārvades iekārtas, to
ekspluatācija un apkope

Man raksturīgas šādas īpašības:
stabilitāte			analītiskums			rūpība
praktiskums			piesardzība			apzinīgums
spēja pielāgoties			racionalitāte*			atbildīgums
precizitāte			sistemātiskums**		sapratne
drosme				veiklība				apņēmība
neatlaidība			vērīgums			enerģiskums
*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pārzināt elektroiekārtu darbības principus
lasīt tehniskas shēmas un dokumentus
strādāt komandā
ievērot darba drošības noteikumus

remontēt un veikt elektropārvades iekārtu
apkopi
operatīvi pieņemt patstāvīgus lēmumus
plānot darbu izpildi laikā
strādāt ātri, arī augstumā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ELEKTRISKO IEKĀRTU SPECIĀLISTS
Kods 3113 11
DARBA SATURS Elektrisko iekārtu speciālists strādā ar elektroiekārtām, kurām spriegums

ir līdz 20 kV, un viņa darba pienākumi ir atkarīgi no uzņēmuma specializācijas. Viņš montē un
projektē elektroiekārtas, veic to apkopi, var plānot, vadīt un pārraudzīt citu elektrisko iekārtu
speciālistu darbu. Arī regulē, remontē un apseko elektroiekārtas, dodas kabeļu un elektrolīniju
apgaitās, pārbauda un pieslēdz jaunas jaudas. Uzņēmumā apkalpo elektriskos mehānismus,
ierīces un mēriekārtas, nodrošina un kontrolē elektroietaišu pareizu un kvalitatīvu uzstādīšanu,
regulēšanu un ekspluatāciju, organizē un vada nepieciešamos mērījumus un elektroiekārtu regulēšanas darbus, iekšējo instalāciju, kabeļu līniju, gaisa vada elektrolīniju un piekares kabeļu
montāžu.
Šis speciālists analizē un sintezē elektriskās automātikas shēmas, aprēķina apgaismojumu un
konstatē tā izvēles pareizību, pārbauda apgaismojuma tīkla aprēķinu, analizē un labo bojājumus
elektriskajās shēmās, aprēķina ražotnes elektrisko slodzi un izvēlas piemērotus transformatorus.
Viņa darba pienākumos ietilpst arī lietišķo dokumentu, ziņojumu un protokolu noformēšana,
elektroietaišu projektu izstrāde, kur ietilpst nepieciešamo materiālu un iekārtu specifikāciju un
tāmju sastādīšana un šo projektu saskaņošana.
Ja elektrisko iekārtu speciālista darbs ikdienā ir saistīts ar iekārtu pārbaudi un tehnisko apkopi
pirms to iedarbināšanas, tad darbadiena sākas nedaudz agrāk nekā citiem uzņēmuma darbiniekiem. Elektrisko iekārtu speciālista darbs norit individuāli vai darba grupā, kur vada profesionālās kvalifikācijas otrā un trešā līmeņa speciālistu darbu.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Elektrisko iekārtu speciālistam ir ļoti plašs in-

strumentu klāsts, bet darbarīki un darba process ir atkarīgs no tā uzņēmuma specializācijas,
kurā viņš strādā. Tie var būt dažādi elektroniskie mērinstrumenti, drošības aprīkojums (testeri,
indikatori), frekvenču pārveidotāji, programmējamie kontrolieri, arī montāžas instrumenti un
dators projektēšanai.

Darba apstākļi Apkalpojot jau strādājošas uzņēmuma elektroiekārtas, elektrisko iekārtu spe-

ciālista darba apstākļi ir salīdzinoši vienkāršāki, savukārt, uzsākot darbu uzņēmumā, kas vēl ir
celtniecības procesā, viņam jārēķinās ar nepastāvīgākiem darba apstākļiem un paaugstinātu
bīstamību jaunajā darba vietā.
Arī ikdienas darba apstākļi ir atkarīgi no uzņēmuma, kurā elektrisko iekārtu speciālists strādā.
Ja tas ir, piemēram, pārtikas ražošanas uzņēmumā, tad darbs rit tīrās telpās, kur noteikti jāievēro pārtikas ražošanas darba vides prasības. Savukārt metālapstrādes uzņēmumā šī vide ir
netīrāka un visapkārt ir metāla putekļi. Ražošanas uzņēmumos elektrisko iekārtu speciālists lielāko daļu darba laika pavada ražošanas telpās, turpretī projektēšanas speciālists strādā birojā
pie datora. Ja elektrisko iekārtu speciālists vada vai pats veic ekspluatācijas un apkalpošanas
darbus, tad lielākoties strādā ārā.

Darba iespējas Elektrisko iekārtu speciālists var strādāt jebkurā jomā, kur noris darbs ar
elektriskām iekārtām – enerģētikas uzņēmumos, lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes,
rūpniecības uzņēmumos ar attīstītu energosaimniecību un dažādos citos ar elektromontāžu un
ekspluatāciju saistītos uzņēmumos.
Nepieciešamā izglītība Elektrisko iekārtu speciālistam nepieciešama vismaz pirmā līmeņa

profesionālā augstākā izglītība ar specializāciju elektriskajās iekārtās. Studiju ilgums ir divi gadi
un seši mēneši. Tā kā iekārtas nemitīgi tiek uzlabotas, tad šiem speciālistiem zināšanas regulāri
jāpapildina kvalifikācijas celšanas kursos.

Iespējamais atalgojums Ņemot vērā, ka elektrisko iekārtu speciālista darba uzdevumi var
būt ļoti atšķirīgi, kā arī atšķiras viņu kvalifikācija un specializācija, tad arī darba alga ir visai atšķirīga un var būt robežās no Ls 200 līdz Ls 1000 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Radio un televīzijas sakaru/elektronikas tehniķis
Elektroinženieris
Elektrosprieguma pārvades tehniķis
Mehatronisku sistēmu tehniķis
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Ko vari darīt jau šodien Vai vēlies darboties ar elektrību? Vai tevi interesē fizika? Varbūt tu

piedalies tehniskos pulciņos vai mājās pats pēti elektroierīces? Vai vēlies uzzināt, kā darbojas
dažādas ierīces un aparatūra? Vai esi aktīvs un tai pašā laikā arī atbildīgs un uzmanīgs?
Elektrisko iekārtu speciālistam jābūt nopietnam, ļoti uzmanīgam un akurātam, jo darbs ar elektrību ir dzīvībai bīstams. Vienmēr stingri jāievēro instrukcijas, nedrīksti būt vieglprātīgs.
Ja esi skolnieks, tad seko līdzi, kad tehniskās ievirzes koledžās ir atvērto durvju dienas, un noskaidro pēc iespējas vairāk par šīs profesijas specifiku. Skolā īpaši cītīgi apgūsti fiziku un matemātiku, bet neaizmirsti arī valodas, jo krievu, angļu un vācu valodas zināšanas noderēs iekārtu
instrukciju un tehnisko zīmējumu lasīšanā. Tāpat pievērs uzmanību arī informātikas apguvei, jo
elektrisko iekārtu speciālistam nepieciešamas datorprasmes vismaz lietotāja līmenī.
Ja vēlies pārkvalificēties, vispirms noskaidro, vai tava izglītība un zināšanas ir pietiekamas, lai
strādātu par elektrisko iekārtu speciālistu, kā arī, vai tevi interesē darbs ar elektrību. Lasi grāmatas par elektrotehniku un meklē koledžu, kur māca šos speciālos priekšmetus. Elektrisko
iekārtu speciālista darbā var būt arī specifiski uzdevumi, piemēram, jāstrādā augstumā un paaugstinātas bīstamības apstākļos. Pārdomā, vai tavs veselības stāvoklis un esošās prasmes ir
piemērotas šāda veida darbam, kā arī meklē iespējas vajadzīgās prasmes uzlabot.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad izpēti un pārdomā studiju iespējas enerģētikas, elektrotehnikas un elektrotehnoloģiju datorvadības studiju programmās.
Tāpat papildini zināšanas dažādos kvalifikācijas celšanas kursos un izmanto darba vietas piedāvāto mācību iespējas, kā arī papildus apgūsti dažādas projektēšanas programmas.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
fizika un matemātika

elektromontāža

tehnisks darbs

elektrotehnika un elektronika

sarežģīti uzdevumi

elektroinstrumenti

specializācijas iespējas profesijā

elektriskie mērījumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
pielāgošanās spēja		apdomība			pacietība
piesardzība			savaldība			analītiskums
precizitāte			vērīgums			apņēmība
praktiskums			prasmīgums			intelektualitāte**
neatlaidība			līdzsvarotība			patstāvība
materiālisms*			atbildība				komplicētība***
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pārzināt elektrisko iekārtu veidus un uzbūvi
organizēt savu un citu cilvēku darbu

atbrīvot cilvēku no elektriskās strāvas iedarbības un sniegt pirmo palīdzību cietušajam*

lasīt tehnisko informāciju un shēmas

izmantot elektrisko tīklu un kabeļu bojājumu
noteikšanas aparatūru

darboties ar plašu instrumentu klāstu

prognozēt iespējamos sarežģījumus
ievērot darba drošības noteikumus

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju
apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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ELEKTROSTACIJU OPERATORS¹
DARBA SATURS Elektrostaciju operators nodrošina stabilu un drošu elektrostacijas darbu bez
avārijām. Viņš pārrauga visu elektrostacijas iekārtu darbību, kā arī izvēlas un pēc vajadzības
maina to darbības režīmus.

Darbadienas sākumā elektrostaciju operators pieņem maiņu – apskata iekārtas, fiksē to stāvokli, pieņem arī drošības līdzekļus un pārbauda instrumentus, kā arī paraksta operatīvo žurnālu, tā
apliecinot, ka iepriekšējā maiņa pabeigta pareizi. Pēc tam operators pēc grafika dodas apskatīt visas iekārtas un nosaka, kādā tehniskā stāvoklī katra atrodas. Tā kā lielākās elektrostacijās
apsekojamo iekārtu skaits ir ļoti liels, tad elektrostacijas operatoram jāizvērtē, kuras iekārtas
pārbaudīt pirmās.
Gadījumā, ja apskatē viņš konstatē kādu defektu, tad elektrostaciju operators ieraksta to žurnālā, ātri nosaka, kur ir defekts, un izlemj, kā rīkoties. Vajadzības gadījumā iekārtu sagatavo
uzturēšanas, atjaunošanas vai avārijas remontam, apturot tās darbību un gaidot remontdienesta ierašanos, un atsevišķos gadījumos veicot vajadzīgos priekšdarbus, lai novērstu iespējamās
avārijas.
Elektrostaciju operators kontrolē arī mēraparātus, iekārtas un mehānismus – gan seko līdzi
automātisko datorizēto novērošanas aparātu rādījumiem, vērojot datoru monitoros rādījumus
par dažādiem procesiem, kas norit elektrostacijā, gan arī turpat apseko iekārtas un mēraparātus, pārbaudot tos ar redzi, dzirdi, tausti (vai iekārta nav sakarsusi) un ožu (vai nav jūtama
dūmu smaka).
Elektrostaciju operatoram, kurš strādā hidroelektrostacijā, jāpiedalās arī manevrēšanā jeb slūžu pacelšanā un aizvēršanā, novērojot un kontrolējot darba gaitu. Viņa pienākums ir arī iekārtu
pārslēgšana, tādēļ operatoram jāpārzina visas instrukcijas un pieļaujamie parametri, lai varētu
izvēlēties atbilstīgāko režīmu.
¹ Profesiju grupa „Elektrostaciju operatori” 3131.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 278

11/11/11 2:55 PM

279

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Elektrostaciju operators lieto dažādus indivi-

duālos drošības līdzekļus – cimdus, zābakus ar metāla purngaliem, ķiveri, vajadzības gadījumos arī aizsargbrilles vai austiņas. Viņš darbojas arī ar mehāniskajām atslēgām, skrūvgriežiem,
stangām, knaiblēm, sprieguma un/vai gāzes indikatoriem, stacionārajiem mēraparātiem un
datoriem.

Darba apstākļi Darbs notiek maiņās, un liela daļa darba laika operatoram jāpavada, stāvot
kājās vai apstaigājot iekārtas. Darbs norit gan telpās, gan ārā.
Darbavietā pastāv paaugstināts bīstamības risks, arī magnētiskais lauks, kas var ietekmēt veselību. Elektrostaciju operatoram darbs var būt vidē ar paaugstinātu trokšņu līmeni, kā arī paaugstinātā vai pazeminātā temperatūrā. Tāpat dažbrīd jāstrādā ar ķimikālijām.

Darba iespējas Elektrostaciju operators var strādāt elektrostacijās – gan vēja un hidroelektrostacijās, gan termoelektrostacijās, taču katrai konkrētajai darbavietai nepieciešams specializēties.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par elektrostaciju operatoru, nepieciešama vismaz pir-

mā līmeņa profesionālā augstākā izglītība enerģētikā, bet vēlama augstākā izglītība enerģētikas
un elektrotehnikas vai siltumenerģijas jomā. Šādu izglītību var iegūt trīs līdz četru gadu laikā.
Jebkuram elektrostaciju operatoram darba vietā aptuveni divu gadu laikā papildus jāapgūst vajadzīgās prasmes un specifiskā informācija par konkrētajām iekārtām.

Iespējamais atalgojums Elektrostaciju operatora atalgojums ir Ls 800-Ls 1200 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Elektroinženieris
Elektrosprieguma pārvades tehniķis
Mašīnbūves tehniķis
Gāzes iekārtu tehniķis
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē elektrības ražošanas process un tehnika? Vai tev

patīk sekot līdzi, lai vienmēr būtu kārtībā tas, par ko tev uzticēta atbildība? Varbūt tevi interesē
fizika, termodinamika un elektrība un patīk remontēt tehniskas un elektriskas iekārtas?
Elektrostaciju operatoram jābūt augstai atbildības izjūtai un dziļai izpratnei par darba saturu un
gaitu, jāapzinās, ka katrai kļūdai var būt ļoti nopietnas sekas, kas ietekmēs kopējo elektrostacijas darbu. Darbā labi jāizprot termodinamika, jāpārzina elektrība, kā arī jāprot strādāt ar datoru.
Tā kā daļai iekārtu vadība un paziņojumi ir svešvalodā, elektrostacijas operatoram nepieciešamas arī svešvalodu zināšanas.
Ja esi skolnieks, tad izmanto iespēju doties ekskursijās uz elektrostacijām, sevišķi atvērto durvju
dienās, kā arī Ēnu dienās sekot līdzi elektrostaciju operatoram. Vairāk informācijas par profesiju
atrodama arī Latvenergo žurnālā “Energovēstnesis”. Iepazīsties ar skolēniem domātām bilžu
enciklopēdijām, kurās skaidroti elektrības ražošanas procesi un iekārtu darbība. Skolā ļoti cītīgi
mācies fiziku, ķīmiju, informātiku un matemātiku. Noteikti pievērs uzmanību svešvalodām, jo
elektrostaciju datorprogrammas un iekārtu instrukcijas mēdz būt dažādās valodās.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas kādā elektrostacijā. Lieliski, ja vari jau studiju laikā
sākt specializēties kāda elektrostacijas veida apkalpošanā un apgūt tās darbību.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad iespējams iegūt augstāko izglītību siltumenerģētikas vai elektrozinību jomā, iemācoties nepieciešamās pamatzinības. Tāpat interesējies par brīvajām darba vietām elektrostacijās un katras elektrostacijas piedāvātajām mācībām.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari turpināt augstāko izglītību
maģistra līmenī siltumenerģētikas vai elektrozinību jomā, kā arī mācīties kvalifikācijas celšanas
kursos, kurus piedāvā elektrostacijas. Tāpat vari aktīvi piedalīties avārijas situāciju mācībās un
iepazīties ar jaunāko tehniku kopā ar inženieriem programmētājiem.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
elektrostaciju veidi un darbība

problēmu, sarežģītu uzdevumu risināšana

fizika, termodinamika

darbs ar datoru, informātika

sadarbība ar citiem speciālistiem

praktisks un precīzs darbs

iekārtu darbību kontrole un remonts

elektrības ražošanas process

Man raksturīgas šādas īpašības:
praktiskums			patstāvība			vērīgums
materiālisms*			emocionālā stabilitāte		izlēmība
pastāvība			godīgums			akurātums
saimnieciskums			piesardzība			strādīgums
spēja pielāgoties			neatlaidība			racionalitāte**
precizitāte			disciplinētība			atbildīgums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
diagnosticēt tehniskas problēmas

strādāt ar specializētām datorprogrammām

pārzināt iekārtas un aprīkojumu

uzņemties atbildību un patstāvīgi pieņemt
lēmumus

ievērot drošības noteikumus
iegūt un analizēt informāciju

plānot darbus un noteikt prioritātes
ātri rīkoties paaugstinātas bīstamības
apstākļos

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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MEHATRONISKO SISTĒMU TEHNIĶIS
Kods 3115 46
DARBA SATURS Mehatronisko sistēmu tehniķis ir universāls speciālists, jo orientējas mehānikas, elektronikas un datorzinību jautājumos. Viņš var apkalpot gan mehāniskās, gan elektroniskās ierīces, gan ciparu vadības darbgaldus un ierīces, kā arī programmējamos loģiskos kontrolerus¹.

Mehatronikas sistēmā ietilpst mehānika, elektronika un datortehnika, tātad ir mehāniskā daļa
(mehāniski pārvadi, piedziņas, reduktori, dažādi mehāniskie un stiprinājumu elementi), elektroniskā daļa (signālelementi, sensori, elektropiedziņas vadības sistēmas), un datorprogrammēšana, t.i., vadības kontroles sistēma, kurā ir programmu vadības bloks un mašīnas interfeiss
(vadības vai pogu panelis ar indikāciju vai skārienjutīgo paneli).
Šīs sistēmas mēdz atšķirties pēc to funkcijām, ražošanas produkta un vides, kur tās pielieto.
Piemēram, kokapstrādes uzņēmumā mehatroniskā sistēma ir automatizētā zāģēšanas iekārta,
bet pārtikas ražošanas uzņēmumā tā ir pildīšanas iekārta, kas sapilda produktu pudelēs vai citur. Daudzos uzņēmumos tā ir saiņošanas iekārta, kas iesaiņo gatavo produkciju.
Ja kādā vietā tiek uzstādīta jauna iekārta (mehatroniskā sistēma), tad tehniķis iepazīstas ar tās
tehnisko dokumentāciju, lasa rasējumus un sagatavojas montāžas darbiem. Pēc tam mehāniski samontē iekārtu, pievieno tai elektronikas daļas, vadus un ielādē nepieciešamo programmu
ražošanas iekārtas darbības nodrošināšanai. Tad noregulē iekārtu, veic sistēmas izmēģinājuma
tehnoloģisko pārbaudi un galīgo regulēšanu. Pēc tam pieraksta visus uzstādīšanas laikā izdarītos darbus.
Mehatronisko sistēmu tehniķis seko līdzi, lai viņa pārziņā nodotās automatizētās iekārtas, darbgaldi, ražošanas līnijas strādātu efektīvi: sastāda sistēmu apkopes grafiku un regulāri apseko
¹ Iekārta, kas sastāv no noteikta skaita un funkcionalitātes blokiem, kur katram ir savs uzdevums šīs iekārtas darbības nodrošināšanā. Iekārtas izmanto iekārtu un ražošanas procesu automatizācijai.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 282

11/11/11 2:55 PM

283

iekārtas. Ja apskatē tehniķis pamana kādas problēmas, piemēram, kāda detaļa ir nodilusi vai
tuvākajā laikā varētu salūst, tad viņš jau laikus bojāto detaļu nomaina ar veselu. Dažas iekārtas
var apskatīt vienreiz dienā, taču var būt tādas, kas prasa apkopi katru stundu. Veicot šo profilaksi – paredzot iespējamos bojājumus un novēršot tos brīdī, kad konkrētā iekārta nestrādā, ir
iespējams neapturēt ražošanu, kas uzņēmumam varētu nest zaudējumus.
Ja kāda iekārta vai darbgalds tomēr salūst, tad tehniķis steidzami novērš radušos bojājumus
sistēmā – labo programmēšanas kļūdas vai aizstāj salūzušās detaļas ar jaunām. Tā kā iepriekš
nav iespējams paredzēt, kurā brīdī kas salūzīs, tad tehniķim jāspēj ātri un efektīvi organizēt pārējo ražošanas procesā iesaistīto speciālistu darbu, lai kļūdas novērstu. Lai atrastu kādu pagaidu risinājumu iekārtas darbības nodrošināšanai, tehniķim jābūt pietiekami radošam un jāizdomā, ar ko varētu aizstāt bojāto sistēmas detaļu.
Lai nerastos situācija, ka kādas remontam nepieciešamās rezerves daļas trūkst, tehniķis aktīvi
seko līdzi noliktavā esošām veselām detaļām – izveido noteiktu pieraksta sistēmu, izvērtē iepriekš atrastos risinājumus konkrētās iekārtas labošanā, lai iegādātos vajadzīgo, un informē noliktavas pārzini par tām detaļām, kuras tuvākā vai tālākā nākotnē būtu nepieciešams iegādāties.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Mehatronisko sistēmu tehniķis darbā izmanto visu tehnisko darbarīku klāstu. Montēšanai vajadzīgas atslēgas, uzgriežņatslēgas, āmurs,
lodāmurs, skrūves, skrūvspīles, skrūvgrieži un citi elektromontāžas instrumenti. Elektrisko parametru mērīšanai izmanto ampērmetrus, signālģeneratorus, fizisko parametru – mērlentes,
bīdmērus, mikrometrus u.c. Programmēšanā tiek izmantots dators un kontrolers.
Darbā tehniķis parasti lieto darba apģērbu.

Darba apstākļi Darbs norit telpās ar astoņu stundu garu darbadienu, taču uzņēmumā var būt
arī maiņu darbs, kad nākas strādāt rīta, vakara vai nakts maiņā.

Lielākā uzņēmumā parasti darba uzdevumi tiek sadalīti starp vairākiem darbiniekiem, kur viens
veic sistēmu uzraudzību, cits – mehānisko un elektronisko ierīču uzraudzību un vēl kāds pārveido programmatūru iekārtās. Ja uzņēmums ir neliels un vadība nevēlas algot vairākus darbiniekus, tad mehatronisko sistēmu tehniķis var darīt visus šos darbus viens.
Darba kaitīgie apstākļi, piemēram, trokšņa līmenis, ir atkarīgi no iekārtu specifikas.

Darba iespējas Mehatronisko sistēmu tehniķis var strādāt jebkurā ražošanas uzņēmumā,
kur ir uzstādītas šādas sistēmas, t.i., metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, kokapstrādes,
enerģētikas, pārtikas rūpniecības u.c.
Tā kā šis tehniķis pārzina gan elektroniku, gan mehāniku, gan programmēšanu, tad viņš var
izvēlēties arī darbu tikai vienā no virzieniem. Piemēram, ja interesē elektronika, var strādāt
Latvenergo ar lielajām releju u.c. sistēmām. Ja interesē mehānika – par mehāniķi kādā ražošanas uzņēmumā. Ja padodas programmēšana, var pieteikties darbā programmas sistēmu
uzņēmumā. Viņam ir iespēja atvērt savu darbnīcu un būt pašnodarbinātam.

Nepieciešamā izglītība Mehatronisko sistēmu tehniķim ir nepieciešama pirmā līmeņa aug-

stākā profesionālā izglītība inženiermehānikā vai mehatronikā. Var iegūt bakalaura grādu arī
enerģētikā, elektrotehnikā vai elektronikā un profesionālā bakalaura izglītību mehatronikā. Studiju ilgums ir divi ar pusi līdz četri ar pusi gadu.
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Iespējamais atalgojums Atalgojums ir atkarīgs no darba sarežģītības un kvalitātes, tas ir

Ls 200 līdz Ls 800 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Elektrisko iekārtu speciālists
Ceha / iekārtu mehāniķis
Mehatroniķis
Rūpniecisko iekārtu un rīku mehāniķis

Ko vari darīt jau šodien Mehatronisko sistēmu tehniķim jābūt pacietīgam, precīzam, organizētam, jo situācijās, kad kāda sistēma salūst, jārīkojas ātri. Jābūt aktīvam, ar labām saskarsmes
prasmēm, augstu atbildības izjūtu, radošam, meklējot nestandarta tehniskos risinājumus vai
uzlabojot esošās sistēmas efektivitāti. Viņam jābūt uzņēmīgam, gatavam strādāt ar jaunākajām
tehnoloģijām un vienmēr jāvēlas mācīties ko jaunu.

Ja esi skolnieks un turpmāk vēlies darboties ar tehniskām lietām, tad jau tagad mājās kopā ar
vecākiem vari mēģināt saremontēt salūzušās tehniskās iekārtas, piemēram, trauku mazgājamo
mašīnu, radio, datoru, veļas mašīnu vai kādu citu elektroiekārtu. Vari palīdzēt draugam salabot
motociklu vai automašīnu vai no atsevišķām detaļām izveidot ko jaunu. Tas dos iespēju saprast,
kā darbojas dažādi mehānismi un kā tie savstarpēji mijiedarbojas, un būs labs pamats teorētisko
zināšanu apguvei. Piedalies tehniskās jaunrades pulciņos un apgūsti konstruēšanas, detaļu un
modeļu izgatavošanas prasmes, elektronikas pamatus un programmēšanu. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, informātikas un fizikas apguvei.
Ja nevari izlemt, kurā skolā vai augstskolā mācīties, tad apmeklē izstādi Skola vai arī ieskaties
konkrēto izglītības iestāžu mājaslapās. Vari piedalīties Rīgas Tehniskās universitātes ikgadējās
sacensībās „Robotika” (www.robotika.lv).
Īpašu uzmanību pievērs svešvalodu apguvei, lai vari izlasīt mehatronisko iekārtu lietošanas pamācības, kas lielākoties nav latviešu valodā.
Ja vēlies pārkvalificēties, vari pieteikties darbā pie kāda meistara un paralēli mācīties specializētā skolā, tā papildinot iegūtās praktiskās zināšanas ar teorētiskajām un otrādi. Nepieciešamo
informāciju vari atrast Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas mājaslapā www.
masoc.lv, kurā ir nozares uzņēmumu datu bāze un mācību iestāžu saraksts.
Tā kā lielie ražošanas uzņēmumi mēdz nodrošināt savu speciālistu tālākizglītību Latvijā vai ārvalstīs, tad, tajos strādājot, izrādi interesi padziļināt zināšanas savā profesijā. Studijas vari turpināt
arī kādā no Latvijas augstskolām bakalaura vai maģistra līmenī.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
elektronisko ierīču un mehānismu darbības
principi
matemātika, informātika un fizika
praktisks un precīzs darbs
programmēšana

elektroniskās vadības bloki un shēmas
pneimatika un hidraulika
mehatronisko sistēmu uzbūve, darbības principi
tehniskie un elektriskie mērījumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība			uzcītība				atbildība
pielāgošanās spēja		piesardzība			rūpība
materiālisms*			precizitāte			racionalitāte***
zinātkāre			sistemātiskums**		disciplinētība
kritiskums			patstāvība			vērīgums
saimnieciskums			pārliecinātība			pacietība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar tehnisko dokumentāciju, lasīt rasējumus

montēt un regulēt elektroniskās vadības
shēmas, blokus un ierīces

strādāt ar katalogiem, iegūt tehnisku informāciju

montēt, regulēt un remontēt mehatroniskās
sistēmas

plānot un organizēt savu darbu

konstruktīvi risināt problēmsituācijas

programmēt darbgaldus un ierīces

veidot labu saskarsmi un sadarboties komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 285

11/11/11 2:55 PM

286

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 286

11/11/11 2:55 PM

INFORMĀCIJU
TEHNOLOĢIJAS
Lietojumprogrammu izstrādātājs
Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants
Datu bāzu tehniķis
Informācijas sistēmu testētājs
Mājaslapas administrators

287

288
292
296
300
304
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LIETOJUMPROGRAMMU IZSTRĀDĀTĀJS
Kods 2514 01
DARBA SATURS Lietojumprogrammu izstrādātājs nodarbojas ar specifiskas programmatūras
un lietojumprogrammu izstrādi, sākot no klienta vajadzību izpētes, plānošanas un programmas
rakstīšanas un beidzot ar tās testēšanu un klientu konsultēšanu programmas lietošanā. Lietojumprogrammu izstrādātāja darba lauks ir plašs, jo programmas tiek izstrādātas ļoti dažādām
vajadzībām. Viņš var nodarboties gan ar mobilo telefonu aplikāciju un spēļu veidošanu, gan ar
sarežģītu grāmatvedības, statistikas, satiksmes organizācijas plānošanas programmu izstrādi.
Darbs sākas ar pasūtījuma saskaņošanu, klienta prasību izzināšanu un analīzi un līguma noslēgšanu, kurā detalizēti tiek aprakstīts darba uzdevums. Kopīgi ar klientu noteiktajā termiņā lietojumprogrammas izstrādātājs veic pasūtītās programmas izstrādi, kurā būtiskākā, bet ne vienīgā
darba daļa ir programmēšanas process. Programmas izstrādē ietilpst sistēmas projektēšana
un plānošana, ko bieži vien dara uz papīra, tad programmatūras izstrāde datorā – algoritmu un
komandu ievadīšana, lai programma spētu darboties, tad gatavās programmas pārbaude un
uzstādīšana, līdz to var nodot lietotājam.
Ja darbs noris uzņēmumā, kur ar lietojumprogrammu izstrādi nodarbojas vairāki speciālisti, tad
katru izstrādes posmu – datorprogrammas pirmkoda¹ projektēšanu, programmas rakstīšanu,
kļūdu labošanu, testēšanu – veic atsevišķi cilvēki. Komandā speciālisti darbojas arī gadījumos,
kad nepieciešams izstrādāt lielākas informācijas sistēmas, piemēram, uzņēmumam vienotā sistēmā nepieciešamas grāmatvedības, ražošanas izejmateriālu un saražoto preču uzskaites, preču pasūtījumu un darba laika uzskaites lietojumprogrammas. Programmu izstrādes procesā viņi
paveikto regulāri saskaņo ar klientu, uzlabo nepieciešamo un pievieno programmai trūkstošo.
Darbs lietojumprogrammu izstrādātājam rit pēc noteikta plāna un detalizēta darba apraksta. Ir
iespējama lietojumprogrammu izstrāde konkrētam pasūtītājam vai arī konkrēta produkta izga¹ Programmas pieraksts augsta līmeņa programmēšanas valodā.
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tavošana. Tāpat regulāri nākas uzlabot un papildināt jau izstrādātās programmas, jo laika gaitā
mainās gan programmu veidošanas tehnoloģijas, gan klientu prasības, piemēram, mainoties
likumdošanai, nepieciešams veikt pārmaiņas grāmatvedības programmās.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Galvenais darba instruments lietojumprogrammu izstrādātājam ir dators, vajadzīgas arī speciālas programmas lietojumprogrammu izstrādāšanai. Noderīgi resursi ir serveris un datu bāze, kā arī nepieciešams interneta pieslēgums.
Saziņai ar klientiem lietojumprogrammu izstrādātājs izmanto gan tālruni, gan e-pastu, bet sākotnējai programmas izstrādes plānošanai – papīru un zīmuli.

Darba apstākļi Darbs noris birojā atsevišķā kabinetā vai arī lielākā telpā kopā ar citiem darbiniekiem. Darbs ir sēdošs, pārsvarā noris pie datora un prasa ilgstošu koncentrēšanos, tāpēc jārēķinās ar palielinātu slodzi acīm un mugurai. Tā kā šiem speciālistiem nav nepieciešams
regulāri doties pie klientiem vai kur citur ārpus biroja, tad šis darbs ir piemērots cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Bez tam programmu izstrādātājs var strādāt arī mājās un nosūtīt gatavās
programmas pasūtītājiem. Darba laiks nav fiksēts, to nosaka pasūtījuma apjoms, tāpēc nereti
tā nav astoņu stundu darba diena. Tā kā lietojumu programmu izstrādātājam svarīgi ir iekļauties
noteiktajos termiņos, tad nozīmīga ir prasme organizēt savu laiku un strādāt sistemātiski.
Darba iespējas Darba iespējas lietojumprogrammu izstrādes jomā ir ļoti plašas, un augsta
līmeņa šīs profesijas speciālisti Latvijā ir pieprasīti. Lietojumprogrammu izstrādātāji var strādāt
gan valsts iestādēs, gan informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmumos. Tāpat, pašam veicot visu
programmas izstrādes procesu, lietojumprogrammu izstrādātājs var darboties kā pašnodarbinātais vai arī dibināt savu privāto uzņēmumu un algot citus speciālistus.
Nepieciešamā izglītība Lietojumprogrammu izstrādātājam nepieciešama pirmā līmeņa
augstākā izglītība vai arī bakalaura grāds IT jomā. Mācību ilgums ir divi līdz četri gadi.
Iespējamais atalgojums Lietojumprogrammu izstrādātāja atalgojums ir Ls 300-1000 mēnesī atkarībā no projektu skaita, lieluma un sarežģītības.
Radniecīgās profesijas

Programmētājs
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Datorsistēmu testētājs
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē datorprogrammu darbība un to veidi, ko cilvēki lieto

ikdienā? Varbūt esi apsvēris, ka tu varētu uzlabot esošās programmas vai spētu izveidot pavisam jaunu programmu, kas sniegtu plašākas iespējas datora lietotājiem? Lietojumprogrammu
izstrādātājam nozīmīga ir loģiska un analītiska domāšana, spēja koncentrēties un iedziļināties,
kā arī neatlaidība, jo programmu izstrāde ir laikietilpīgs process bez acīm redzama tūlītēja iznākuma. Par šo profesiju parasti interesējas cilvēki, kuriem ir vēlme radīt jaunas lietas un īstenot
interesantas idejas, kuriem gandarījumu sniedz apkārtējās pasaules sakārtošana.
Ja esi skolnieks, tad vari jau skolas laikā pamēģināt apgūt programmēšanas valodu un veidot
nelielas programmiņas. To vari darīt, iesaistoties informātikas pulciņā. Daudzas nepieciešamās
lietas var apgūt pašmācībā un meklējot informāciju internetā. Skolā pievērs īpašu uzmanību informātikai, matemātikai, programmēšanas pamatiem, kā arī valodu apguvei. Centies arī attīstīt
sevī loģisko domāšanu – to var darīt, piemēram, spēlējot šahu un citas stratēģiju spēles.
Ja esi students, tad rūpīgi seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām, vari patstāvīgi izstrādāt nelielas
programmiņas, piemēram, dažādas spēles, un piedāvāt tās tirgū. Šādi vari gūt gan ienākumus,
gan pieredzi programmu veidošanā un saņemt lietotāju atsauksmes par sava darba rezultātiem.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad sāc mācīties programmēšanas kursos vai pie privātskolotāja, tomēr lielu daļu zināšanu vari iegūt arī pašmācībā. Iesākumā ir nepieciešamas pamatzināšanas
informātikā, pēc tam pakāpeniski var sākt apgūt programmēšanu. Ja priekšzināšanu nav, tad
pārkvalificēšanās nenoritēs ātri – parasti tam vajadzīgi vismaz divi gadi. Jārēķinās arī, ka lietojumprogrammu izstrādātāji lielākoties ir gados jauni cilvēki un šī profesija prasa spēju ātri pielāgoties tehnoloģiju pārmaiņām, tāpēc vecākiem cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt darba gaitas programmēšanā, var nākties saskarties ar zināmiem aizspriedumiem.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad ir iespējams papildināt izglītību un iegūt maģistra vai doktora grādu. Darbošanās šajā jomā ir nepārtraukta sevis attīstīšana
un jaunu tehnoloģiju un risinājumu izzināšana. Zināšanas var papildināt gan dažādos semināros
un konferencēs, darba vietu organizētās mācībās, gan arī individuāli, sekojot līdzi jaunākajai
informācijai.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
informātika un matemātika

interneta tehnoloģijas

programmēšana, programmēšanas valodas

lietojumprogrammatūras klasifikācija un izmantošana

inovācijas informācijas tehnoloģijās
programmatūras izstrādes tehnoloģijas

datu aizsardzības veidi
lietojumprogrammas dažādās nozarēs

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			neatlaidība			loģiskums
komplicētība*			oriģinalitāte			pacietība
kritiskums			stabilitāte			pielāgošanās spēja
zinātkāre			prasīgums			patstāvība
sistemātiskums**		apzinīgums			uzmanīgums
rūpīgums			precizitāte			intelektualitāte***
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
uzklausīt un izprast cilvēku vēlmes

analizēt programmas kodu

plānot darba procesu un ievērot termiņus

veikt datu aizsardzības un drošības pasākumus

lietot programmatūras izstrādes rīkus

paturēt prātā lielu informācijas daudzumu

strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

analizēt un domāt kritiski

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU (IT)
PAKALPOJUMU PĀRVALDĪBAS
PROCESU KONSULTANTS
Kods 2529 03
DARBA SATURS Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants
ir ļoti augsti kvalificēts IT speciālists, kurš konsultē IT pakalpojumu sniedzējus šā darba jautājumos. Viņš tehniski sagatavo priekšlikumus IT pakalpojumu pilnveidošanai un to sniegšanas
procesam, lai novērstu kādu esošu problēmu un sekmētu uzņēmuma attīstību. Pasūtītājs nosaka pakalpojumu inovāciju gaitā sasniedzamo rezultātu, bet IT pakalpojumu pārvaldības procesu
konsultants izskaidro procesa izstrādi un/vai tā ieviešanu.
Ja uzņēmums ir liels, kas sniedz daudzus un dažādus IT pakalpojumus, tad pārvaldīt šo procesu
bez standartizētām procedūrām ir ļoti grūti. Daudziem procesiem katram ir savas funkcijas un
uzdevumi kopējā mērķa sasniegšanā,¹ un ar to standartizāciju arī nodarbojas IT pakalpojumu
pārvaldības procesu konsultants. Jāpiebilst, ka klients, kuram tiek sniegtas konsultācijas, var
būt gan kāds no uzņēmuma darbiniekiem, gan citi uzņēmumi vai iestādes. Procesu konsultantu
varētu salīdzināt ar finanšu auditoru, kurš veic finanšu revīziju uzņēmumā, tikai konsultants to
dara IT jomā.
IT pakalpojumu pārvaldība ir uz uzņēmuma kopējo procesu un pakalpojumiem orientēta pieeja.
Šo pakalpojumu piegādātāji mūsdienās vairs nevar domāt tikai par tehnoloģiskiem jautājumiem
un IT nodaļas problēmām, viņiem jāspēj nodrošināt kvalitāti ar labāko iespējamo rezultātu klientam sniegtajiem pakalpojumiem (informācijas sistēmu administrēšana, profilakse, automatizā¹ Atkarībā no biznesa modeļa un/vai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas procesus uzņēmumā var noteikt dažādi. Piemēram, var sadalīt šādi – personāla procesi, finanšu, ražošanas, kvalitātes nodrošināšanas procesi, arī IT pakalpojumu pārvaldība u.c.
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cija, programmēšana un audits, datortehnikas un programmnodrošinājuma uzstādīšana, apkalpošana un pielāgošana, informācijas aizsardzība un tās droša glabāšana u.c.). Pakalpojuma
pārvaldības procesā ietilpst plānošana, koordinēšana, vienošanās, uzraudzība un nepārtrauktu
pakalpojumu uzlabojumu iespēju izskatīšana par saprātīgu maksu. Pakalpojuma vadītājam vai
konsultantam par serveriem, tīkliem, informāciju sistēmām, pakalpojuma nozīmi uzņēmējdarbībā ir pieejama visa informācija kopumā.
Mūsdienīgos uzņēmumos IT pakalpojumu sniegšanas līmeni mēra ļoti precīzi. Viens no populārākajiem IT procesa pārvaldes modeļiem ir ITIL modelis², ar kuru var radīt optimālāko vidi IT
procesu nodrošināšanai un kontrolei un uzlabot darba kvalitāti kopumā. Tātad, lai sasniegtu
uzņēmējdarbības mērķi, svarīgi ir sākotnējie nosacījumi un apstākļi. Ja uzņēmums, izmantojot
ITIL, iegūst IT pakalpojumus nepieciešamajā kvalitātē, tad arī klientiem sniegtie pakalpojumi
būs augstā līmenī. ITIL ietilpst arī IT pakalpojumu kvalitātes pastāvīga mērīšana un pilnveidošana, ņemot vērā uzņēmējdarbības mērķus un klientu vajadzības. ITIL ir reāla IT atbalsta sistēma.
Konkrētu darba uzdevumu IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultantam dod pasūtītājs,
un tie var būt atšķirīgi. IT sistēmas – aparatūra, programmatūra, infrastruktūra un cilvēki – katra
ir atšķirīga, bet kopējā procesā ieņem noteiktu nozīmi. Konsultanta darbs var būt daļa no uzņēmuma attīstības koncepcijas, jo viņš pēta attiecīgā brīža situāciju uzņēmumā, analizē ne tikai IT
jomu, bet arī citus tā procesus, un izstrādā priekšlikumus, ko un kā vajadzētu pilnveidot kopējā
darbā.
IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants galvenokārt strādā ar projektiem, kas nozīmē,
ka pasūtītājs noslēdz līgumu ar konsultantu par konkrēta uzdevuma īstenošanu noteiktā laikā.
Projektam ir noteikts sākuma un izpildes termiņš, un tā ilgums var būt daži mēneši vai pat vairāki
gadi. Kopīgi izveidotā projekta darba plānam ir atsevišķi posmi, kad jāpaveic konkrēts darbs,
tādēļ projekta laikā IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants tiekas ar klientu, lai parādītu šā atsevišķā darba posma rezultātus.
Procesu konsultanta darbā ļoti nozīmīgas ir saskarsmes un pārrunu prasmes, jo sadarbībā ar
klientiem var rasties dažādas situācijas. Jāprot izklāstīt sarežģītus jautājumus tiem cilvēkiem,
kuri nepārvalda IT jomu, jāprot arī prezentēt savas idejas un tās pamatot. IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants var strādāt arī par pasniedzēju augstākās izglītības iestādēs un
dažādos mācību centros. Tie speciālisti, kuri vada mācības vai organizē nodarbības, var veidot
arī mācību materiālus un kursus interneta vidē.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants visvairāk izmanto datoru un biroja datorprogrammas Word, Excel, Powerpoint, Visual Studio (procesa shēmas apraksti), internetu, projektoru, arī viedtāfeli – interaktīvo tāfeli.
Darba apstākļi IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants strādā biroja vai mācību

telpās un auditorijās. Parasti viņa darba dienas ilgums ir astoņas stundas, taču projekta laikā
darbs dažkārt var būt arī nenormēts.

Darba iespējas IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants var strādāt par projekta vadītāju konsultatīvā uzņēmumā, kas specializējies IT sistēmās, arī lielos un vidējos uzņēmumos,
kur ir atsevišķa nodaļa, kas pilnveido IT procesus. Viņš var strādāt par pasniedzēju augstākās
izglītības vai tālākizglītības iestādēs, kļūt par pašnodarbinātu personu un dibināt uzņēmumu.
² IT Infrastructure Library, tieši tulkojot – informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēka, turpmāk (ITIL). Tas ir IT pakalpojumu pārvaldības labākās prakses apkopojums, kas ir pamats IT pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā vai iestādē. ITIL
ir saistāms ar ISO 20000 standartu, kas ir viena no kvalitātes pārvaldības sistēmām.
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Nepieciešamā izglītība Šajā profesijā nepieciešama augstākā izglītība IT vai ar to saistītā
jomā (studiju ilgums ir četri gadi), vēlams maģistra grāds (studiju ilgums ir viens ar pusi līdz divi
ar pusi gadu). Svarīgas ir ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī praktiskā darba pieredze IT
jomā.
Dažādos tālākizglītības kursos ieteicams apgūt ekonomikas vai uzņēmējdarbības pamatus, zināšanas par projektu un kvalitātes vadību, psiholoģiju un lietišķo saskarsmi.

Iespējamais atalgojums IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultanta alga var būt atšķirīga, sākot no Ls 600 un vairāk. Lielajos projektos alga var būt, sākot no Ls 1000 mēnesī un
vairāk.
Radniecīgās profesijas

Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs
Sistēmanalītiķis
Programmēšanas inženieris
Pielietojuma administrators

Ko vari darīt jau šodien IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultantam ļoti svarīga ir spē-

ja domāt analītiski un loģiski, lai izanalizētu procesu un izdarītu pareizos secinājumus. Jāprot
strādāt ar lielu informācijas daudzumu, jābūt vēlmei un prasmei runāt ar klientu viņam saprotamā veidā un izprast viņa vajadzības. Jāprot strukturēt un loģiski izklāstīt savas domas, argumentēt un uzstāties auditorijas priekšā.
IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultantam jāpiemīt iniciatīvai, jāpiedāvā vairāki risinājumi. Ierosinot pārmaiņas uzņēmuma ikdienas darbā, konsultantam jābūt gatavam saskarties ar
darbinieku pretestību, tāpēc jāspēj pārliecināt par savu ieteikumu noderīgumu. Ja nav iespējams izpildīt kādas klienta vēlmes, tad saskarsmē ar viņu svarīgi būt koncentrētam un nosvērtam.
Nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas, jo profesionālā literatūra IT jomā pamatā ir angļu
valodā, arī vēlmei pastāvīgi mācīties un papildināt savas zināšanas. Darbā svarīgi ir iekļauties
noteiktajā laikā.
Ja esi skolnieks, tad darbojies programmēšanas pulciņos, interesējies par jaunākajām IT tehnoloģijām, veido mājaslapas, lasi IT jomas žurnālus un mācies angļu valodu. Daudz informācijas
vari iegūt internetā. Apmeklē Ēnu dienas IT uzņēmumos, pavēro, kā strādā programmētāji un
citi IT speciālisti.
Ja esi students, līdzās studijām IT jomā apgūsti uzņēmējdarbības pamatus un stratēģiju. Lasi
profesionālo literatūru par IT sistēmu veidošanu uzņēmumā. Vari pieteikties praksē kādā IT nodaļā vai citur. Daudzi uzņēmumi ārvalstīs piedāvā prakses vietas tieši studentiem.
Ja vēlies pārkvalificēties un esi strādājis par IT pakalpojumu vadītāju vai speciālistu, vari mācīties
tālākizglītības programmās, īpaši ITIL modeli, projektu un kvalitātes vadību. Reizēm liela nozīme
ir atsauksmēm no iepriekšējās darba vietas. Un daudz kas būs atkarīgs no iepriekšējās darba
pieredzes un spējām apgūt ko jaunu.
IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultantam nepārtraukti jālasa profesionālā literatūra,
jāinteresējas par uzņēmuma un kvalitātes pārvaldību. Ja strādā par pasniedzēju, vari iestāties
doktorantūrā un iesaistīties dažādos projektos.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
informācijas tehnoloģijas

IT pakalpojumu veidi

uzņēmējdarbības vadība

pakalpojumu kvalitātes jautājumi

IT vadības sistēmas

problēmsituāciju risināšanas veidi

programmēšana

sadarbība komandā

Man raksturīgas šādas īpašības:
apdomība			analītiskums			lietišķums
savaldība			komplicētība*			godīgums
neatlaidība			neatkarība			radošums
praktiskums			sistemātiskums**		enerģiskums
disciplinētība			racionalitāte***			pašapziņa
prasīgums			akurātums			sabiedriskums
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
saprast IT sistēmas un procesus uzņēmumā

sagatavot IT tehnisko dokumentāciju

strādāt ar klientiem

plānot un organizēt savu darbu

izstrādāt projektu

konstruktīvi risināt problēmsituācijas

novērtēt IT pakalpojumu kvalitāti

veidot labu saskarsmi un sadarboties komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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DATU BĀZU TEHNIĶIS
Kods 3512 02
DARBA SATURS Datu bāze ir datu un informācijas kopums, kas sakārtots tā, lai tajā ievadīto
informāciju tās lietotājs varētu vienkārši un ērti lietot. Datu bāzes lietotāji var pievienot (ievadīt)
bāzei jaunu informāciju, dzēst vai atjaunot tur esošo, kā arī dot tai uzdevumu informāciju atlasīt
un sakārtot noteiktā veidā. Datu bāzu tehniķis uzrauga datu bāzes darbību, vēro, lai datorsistēma darbotos atbilstīgi tās uzdevumam, uztur datu bāzi darba kārtībā, laikus novērš pamanītās
kļūdas vai tās darbības traucējumus.
Datu bāzu tehniķis izveido tās lietotāju kontus, nosakot katra lietotāja kompetencei piemērotu
piekļuves līmeni. Piemēram, kādiem lietotājiem ir tiesības tikai apskatīt datu bāzē esošo informāciju, citi var būt tiesīgi ievadīt tajā savu informāciju, to labot, dzēst, kā arī uzdot datu bāzei uzdevumu, piemēram, sagatavot pārskatus vai veikt aprēķinus. Tehniķis konsultē arī tās lietotājus,
lai viņi nepieļautu kļūdas bāzes lietošanā, palīdz atrisināt problēmas un neskaidrības. Uzklausa
lietotāju sūdzības par bāzes darbības trūkumiem, noskaidro to iemeslus un iespēju robežās tās
novērš. Dažkārt māca cilvēkus lietot datu bāzi.
Datu bāzu tehniķa uzdevums ir regulāri atjaunot datu bāzi, kā arī izstrādāt tās palīgrīkus un nelielus papildinājumus, piemēram, papildu datu ievadīšanai un uzkrāšanai vai to apstrādei. Ja
nepieciešams iegūt datus tādā izkārtojumā, kādā datu bāze ikdienā tos negrupē, tad tehniķis
izdara pārmaiņas datu bāzes programmā, lai vajadzīgo informāciju iegūtu.
Kad uzņēmums ir iegādājies jau gatavu datu bāzes programmu, tad tehniķis uzliek programmatūru uz servera un ievada datoros, pārbauda tās darbību un novērš kļūdas. Ja datu bāze ir
jāpielāgo kādām specifiskām lietotāja vajadzībām, tad tehniķis papildina datu bāzi, salāgo vai
savieno to ar citām jau esošajām.
Ja ir uzkrāta darba pieredze un zināšanas, tad datu bāzu tehniķa darbs var būt ļoti līdzīgs datu
bāzu inženiera darbam, jo inženieris izstrādā jaunas datu bāzes vai pārveido un izstrādā būtis-

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 296

11/11/11 2:55 PM

297

kus uzlabojumus esošajām. Nelielas un vienkāršas datu bāzes savas darba vietas vajadzībām,
piemēram, finanšu, darbinieku vai klientu uzskaitei, datu bāzu tehniķis var izstrādāt pats. Tādā
gadījumā viņš noskaidro, kādus datus un kādiem mērķiem pasūtītājs vēlas tur uzkrāt un kā vēlas
tos izmantot. Tāpat viņš noskaidro, cik un kāda līmeņa lietotāju tai būs. Tad piemeklē atbilstīgu
datu bāzu programmas sagatavi, modificē to, lai programma veiktu tās lietotājam nepieciešamās darbības.
Datu bāzu tehniķis var būt atbildīgs arī par datortīkla darbību un tā paplašināšanu, ja uzņēmumā rodas šāda nepieciešamība (piemēram, tiek iekārtotas jaunas darba vietas). Tādā gadījumā
viņš pievieno jaunos datorus kabeļu tīklam un serverim.
Tā kā datu bāzes ir veidotas dažādās programmēšanas vidēs, tad datu bāzu tehniķim zināšanas
par tām ir regulāri jāpapildina, jāmeklē informācija specializētajos izdevumos, internetā un IT
speciālistu diskusiju forumos.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Datu bāzu tehniķa galvenais instruments ir dators ar interneta pieslēgumu, bet datortīkla paplašināšanas darbos viņš izmanto arī knaibles un
skrūvgriežus.
Darba apstākļi Datu bāzu tehniķa darbs lielākoties noris biroja telpās pie datora, kas rada
slodzi redzei un mugurai. Datu bāzes tehniķim jābūt gatavam strādāt ne tikai noteiktās astoņas
stundas dienā, bet arī virsstundas situācijās, kad steidzami jānovērš kļūdas datu bāzes darbībā. Lielākos uzņēmumos un iestādēs, kur datu bāze tiek lietota diennakti un nav pieļaujami tās
darbības pārrāvumi, datu bāzu tehniķu darbs ir organizēts maiņās.
Darba iespējas Datu bāzu tehniķis var strādāt uzņēmumos, valsts vai pašvaldību iestādēs,

kur lieto apjomīgas datu bāzes, piemēram, bankās, Valsts ieņēmumu dienestā, Ceļu satiksmes
drošības direkcijā, augstākās izglītības iestādēs, loģistikas uzņēmumos, IT uzņēmumos, kuri
piedāvā datu bāzu izstrādes pakalpojumus, elektroniskajos medijos (TV, radio, ziņu portāli).

Nepieciešamā izglītība Datu bāzu tehniķim ir nepieciešama profesionālā vidējā vai augstākā
izglītība datorzinībās un informātikā.

Iespējamais atalgojums Datu bāzu tehniķa atalgojums var būt no Ls 300 līdz Ls 1000 mēnesī. Tas ir atkarīgs no viņa kvalifikācijas un pieredzes, kā arī no uzņēmuma iespējām.

Radniecīgās profesijas

Programmētājs
Programmēšanas inženieris
Programmēšanas tehniķis
Datu bāzu inženieris
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Ko vari darīt jau šodien Datu bāzu tehniķim jāspēj ļoti labi orientēties jaunajās informācijas

tehnoloģijās un datorā. Jāpapildina savas zināšanas par dažādām programmēšanas vidēm. Viņam jāspēj strādāt gan komandā, gan individuāli. Jābūt akurātam, uzmanīgam, punktuālam,
disciplinētam un strukturētam. Darbs jāveic sistemātiski, nedrīkst būt haotisks, kā arī nepieciešama labi attīstīta loģiskā domāšana. Datu bāzu tehniķim jābūt ar stabilu nervu sistēmu, jo ir
situācijas, kad īsā laikā jāpadara liels darba apjoms un jānovērš neparedzētās kļūdas datu bāzes
darbībā. Darbs jāveic ļoti precīzi un uzmanīgi, jo viena pieļauta kļūda var nozīmēt dienas darbu
tās atrašanai un izlabošanai.
Ja esi skolnieks un tevi interesē datu bāzes, programmēšana un datori, tad centies apmeklēt atvērto durvju dienas gan mācību iestādēs, gan uzņēmumos, kur strādā ar datu bāzēm. Piedalies
interešu izglītības pulciņos vai mācies profesionālās ievirzes kursos datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā. Apgūsti datu bāzu veidošanu Microsoft Office Access programmā, izmantojot
tās rokasgrāmatu vai internetā pieejamo informāciju. Iepazīsties ar internetā pieejamām datu
bāzēm, piemēram, meklējot mūzikas ierakstus, grāmatas u.c. Skolā pastiprinātu uzmanību pievērs matemātikas, informātikas un svešvalodu apguvei.
Ja esi students, tad pastiprinātu uzmanību pievērs tieši datu bāzu programmēšanai un izstrādā
patstāvīgos darbus un praktiskos uzdevumus šajā jomā. Turpini apgūt svešvalodas, lai lasītu
profesionālo terminoloģiju, lai varētu aktīvi izmantot internetā pieejamo informāciju un piedalīties IT speciālistu starptautiskajos diskusiju forumos, kas nodrošina pieredzes apmaiņu un savstarpēju palīdzību datu bāzu programmēšanas un citos jautājumos.
Ja vēlies pārkvalificēties, noteikti jābūt vismaz vidējai profesionālai izglītībai datorzinībās, jāspēj
orientēties datoros un informācijas tehnoloģijās. Vari mācīties profesionālās tālākizglītības kursos programmēšanā. Tāpat vari meklēt informāciju un datu bāzu veidošanas pamācības internetā, lai patstāvīgi apgūtu prasmes datu bāzu izstrādē, vai kā klausītājs apmeklēt atbilstīgus
studiju kursus augstskolā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari turpināt studijas maģistrantūrā un doktorantūrā. Vari mācīties datu bāzu tehniķu kursos, piedalīties zinātniskajās konferencēs. Vari kļūt par datu bāzu inženieri vai programmētāju.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
datortehnika, instrumenti

datorsistēmu un datortīklu darbības drošība

informācijas tehnoloģijas, jaunas programmas

grāmatu, CD vai DVD kolekcijas datu bāzes
izveide

datu bāzu veidi, tehnoloģijas un pielietojums

sarežģīti uzdevumi

matemātika, informātika, programmēšana

profesionālā terminoloģija, svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:
apzinīgums			analītiskums			pielāgošanās spēja
rūpīgums			racionalitāte***			praktiskums
precizitāte			kritiskums			lietišķums
disciplinētība			piesardzība			radošums
neatlaidība			stabilitāte			neatkarība
sistemātiskums*			materiālisms**			apķērība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izmantot interneta datu bāzes

lietot IT terminoloģiju latviešu un angļu valodā

izveidot datu bāzi, izmantojot to programmas

lietot informācijas meklēšanas un atlases līdzekļus

plānot darbus un noteikt to prioritātes
strādāt ar MS Office (Word, Excel, Access
u.c.) programmām

saprotami izskaidrot sarežģītu informāciju
sadarboties komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Informācijas sistēmu testētājs
Kods 3513 03
DARBA SATURS Informācijas sistēmu testētājs pārbauda izstrādātās programmatūras atbil-

stību tai paredzētajām funkcijām. Viņš novērtē, vai programmatūra atbilst izgatavotāja prasībām,
vai izgatavotājs nav pieļāvis kļūdas, kā arī pārbauda programmas atbilstību pasūtītāja prasībām.
Vispirms informācijas sistēmu testētājs lasa programmatūras pavadošos dokumentus (aprakstu, specifikāciju u.tml.), iepazīstas ar pieejamo informāciju par programmu, tai skaitā izpēta
Latvijas Valsts standartus, kas saistīti ar informācijas sistēmu izstrādi un testēšanu, un vēl iepazīstas ar testējamo programmatūru. Pēc tam plāno testēšanas procesu, izvēloties tās metodi un nosakot testēšanas kārtību. Tad novērtē testēšanas darbietilpību, plāno nepieciešamos
tehniskos resursus, sagatavo testēšanas kalendāro plānu, nosakot darbību secību. Sagatavo
arī testus, sastāda to sarakstu, izveido testa piemērus (testa datus, kas tiks ievadīti sistēmas
darbības pārbaudei).
Pēc sagatavošanās posma seko programmatūras darbības testēšana, kad sistēmu testētājs
izpilda testa piemērus, dokumentē testēšanas gaitu, kā arī konstatētās kļūdas vai neatbilstības. Informācijas sistēmu testēšana ir ne tikai kļūdu meklēšana, pārbaudē ietilpst arī situāciju
modelēšana. Informācijas sistēmu testētājam jāspēj paredzēt, kādas problēmas varētu rasties
programmu lietotājiem, jāprognozē iespējamie riski (piemēram, datu noplūde).
Pēc testēšanas viņš novērtē rezultātus, izpēta problemātiskās situācijas, sagatavo ziņojumus
un pārskatus par testēšanas rezultātiem, kā arī nosaka dažādas papildu prasības. Informācijas sistēmu testētājs vērtē, vai programma ir saprotama, loģiski sakārtota un ērti izmantojama.
Neatbilstību gadījumā nodod informāciju izgatavotājam, lai viņš izlabotu programmatūru vai tās
ceļvežus (pamācības) u.tml.
Testēšana noris dažādos programmatūras izstrādes posmos: pārbaudot gatavu sistēmu pirms
tās laišanas apgrozībā, testējot programmu pa atsevišķām tās daļām un pakāpeniski to uzlabojot. Tādējādi informācijas sistēmu testētājs iesaistās programmatūras izstrādē jau no sākuma.
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Informācijas sistēmu testētājs nodrošina pēc iespējas augstu izstrādājamās un ieviešamās
programmatūras kvalitāti un uzticamību, jo testēšanas procesā meklē un labo visas nepilnības,
neatbilstības un pieļautās kļūdas gan programmas kodā, gan arī dokumentos, kas tiek izstrādāti kopā ar programmatūru.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Informācijas sistēmu testētāja galvenais darba

instruments ir dators un monitors (vēlams divi vai vairāki). Atkarībā no testējamā objekta vai
uzdevuma viņš pieslēdz datoram dažādas perifērijas ierīces: skeneri, svītrkoda lasītāju, printeri
u.c. Simulāciju radīšanai un reakciju pārbaudei uz dažādām uzdotām situācijām izmanto arī
papildu programmatūru un aparatūru.

Darba apstākļi Informācijas sistēmu testētāja darbs noris birojā. Parasti viņš strādā astoņas
darba stundas dienā. Darbs ir sēdošs, mazkustīgs, nepārtraukti strādājot ar datoru. Tas rada
slodzi acīm un mugurai, tādēļ lielos uzņēmumos darbiniekiem ir sagādāta veselības apdrošināšana, kas dod iespēju saņemt ārsta bezmaksas apskates, fizioterapeita konsultācijas u.tml.
Darba iespējas Informācijas sistēmu testētāju darba iespējas ir samērā plašas, jo viņi var

strādāt arī par programmatūru izstrādātājiem, programmu ieviesējiem un pieņēmējiem. Var
strādāt informācijas tehnoloģiju (IT) kompānijās un citās organizācijās, kas nodarbojas ar programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, piemēram, informācijas sistēmu izstrādātāju
uzņēmumos, bankās, interneta lapu izstrādātāju uzņēmumos. Var strādāt arī kā pašnodarbināta persona.

Nepieciešamā izglītība Informācijas sistēmu testētājam nepieciešama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība IT jomā (programmēšana, datorsistēmas). Mācību ilgums ir divi līdz četri gadi. Priekšrocība šā darba iegūšanai būs saņemtais Starptautiskās
sistēmu testēšanas kvalifikācijas organizācijas (LSTQB) Latvijas nodaļas sertifikāts.
Iespējamais atalgojums Informācijas sistēmu testētāja atalgojums ir robežās no Ls 300 līdz
Ls 1000 mēnesī atkarībā no kvalifikācijas un uzņēmuma. Vidēji informācijas sistēmu testētāja
alga mēnesī ir apmēram Ls 700.

Radniecīgās profesijas

Programmētājs
Programmēšanas inženieris
Sistēmanalītiķis
Datu bāzu inženieris
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Ko vari darīt jau šodien Informācijas sistēmu testētāja darbam nepieciešamās prasmes var
iedalīt divos virzienos: tehniskajās un radošajās. Tehniskajās zināšanās ietilpst programmatūras
izstrādes principu pārzināšana, prasme pieredzējuša lietotāja līmenī darboties ar datortehniku
un izmantot lietojuma programmatūru (Microsoft Word, Excel u.c.), kā arī specifiskas zināšanas
testēšanā. Radošās prasmes nepieciešamas nestandarta situāciju modelēšanai, spējai iejusties programmas lietotāja lomā.
Informācijas sistēmu testētāja darbs prasa spēju strādāt gan patstāvīgi, gan komandā. Jāprot
saprasties ar programmu izstrādātājiem un lietotājiem. Darbā lieti noder analītiskā un loģiskā
domāšana, precizitāte, pacietība un laba atmiņa. Testēšana prasa arī elastīgumu, diplomātiju un
spēju pielāgoties apstākļu maiņai un informācijas sistēmu attīstībai. Jābūt gatavam norādīt arī
uz citu kļūdām. Nepieciešama atbildības izjūta un spēja ātri uztvert jaunu informāciju, analizēt
to, pieņemt lēmumus un mainīt sākotnējos plānus.
Ja esi skolnieks, tad sāc ar programmēšanas pamatu apgūšanu, lasi grāmatas par informācijas
sistēmu testēšanu un meklē informāciju internetā. Apgūsti datorprogrammu lietojumu pilnībā,
lasot literatūru par tām, izpētot datorprogrammas palīdzības sadaļas pamācības vai mācoties
kursos. Piedalies interešu izglītības pulciņos informātikā. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, informātikas, programmēšanas pamatu un svešvalodu apguvei.
Ja esi students, tad meklē iespējas praktizēties pieredzējuša informācijas sistēmu testētāja vadībā. Vasaras brīvlaikā piesakies darbā par jaunāko testētāju. Tas ļaus labāk izprast un apgūt
teorētiskos kursus augstskolā un dos iespēju attīstīt darbam nepieciešamās prasmes.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir zināšanas vai darba pieredze IT jomā, tad vari sākt strādāt kādā
no uzņēmumiem par jaunāko testētāju. Kā klausītājs mācies ar informācijas sistēmu testēšanu
saistītos kursos kādā no universitātēm.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad vari iegūt maģistra grādu
informācijas sistēmās, mācīties kursos, kā arī pilnveidot savas zināšanas un prasmes darba
vietā, izvēloties strādāt ar dažāda veida informācijas sistēmām, vai specializēties noteiktā
jomā – programmu vadībā, analītikā u.c. Apsver iespēju iegūt Starptautiskās sistēmu testēšanas kvalifikācijas organizācijas (LSTQB) sertifikātu un uzzini par to vairāk organizācijas
mājaslapā http://istqb.org.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
informācijas tehnoloģijas

programmu testēšana

matemātika un informātika

datu bāzu uzbūve un darbība

testēšanas rīki un automatizācijas metodes

lietojumprogrammu veidi, kvalitātes standarti

uzdevumu veidošana, situāciju modelēšana

programmēšana, programmēšanas valodas

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			rūpība				atbildīgums
kritiskums			disciplinētība			elastība
komplicētība*			apzinība				precizitāte
zinātkāre			vērīgums			spēja pielāgoties
intelektualitāte**			neatlaidība			pacietība
sistemātiskums***		apķērība			radošums
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru, lietojuma programmatūru
programmēt
modelēt nestandarta situācijas IT lietošanā
konstruktīvi izteikt kritiku un norādīt uz kļūdām

testēt informācijas sistēmu atbilstīgi tās
specifikācijai
sagatavot ziņojumus un pārskatus
dokumentēt testēšanas gaitu un konstatētās kļūdas
strādāt patstāvīgi un komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 303

11/11/11 2:55 PM

304 INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJAS Mājaslapas administrators

Mājaslapas administrators
Kods 3514 03
DARBA SATURS Mājaslapas administrators veido mājaslapas struktūru, nosaka, kādas nodaļas un apakšnodaļas būs tajā atrodamas, seko līdzi visiem procesiem mājaslapā un rūpējas, lai
tās lietotāji varētu viegli atrast vēlamo informāciju. Lai būtu saprotams, kurš un kādas pārmaiņas mājaslapā drīkst veikt, tās administrators administrē lapas lietotājus – veido viņu kontus,
nosaka, ar kuriem apgabaliem konkrētais lietotājs var strādāt, vai viņš ir tiesīgs informāciju tikai
ievadīt vai arī to publicēt.
Tā kā pārmaiņas mājaslapā var notikt jebkurā brīdī, tad tās administrators katru dienu pārbauda
un izlasa no jauna ievadīto informāciju, lai pārliecinātos, vai tā būtu jāpievieno mājaslapas saturam. Ja nepieciešams, noskaidro, kurai sadaļai to pievienot, sašķiro to un pēc tam publicē. Viņš
veic arī nepieciešamās korekcijas citu lietotāju ievietotajā informācijā. Lai atjaunoto informāciju
būtu iespējams atrast kādā no meklētājiem, piemēram, www.google.lv, mājaslapas administrators katram rakstam pievieno tā meklēšanas vārdus.
Atkarībā no darba uzdevumiem mājaslapas administrators vai nu atbild uz tur iesūtītajiem lietotāju jautājumiem, vai tos nosūta cilvēkiem, kuri ir kompetenti uz tiem atbildēt.
Administrators rūpējas, lai mājaslapa darbotos bez aizķeršanās, novērš tās darbības pārrāvumus un gādā par tās drošību. Viņš regulāri apzina un vāc informāciju par mājaslapu drošības
problēmām un laikus veic uzlabojumus programmā, lai pasargātu to no ielaušanās mēģinājumiem, datu nozagšanas vai mainīšanas. Administrators veido arī lapu rezerves kopijas, uzkrāj un
uzglabā tajā izvietoto informāciju, lai vajadzības gadījumā varētu vajadzīgo atjaunot.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Mājaslapas administrators darbā izmanto datoru ar specializētu programmatūru, tālruni un printeri.
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Darba apstākļi Savus darba apstākļus mājaslapas administrators var noteikt pats, jo var strādāt visur, kur iespējams izmantot elektroniskās saziņas līdzekļus – mājās, birojā, kafejnīcā. Ja
strādā institūcijā, kurā ir noteikti drošības ierobežojumi – paaugstināts drošības līmenis, tad
mājaslapas administrators strādā tikai savā darba vietā.
Ilgstoši darbojoties pie datora, administratoram jārēķinās ar redzes piepūli, sēdošu pozu un
ķermeņa saspringumu. Mājaslapu remonti vai tehniskie uzlabojumi galvenokārt tiek veikti naktī,
lai pa dienu netraucētu tās lietotājiem piekļūt nepieciešamajai informācijai.

Darba iespējas Mājaslapas administrators var strādāt gan valsts un pašvaldību institūcijās,
gan privātos uzņēmumos un specializētos datu centros. Var strādāt arī kā darbinieks uzņēmumā, kas specializējies IT pakalpojumu sniegšanā un mājaslapas administrēšanu sniedz kā ārējo
pakalpojumu. Administrators var arī vienlaikus apkalpot vairākas mājaslapas, jo visās pārmaiņas nav nepieciešams veikt katru dienu.
Nepieciešamā izglītība Šai darbā vēlama jebkura izglītība informācijas tehnoloģiju jomā, jo
prasmi uzturēt vienkāršu mājaslapu var apgūt pašmācībā.
Akadēmiskajai izglītībai IT jomā nozīme ir gadījumos, kad uzņēmums nolēmis piedalīties kādā
valsts un pašvaldību institūciju organizētā konkursā. Augstāko izglītību var iegūt divu (pirmā līmeņa profesionālā augstākā) vai četru (bakalaura, profesionālā bakalaura izglītība) gadu laikā.

Iespējamais atalgojums Mājaslapas administratora atalgojums ir atkarīgs no veicamā darba
uzdevuma un apjoma, lapas sarežģītības, kā arī no iegūtās kvalifikācijas, tāpēc tas var svārstīties no Ls 200 līdz Ls 1000 mēnesī vai vairāk.
Radniecīgās profesijas

Datorsistēmu un datortīklu administrators
Multimediju dizaina speciālists
Datorgrafiķis
Datora operators

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk darboties ar datoru un tu spēj pastāvīgi sekot līdzi jau-

nākajai informācijai? Vai tev patīk brīvs darba grafiks un tu spēj vajadzības gadījumā strādāt ļoti
operatīvi? Mājaslapas administratoram jābūt radošam, atvērtam ieteikumiem, kā arī pacietīgam un savaldīgam, jo reizēm viena un tā pati problēma atkārtojas vairākas reizes vai arī nelielas problēmas atrisināšana prasa ilgāku laiku. Tāpat viņam jābūt uzmanīgam un precīzam,
jo administrators atbild par lapas darbību un visas viņa pieļautās kļūdas ir redzamas daudziem
cilvēkiem.
Ja es skolnieks un tavi vecāki, draugi vai paziņas ikdienā strādā ar datoru un mēģina izveidot
mājaslapas saviem nolūkiem, tad esi uzmanīgs vērotājs un iegūtās zināšanas izmanto savas
lapas izveidē un uzturēšanā. Tā kā lielu daļu šim darbam nepieciešamo zināšanu un prasmju var
apgūt pašmācībā, tad meklē vajadzīgo informāciju internetā un dažādās konkrētai programmatūrai domātās grāmatās. Skolā īpaši cītīgi mācies informātiku, programmēšanas pamatus
un angļu valodu.
Ja esi students, vari meklēt individuālus pasūtījumus mājaslapu uzturēšanai vai darba vietu
kādā uzņēmumā. Vari arī trenēties, veidojot šādas lapas draugiem un radiem. Papildini zināšanas, padziļināti apgūstot mājaslapas administratoram nepieciešamo programmatūru, seko
jaunumiem lapas dizaina jomā.
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Ja vēlies pārkvalificēties, tad vari to darīt pašmācībā vai arī mācīties kursos, kur tiek apgūtas šim
darbam nepieciešamās prasmes.
Ja vēlies padziļināt zināšanas, tad iegūsti kādu IT jomā piedāvāto augstāko izglītību, mācies kursos, meklē atbildes uz interesējošiem jautājumiem internetā. Apgūsti arī mājaslapu veidošanu
un kāp pa karjeras kāpnēm, piedāvājot klientiem plašāku pakalpojumu klāstu.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
informācijas tehnoloģijas

informātika, programmēšana

datora grafiskās programmas

mājaslapu administrēšana

mājaslapu dizains, to uzbūves principi

datu bāzu tehnoloģijas

mājaslapu drošības aizsardzība

mājaslapu lietojumprogrammu veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzcītība				emocionālā stabilitāte		analītiskums
vērīgums			apņēmība			zinātkāre
precizitāte			radošums			darbīgums
disciplinētība			optimisms			lietišķums
apzinīgums			komplicētība*			piesardzība
neatlaidība			sistemātiskums**		pielāgošanās spēja
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
programmēt un pārvaldīt informācijas
tehnoloģijas

strādāt ar grafiskajām programmām

vākt un apstrādāt informāciju

gatavot lietotājiem saprotamas pamācības

operatīvi risināt sarežģījumus programmatūrā

regulāri atjaunot informāciju un saites
mājaslapā

pārvaldīt mājaslapas procesus

plānot un organizēt savu laiku

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Videonovērošanas iekārtu operators

Videonovērošanas iekārtu
operators
Kods 5414 20
DARBA SATURS Videonovērošanas iekārtu operatora pienākumi var atšķirties atkarībā no
darba vietas, taču pamatā šīs profesijas pārstāvis veic videonovērošanu, uzmana, vai apsekotajā teritorijā nenotiek nelikumīgas darbības, konstatē draudus vai nekārtības teritorijā un ziņo par
tām atbildīgajiem uzņēmuma darbiniekiem vai iestādēm. Viņa pienākums ir konstatēt ugunsgrēka izcelšanos, kā arī vērot, vai apsekotajā teritorijā nav aizdomīgu personu, kuras var apdraudēt
citu cilvēku drošību.
Darbā operators izmanto informācijas tehnoloģijas, strādā ar speciāliem novērošanas monitoriem un izmanto vadības pulti, grozot kameras, lai labāk varētu pārredzēt uzraugāmo teritoriju.
Ja operators ir konstatējis vai saņēmis ziņojumu par pārkāpumu, kuru varētu būt fiksējušas videonovērošanas kameras, tad pārskata videoierakstu, lai atrastu pārkāpuma epizodes ierakstu.
Operators piedalās arī drošības pasākumu izstrādē un drošības uzlabošanā uzņēmumā.
Ja viņš strādā pašvaldības policijā, tad darbs prasa lielu atbildību, jo ir saistīts ar sabiedriskās
drošības nosargāšanu, taču ir līdzīgs kā jebkurā citā iestādē – vēro situācijas monitoros, ar pults
palīdzību groza pilsētas ielās izvietotās kameras un apseko konkrētās vietas kameras redzamības zonā. Papildus tam pa rāciju nemitīgi saņem ziņojumus par notiekošo no citiem policistiem,
un, ja noticis kas neparedzēts, operatoram jāseko likumpārkāpējam kameru monitoros un jāizlemj, kā rīkoties – saukt papildspēkus vai nepieciešama cita palīdzība, piemēram, neatliekamā
medicīniskā palīdzība.
Ne vienmēr var notikt kas ārkārtējs, taču operatoram jāspēj reaģēt dažādās neordinārās situācijās, piemēram, ja kamerās ir redzamas cilvēks nekustīgi guļam uz ietves, īpaši aukstā laikā, par
to jāziņo neatliekamajai palīdzībai, tā, iespējams, glābjot cilvēka dzīvību.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Videonovērošanas iekārtu operators darbā iz-

manto datoru, kas paredzēts atskaišu un ziņojumu rakstīšanai, videoierakstu apskatei un sarakstei; videonovērošanas monitorus, kur redzams tas, ko uztver objektā vai teritorijā izvietotās
kameras, arī pulti, kas paredzēta kameras vadīšanai un grozīšanai. Darbā nereti nākas izmantot
arī rāciju.

Darba apstākļi Darba pienākumi un apstākļi var atšķirties atkarībā no konkrētās darba vietas,

taču šis darbs prasa lielu pacietību un fizisko izturību. Jāstrādā iekštelpās, un darba laiks pārsvarā ir 12 stundu maiņa – gan dienas, gan nakts, pēc kuras ir brīvas dienas atbilstīgi nostrādāto
dienu skaitam. Darbā nākas saskarties ar monitoru radīto siltumu un starojumu. Troksnis rodas
no datoru un monitoru dūkoņas, kā arī no citām elektriskām iekārtām. Jārēķinās, ka ilgstošs
darbs ar aparatūru var pasliktināt redzi, kā arī ilgā sēdēšana var radīt citas veselības problēmas.

Darba iespējas Videonovērošanas iekārtu operators var strādāt iestādēs, kur ir liela cilvēku
kustība – vilcienu, autobusu stacijās, lidostā, lielveikalos, arī uzņēmumos, kur nepieciešams
paaugstināts drošības līmenis. Tie var būt ražošanas uzņēmumi, loģistikas noliktavas, tirdzniecības vietas, valsts struktūras un citas.
Nepieciešamā izglītība Ja videonovērošanas iekārtu operators strādā apsardzes jomā, tad
minimālās izglītības prasības ir vidējā izglītība. Ja vēlas strādāt pašvaldības policijā, tad nepieciešama izglītība tiesību zinātnēs. Studiju ilgums ir divi līdz trīs gadi. Iemaņas darbā ar videonovērošanas iekārtām operators apgūst darba vietā.
Iespējamais atalgojums Atalgojums var būt robežās no Ls 200 līdz Ls 650 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Apsargs
Policists
Gaisa satiksmes vadības dispečers
Drošības speciālists

Ko vari darīt jau šodien Vai tu vēlies palīdzēt un nodrošināt cilvēkiem drošību? Videonovē-

rošanas iekārtu operatora darbs prasa īpašu emocionālu sagatavotību, jo jāspēj pārvarēt stresu un atbilstīgi jārīkojas situācijā, kad videonovērošanas kameras fiksē noziedzīgu nodarījumu
vai negadījumu. Viņam jābūt apveltītam ar intuīciju, lai paredzētu aizdomīgu personu turpmāko rīcību, kā arī jāpiemīt sirdsapziņai, godprātīgumam un atbildības izjūtai. Ir nepieciešamas
saskar-smes prasmes, jo jāstrādā ar kolēģiem, lai atkarībā no situācijas rīkotos operatīvi un
komandā. Turpretī, ja darbs jāveic vienatnē, tad jāspēj organizēt savu darba laiku tā, lai to pavadītu lietderīgi, pildot darba pienākumus.
Ja apsver iespēju strādāt par videonovērošanas iekārtu operatoru, tad uzzini vairāk par videonovērošanu internetā – kameru veidiem, darbības principiem, uzņēmumiem, kuri piedāvā videonovērošanas pakalpojumus. Izvērtē, vai spēj koncentrēt uzmanību viena veida darbībai 12
stundu ilgi. Attīsti spēju lakoniski un skaidri nodot informāciju tā, lai tās saņēmējs neko nepārprastu, arī intuīciju un spēju prognozēt cilvēku turpmāko rīcību, novērojot viņu neverbālo (ķermeņa) valodu un izturēšanos dažādās situācijās.
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Videonovērošanas iekārtu operators

Ja esi skolnieks un vēlies strādāt par videonovērošanas iekārtu operatoru pašvaldības policijā,
tad skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodas, literatūras un svešvalodu apguvei, kā arī vēsturei, politikai un tiesībām. Izraugies augstskolu studijām tiesību zinātnē, pārdomājot, vai vēlies
iegūt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas reizē dos iespēju saņemt jurista palīga profesionālo kvalifikāciju, vai izvēlies studijas profesionālā bakalaura grāda iegūšanai tiesību zinātnē
un juriskonsulta profesionālo kvalifikāciju.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 312

11/11/11 2:55 PM

Videonovērošanas iekārtu operators

313

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
apsardze un sabiedriskā drošība

videonovērošanas tehnika un sistēmas

tehniskas iekārtas

tiesību zinātne

drošības pasākumi uzņēmumos, iestādēs

lēmumu pieņemšana ārkārtas situācijās

cilvēku uzvedība

komandas darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:
godīgums			vērīgums			analītiskums
neatlaidība			lietišķums			rūpība
piesardzība			disciplinētība			drosme
izpildīgums			apzinīgums			atbildīgums
atklātība				uzmanīgums			draudzīgums
praktiskums			savaldība			intuīcija*
*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
ilgstoši koncentrēt uzmanību vienai darbībai
pazīt cilvēku neverbālo valodu
skaidri un saprotami nodot informāciju
vērot cilvēkus un vidi, lai konstatētu problēmu
situācijas

pārvaldīt savu stresu un mācēt rīkoties
ārkārtas situācijā
lietot videonovērošanas iekārtas
pieņemt lēmumu
sadarboties komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Penitenciārā un probācijas darba speciālists

Penitenciārā un probācijas
darba speciālists
Kods 2422 28
DARBA SATURS Probācijas darba speciālists nodrošina soda veidu – piespiedu darba

un sabiedriskā darba – izpildi, uzrauga probācijas klientus un organizē sociālās uzvedības
korekcijas pasākumus, lai novērstu atkārtotus noziedzīgus nodarījumus. Strādā ar nosacīti notiesātiem vai ar personām, pret kurām izbeigts kriminālprocess, nosacīti atbrīvojot
no kriminālatbildības, ar cilvēkiem, kuriem piemērots sabiedriskais darbs vai par sodu noteikts piespiedu darbs, ar personām, par kurām tiesa, prokurors vai brīvības atņemšanas
iestādes administrācija ir pieprasījusi sniegt izvērtēšanas ziņojumus, ar cilvēkiem, kuri izdarījuši ko noziedzīgu un ir piekrituši iesaistīties izlīgumā, ar personām, kurām tiek sniegta
palīdzība pēc atgriešanās no ieslodzījuma (jeb postpenitenciārā palīdzība).
Uz probācijas darba speciālistu attiecas Valsts probācijas dienesta likuma 26. pantā noteiktie darba pienākumi, viņš konsultē probācijas klientus par pieejamo palīdzību, veic šo
klientu uzskaiti un sniedz viņiem nepieciešamo atbalstu un palīdzību.
Sākotnēji speciālists novērtē klienta vajadzības un riska faktorus, lai izprastu, vai šī persona tuvākajā nākotnē reāli spētu atkārtoti izdarīt noziegumu. Katram probācijas speciālista klientam tiek piešķirts reģistrācijas numurs un iekārtota viņa lieta. Visas konsultācijas,
apsekošanas un citu svarīgo informāciju par sadarbību ar viņu speciālists ieraksta klienta
lietā un Valsts probācijas dienesta datu bāzē.
Probācijas speciālists sadarbojas ar klientu regulāri, un pamatā tās ir konsultācijas. Pirmajā reizē speciālists noslēdz ar klientu vienošanos par noteiktu uzdevumu izpildi un
mērķiem, kurus plānots sasniegt sadarbības gaitā. Šo vienošanos sauc par individuālās
uzraudzības plānu, kas ilgst ne vairāk kā sešus mēnešus. Šai laikā konsultācijas notiek vi-
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dēji vienu reizi nedēļā probācijas speciālista darba vietā. Ārpus tām speciālists pārbauda
attiecīgās personas sniegtās informācijas pareizību, pieprasot to no valsts, pašvaldību un
citām iestādēm. Piemēram, viņam ir tiesības saņemt informāciju par klienta bankas konta
stāvokli.
Probācijas speciālista īstenotajās vai organizētajās programmās ietilpst dažādi pasākumi
šo klientu integrācijai sabiedrībā un vērsti uz viņu uzvedības maiņu. Darbs noris terapeitisko grupu nodarbībās par dažādām tēmām (piemēram, vardarbības menedžments,
sociālās uzvedības korekcija, klienta motivēšana mainīt savu uzvedību).
Ja persona, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir izteikusi gatavību izlīgt ar cietušo un
arī cietušais tam piekrīt, tad probācijas speciālists ir starpnieks starp konfliktā iesaistītajām pusēm. Viņš rada apstākļus konflikta pārrunāšanai mierīgā veidā un vada regulāras
pārrunas (sauktas par mediācijas sesijām) abu pušu starpā, ja ar viņiem ir noslēgta šāda
vienošanās. Mediācijas sesijās var panākt cietušā un vainīgās personas izlīgumu.
Probācijas speciālists kontrolē arī klientam piespriestā piespiedu darba izpildi, regulāri
pārbauda, vai viņš atrodas šā darba izpildes vietā, vai reāli strādā un vai dara to visas noteiktās stundas. Piespiedu darbi tiek veikti bezpeļņas organizācijās, piemēram, valsts un
pašvaldību iestādēs, sabiedriskās organizācijās, reliģiskās organizācijās u.tml.
Speciālista pienākums ir regulāri apmeklēt personu dzīvesvietā, ja tiesa ir noteikusi šim
cilvēkam noteiktu laiku nemainīt to vai kādā diennakts laikā atrasties tajā, un apseko viņu
šajā dzīvesvietā dažādās diennakts stundās. To darot, speciālists var ievākt informāciju
par attiecīgo personu arī no kaimiņiem.
Ja persona ilgstoši nepilda viņam uzliktos pienākumus, probācijas darba speciālists vēršas tiesā ar lūgumu piemērot stingrāku sodu vai atjaunot ieslodzījumu.
Pēc tiesas, prokuratūras un brīvības atņemšanas iestāžu pieprasījuma speciālists izvērtē
un sniedz ziņojumus par personas sociālo vidi, norādot apstākļus, kas varētu radīt viņai vēlmi atkārtoti izdarīt noziedzīgu nodarījumu. Ziņojumā probācijas speciālists sniedz
savu vērtējumu par nepieciešamību personu izolēt no sabiedrības, raksturo viņa uzvedības modeli pirms ieslodzījuma, izvērtē nākotnes plānu un resursu (iespēju tos īstenot)
atbilstību, kā arī secina, vai šī persona spēs integrēties sabiedrībā. Brīvības atņemšanas
iestādēm šādus ziņojumus sniedz brīdī, kad tiek lemts par šā cilvēka pirmstermiņa atbrīvošanu no ieslodzījuma; prokuratūrai ziņojums tiek sniegts pirmstiesas procesā pēc
prokurora pieprasījuma.
Penitenciārā darba speciālists uzrauga likumpārkāpēju kriminālsodu izpildi šajās iestādēs, t.i., ieslodzījuma vietās. Šā speciālista klients ir notiesātais, kuram piemērota brīvības atņemšana. Parasti tās ir personas, kas atrodas sociālās korekcijas izglītības iestādē,
slēgtā vai atklātā tipa cietumā.
Penitenciārā darba speciālists organizē drošības līdzekļa izpildi – nokļūšanu apcietinājumā, ja kriminālsods ir brīvības atņemšana. Viņš informē ar šo sodu notiesātos par
palīdzības veidiem un kārtību, kā arī par iespēju noslēgt vienošanos par tās saņemšanu
penitenciārajā iestādē. Speciālists uzskaita ieslodzījuma vietā esošās personas, iekārto
apcietināto lietas, kurās fiksē informāciju par katru personu un sadarbību ar viņu, šo
informāciju ievada arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes datu bāzē. Speciālists arī sniedz nepieciešamo atbalstu un palīdzību ieslodzītajam agresijas mazināšanai, krīzes situācijā,
piemēram, ja ir depresija vai radies garīgs un emocionāls nespēks.
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Speciālists uzrauga un novēro ieslodzītā uzvedību un iesaistīšanos penitenciārās programmas pasākumos, organizē resocializēšanas un sociālās uzvedības korekcijas pasākumus (izglītojošas nodarbības, psiholoģisko atbalstu), sociālo rehabilitāciju – brīvā
laika pavadīšanas pasākumus, kuros iesaista arī ieslodzītā ģimenes locekļus. Viņš izvērtē ieslodzītā personības un uzvedības pārmaiņas ieslodzījumā un personas spēju un
gatavību resocializēties pēc soda izciešanas. Sagatavo ziņojumu par ieslodzītā uzvedības un vērtību piemērotību dzīvošanai ārpus ieslodzījuma, kad tiek lemts par apcietinātā
pirmstermiņa atbrīvošanu, bet probācijas speciālists izvērtē šīs personas sociālo vidi
viņa dzīvesvietā. Penitenciārā darba speciālists sagatavo ieslodzīto atbrīvošanai, sniedz
informāciju par pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem pēc ieslodzījuma.
Penitenciārā un probācijas darba klienti nevēršas pie speciālista brīvprātīgi. Ieslodzījuma
vietā speciālists pats vēršas pie ieslodzītā, savukārt pie probācijas speciālista personu
nosūta ar tiesas nolēmumu.
Abu šo speciālistu darbā svarīga ir starpinstitucionālā sadarbība. Visbiežāk viņi sadarbojas ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Bāriņtiesu, Valsts probācijas dienestu un ar attiecīgajām ieslodzījuma vietām. Viņiem regulāri jāseko līdzi valsts un pašvaldību atbalsta programmām, sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem, jo šiem speciālistiem labi
jāpārzina viss klientam pieejamā atbalsta un pakalpojumu klāsts. Viņiem vienmēr jābūt
informētiem, kur konkrētos gadījumos klientam vērsties, lai risinātu savas problēmas un
paaugstinātu savas dzīves labklājību.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Penitenciārā un probācijas darba speciālists izmanto biroja tehniku, Valsts probācijas dienesta vai atbilstīgi Ieslodzījuma vietu pārvaldes elektronisko datu bāzi, arī automašīnu klientu dzīvesvietu apsekošanai, alkometru
alkohola koncentrācijas līmeņa noteikšanai asinīs, jo šīs personas nedrīkst ierasties uz
konsultāciju alkohola reibumā.
Darba apstākļi Penitenciārā darba speciālists pamatā strādā attiecīgo ieslodzījuma vietu
konsultāciju un mācību telpās. Probācijas darba speciālists strādā kabinetā, kas iekārtots
kā biroja telpas ar visu nepieciešamo biroja tehniku un metodiskajiem materiāliem. Valsts
probācijas dienesta lielākajās teritoriālajās struktūrvienībās ir atsevišķas konsultāciju telpas sarunām ar klientiem.
Abi speciālisti strādā 32 stundu darba nedēļu. Probācijas darba speciālistam reizēm jāstrādā arī agri no rīta vai naktī, kā arī nepieciešamības gadījumos nedēļas nogalēs. Iepriekš tiek sastādīts darba grafiks regulārai viņa klātbūtnes nodrošināšanai probācijas
dienesta telpās.

Darba iespējas Penitenciārā un probācijas darba speciālists strādā Valsts probācijas
dienestā un ieslodzījuma vietās.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 316

11/11/11 2:55 PM

317

Nepieciešamā izglītība Penitenciārā un probācijas darba speciālistam nepieciešama
2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība. Vakanču gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem ar sociālā darbinieka, psihologa, sociālā pedagoga un pedagoga profesionālo
kvalifikāciju. Studiju ilgums ir četri gadi.
Svarīgas ir zināšanas par probācijas darba specifiku. Darba intervijās vienmēr tiek
dots uzdevums sastādīt klienta situācijas risināšanas gaitu pa soļiem un argumentēti
pamatot savu viedokli. Speciālistiem dziļāka mācību apguve notiek Valsts probācijas
dienestā. Probācijas darba speciālistam ir nepieciešama arī B kategorijas vadītāja apliecība.

Iespējamais atalgojums Atalgojums ir Ls 380 līdz Ls 450 mēnesī, mēnešalgu izmaksā
proporcionāli nostrādātajām stundām mēnesī.
Radniecīgās profesijas
Sociālais darbinieks
Sociālais pedagogs
Psihologs

Ko vari darīt jau šodien Penitenciārā un probācijas darba speciālistam jābūt psiholoģiski elastīgam, godīgam, orientētam uz izvirzītā mērķa sasniegšanu, ar stratēģisku un
loģisku domāšanu, radošam, pārliecinātam par sevi, paškritiskam, iejūtīgam, pacietīgam
un neatlaidīgam. Jābūt arī nepiekāpīgam, ja klients cenšas kādu savu pienākumu apzināti
nepildīt vai vēlas veikt citas viņam neatļautas darbības. Nepieciešamas labas saskarsmes
prasmes, lai mācētu klausīties, saprast klienta teikto, motivētu un pārliecinātu viņu un lai
varētu strādāt komandā un sadarboties ar citiem speciālistiem. Penitenciārā un probācijas darba speciālistam jābūt pozitīvam piemēram klientiem, tādēļ rūpīgi jāseko līdzi savai
rīcībai un uzvedībai.
Ja esi skolnieks, tad vari izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus par penitenciārā un probācijas darba jautājumiem, Ēnu dienās vari pieteikties par ēnu kādam probācijas darba
speciālistam. Attīsti savas saskarsmes prasmes. Tev var noderēt mācību literatūra par
saskarsmi, kurā piedāvāti praktiski uzdevumi šo prasmju treniņam. Attīsti mērķtiecību un
neatlaidību, izvirzot sev kādu mērķi un nosakot laiku, līdz kuram tas jāsasniedz, izvēlies
veicamos uzdevumus un tad izpildi tos. Skolā īpašu uzmanību pievērs psiholoģijai, politikai un tiesībām, latviešu, krievu un citu svešvalodu apguvei.
Ja esi students, būtu vēlams prakses laikā iepazīties ar Valsts probācijas dienesta darbu, lai vari izvērtēt, vai tas tev patiks un vai pats esi piemērots šādu uzdevumu veikšanai.
Padziļināti apgūsti tiesības, tiesu sistēmu un iegūsti teorētiskās zināšanas par darbu ar
dažāda vecuma likumpārkāpējiem. Vari pieteikties arī brīvprātīgajā darbā kādā no centriem, kas sniedz palīdzību no ieslodzījuma vietām atbrīvotajiem. Saņem autovadītāja
apliecību.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad iepazīsties ar Valsts probācijas dienesta darbību mājaslapā www.probacija.lv, ar penitenciārajam un probācijas darbam saistošiem tiesību aktiem,
tiesu sistēmu Latvijā un citiem dokumentiem. Apmeklē seminārus saskarsmes prasmju
attīstīšanai, publiskās diskusijas un seminārus likumpārkāpumu profilakses un probācijas
darba jautājumos.
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Probācijas darba speciālisti regulāri piedalās sadarbības projektos, pieredzes apmaiņas
programmās un dažādos starpvalstu sadarbības projektos un semināros. Izaugsme iespējama Valsts probācijas dienesta struktūrās.
Penitenciārā un probācijas darba speciālistam ir augsts profesionālās izdegšanas risks,
tāpēc jāatrod veidi, kā atbrīvoties no spriedzes. Tās varētu būt regulāras fiziskās aktivitātes vai psiholoģiski līdzsvarojošās metodes.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
cilvēki un viņu problēmas

problēmu risināšanas veidi

sociālais darbs (palīdzība)

motivēšanas, ietekmēšanas, pārliecināšanas iespējas

psiholoģija, pedagoģija

drošība sabiedrībā

uzraudzība un kontrole

tiesību akti, dokumenti

Man raksturīgas šādas īpašības:
lietpratība			atbildība				godkāre
draudzīgums			uzņēmība			enerģiskums
līdzjūtība			uzstājība			disciplinētība
izpalīdzība			optimisms			uzmanīgums
empātija*			ekstraversija**			neatlaidība
pacietība			pašapziņa			praktiskums
*empātija - spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri
**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme,
spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
uzklausīt, intervēt un konsultēt

vadīt automašīnu

patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu

paredzēt, izvērtēt un novērst riska situācijas

sastādīt soda izpildes, uzraudzības plānu
un organizēt tā izpildi

analizēt klientu problēmas, rast tām risinājumus

risināt konflikta situācijas

sadarboties komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Toksikologs
Kods 2131 71
DARBA SATURS Toksikologs sniedz palīdzību akūtās situācijās, ko cilvēkam var izraisīt saindēšanās ar ķīmiskām vai kodīgām vielām, tīrīšanas šķidrumiem, medikamentiem un pretiekaisuma līdzekļiem, indīgām sēnēm, etiķa esenci, kā arī narkotiku un alkohola pārdozēšana un
čūskas kodums.
Slimnīcā tikko atvesto cilvēku vispirms apskata toksikologs, izvērtē viņa vispārējo stāvokli un
mēģina noteikt diagnozi, kas varētu būt saistīta ar akūtu saindēšanos. Diagnozes uzstādīšanai
pacients var sniegt ļoti būtisku informāciju, taču, tā kā saindēšanās iemesli mēdz būt gan nejauši, gan apzināti, piemēram, ir mēģināts izdarīt pašnāvību vai arī slimnieks ir ļoti smagā stāvoklī,
tad iegūt nepieciešamo informāciju var būt sarežģīti.
Atkarībā no pacienta stāvokļa, uzstādītās diagnozes un iepriekš veiktajām neatliekamās palīdzības dienesta darbībām toksikologs sastāda ārstēšanās plānu, ko pēc tam veic medicīnas māsas. Piemēram, pēc ugunsgrēka nereti nākas ārstēt saindēšanos ar tvana gāzi. Ja tā ir saistīta
ar gremošanas sistēmu, tad toksikologs skalo kuņģi, kas kavē vielas uzsūkšanos organismā, vai
vieglākā gadījumā iesaka pacientam lietot aktīvo ogli. Atsevišķos gadījumos ārsts izmanto antidotus jeb pretindi, kuru pieejamība Latvijā gan ir ierobežota. Smagos saindēšanās gadījumos
toksikologs cenšas nodrošināt dzīvībai svarīgas funkcijas – elpošanu un sirdsdarbību, pēc tam
nepārtraukti uzraugot pacienta stāvokli un vajadzības gadījumā, lai attīrītu asinis, pievienojot
viņu mākslīgajai nierei. Ja pacienta stāvoklis ir ļoti smags, tad toksikologs veic reanimācijas pasākumus vai plaušu mākslīgo ventilāciju.
Tā kā reizēm toksikologs nevar uzreiz uzzināt, ar kādu vielu pacients ir saindējies (jo pasaulē nepārtraukti tiek radīti jauni ķīmiski savienojumi, kuru iedarbība ir maz pētīta, kā arī tiek izstrādātas
tādas ķīmiskas vielas, kuras ir grūti vai pat neiespējami konstatēt), tad ārsts nosūta pacienta
asinis vai urīnu uz tiesu toksikoloģijas laboratoriju. Atbilde ir kādu laiku jāgaida, tāpēc līdz tās

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 322

11/11/11 2:55 PM

323

saņemšanai toksikologs pacientu ārstē simptomātiski, piemēram, ja cilvēkam ir krampji, tad
tos palīdz novērst, neārstējot slimības cēloni. Pēc atbildes saņemšanas, zinot, ar kādu vielu
cilvēks ir saindējies, ārstēšana kļūst mērķtiecīga, taču diemžēl mēdz būt gadījumi, kad ārstam
arī analīžu rezultāti neuzrāda cilvēka saindēšanās cēloni.
Pēc pacienta stāvokļa stabilizēšanās toksikologs izvērtē, vai šim cilvēkam ir radušies vēl kādi
veselības traucējumi. Ja tādi ir, tad ārsts nosūta pacientu ārstēties uz diagnosticētās slimības
nodaļu, piemēram, nieru bojājumu gadījumā pārsūta viņu uz nieru jeb nefroloģijas nodaļu. Ja
akūtās parādības ir likvidētas un tālāka ārstēšana slimnīcā nav nepieciešama, tad toksikologs
iesaka pacientam vērsties pie ģimenes ārsta.
Kad ārstēšanas process ir pabeigts, toksikologs pacienta slimības vēsturē apkopo iegūto informāciju par visu slimības gaitu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Toksikologs savā darbā izmanto tos pašus di-

agnostikas instrumentus, ko lieto citi ārsti, piemēram, fonendoskopu sirds un plaušu izklausīšanai, dažāda veida izmeklējumu lampas, termometrus, asinsspiediena mērīšanas aparātu,
dažāda lieluma vienreizējās lietošanas šļirces un adatas, lancetes un sterilus pārsienamos
materiālus. Toksikologs strādā ar dažādām medicīniskajām iekārtām, piemēram, ar mākslīgās
plaušu ventilācijas aparātu un kardiogrammas iekārtu.

Darba apstākļi Toksikologs strādā slimnīcā astoņu stundu darba dienu, taču ir iespējamas
garākas darba stundas vai arī nakts dežūras. Šā ārsta darbs atsevišķos gadījumos var būt kaitīgs veselībai, jo nereti tomēr var gadīties, ka pacientam uz ādas un apģērba ir ķīmiski savienojumi, kuri caur ādu vai ieelpojot var nokļūt arī ārsta organismā. Lai tas nenotiktu, obligāti jāievēro noteikti drošības pasākumi – jāvelk gumijas cimdi, jālieto respirators, uzmanīgi jānovērtē
situācija.
Darba iespējas Toksikologs var strādāt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Tok-

sikoloģijas un sepses klīnikā, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā vai citās lielākajās
valsts slimnīcās, īpašu ķīmisko katastrofu gadījumā – kā pieaicinātais speciālists.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par toksikologu, ir nepieciešama augstākā izglītība medicīnā, kuru var iegūt sešu gadu laikā, un pēc tam studijas rezidentūrā¹ sertifikāta iegūšanai
(studiju ilgums pieci gadi). Ik pēc pieciem gadiem sertifikāts jāatjauno.

Iespējamais atalgojums Toksikologa atalgojums ir no Ls 400 un vairāk mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Anesteziologs, reanimatologs
Ārsts
Neatliekamās palīdzības ārsts

¹ Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma noteiktas ārsta specialitātes iegūšanai. To apgūst pēc medicīnas studijām un ārsta grāda iegūšanas. Rezidentūras programmas īsteno Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte. Studijas rezidentūrā paredz darba līguma slēgšanu ar ārstniecības iestādi, kurā rezidents mācās praktiski, tāpēc
rezidents ārstniecības iestādē vispirms ir darba ņēmējs un tikai tad studējošais. Ārstniecības iestādē rezidents strādā mācīt tiesīga ārsta vadībā. (Latvijas Republikas Veselības ministrija www.vm.gov.lv)
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Ko vari darīt jau šodien Ja vēlies strādāt dinamisku darbu, kas nākotnē vienmēr būs pieprasīts, palīdzēt cilvēkiem un savus ārstēšanas rezultātus redzēt jau visai drīz pēc ārstēšanas
procesa uzsākšanas, tad vari izvēlēties toksikologa profesiju.
Toksikologam jāpiemīt vairākām ārstam nepieciešamām īpašībām – jāspēj būt atbildīgam, uzmanīgam, emocionāli tolerantam, līdzsvarotam, pacietīgam, noturīgam pret stresu un gatavam
jebkurā diennakts laikā ātri pieņemt lēmumus un reaģēt uz sarežģītiem apstākļiem. Viņam jāspēj
atšķirt svarīgo no mazāk svarīgā un saprast, kas izraisījis veselības stāvokļa strauju pasliktināšanos. Toksikologam jāiemācās labas saskarsmes prasmes – jāprot pacientu uzklausīt, iedziļināties viņa problēmās, sarunāties un izskaidrot notiekošo.
Ja esi skolnieks, tad īpašu uzmanību skolā pievērs bioloģijas un ķīmijas apguvei. Lai uzzinātu vajadzīgo par kādu vielu, kas, iespējams, izraisījusi tuvinieka, drauga vai paziņas saindēšanos, vari
zvanīt uz Zarnu infektoloģijas centru, kur tev sniegs informāciju ne tikai par pašu vielu, bet arī par
iespējamo rīcību gadījumos, kad cilvēks ar to ir saindējies. Attīsti savas saskarsmes prasmes un
iegūsti pamatzināšanas psiholoģijā.
Ja esi students, tad jau laikus sāc izglītoties šajā profesijā – pievērs pastiprinātu uzmanību toksikologa darbam nepieciešamo studiju kursu apguvei. Izvērtē, vai nākotnē gribi specializēties šajā
medicīnas novirzienā, no praktizējošiem toksikologiem uzzinot ko vairāk par darba specifiku un
iespējām. Rezidentūrā apgūsti anesteziologa reanimatologa specialitāti, kas dos iespēju strādāt
arī par toksikologu. Apgūsti sertifikācijai nepieciešamās iemaņas praksē, ievērojot rezidentūras
studiju plānu. Šis plāns ir izveidots, lai rezidents sistemātiski soli pa solim apgūtu visas profesijai
nepieciešamās iemaņas. Jārēķinās, ka studijas ārstniecībā un rezidentūrā praktiski nav iespējams apvienot ar algotu darbu. Tā kā Latvijā ārsta toksikologa sertifikātu nav iespējams iegūt,
vari apsvērt arī rezidentūras iespējas kādā no ārvalstu augstskolām.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ņem vērā, ka to izdarīt cilvēkam, kurš iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību medicīnā, ir visai grūti, jo studiju un rezidentūras periods ir ļoti ilgs. Ja iepriekš esi
ieguvis terapeita, ķirurga vai citu ārsta profesiju, tad tev būs nepieciešams apgūt anesteziologa
reanimatologa specialitāti.
Lai padziļinātu savas zināšanas toksikoloģijā, vari studēt doktorantūrā, apmeklēt dažādu ārvalstu vieslektoru lekcijas un starptautiskos kongresus par tev interesantām tēmām, piedalīties
Anesteziologu reanimatologu asociācijas sēdēs, kā arī iepazīties ar mājaslapām, kas paredzētas toksikoloģisko problēmu risināšanai un jaunāko zinātnisko atklājumu publicēšanai. Ik pēc
pieciem gadiem atjauno sertifikātu – dokumenti jāiesniedz atkārtotai ārstniecības personas
sertifikāta saņemšanai bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas atbilstīgi 23.12.1997.g. Ministru
kabineta noteikumiem nr. 431 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”.
Toksikologam jāatrod veidi, kā pārvarēt savu emocionālo stresu brīdī, kad nepieciešams novērst
pacienta dzīvībai kritiskas situācijas vai pat nākas pieredzēt nenovēršamu pacienta nāvi. Jāatrod
iespējas atbrīvoties no spriedzes, lai pasargātu sevi no stresa izraisītām slimībām. Šādas iespējas varētu būt regulāras fiziskās aktivitātes vai psiholoģiski līdzsvarojošās metodes, noderīga var
būt dalība Balinta grupā (www.balints.lv), kur kopā ar citiem speciālistiem var runāt par emocionāliem aspektiem saskarsmē ar pacientu.
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Toksikologs

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
bioloģija un ķīmija

ārstēšanas process

medicīna, toksikoloģija

cilvēka anatomija un fizioloģija

indīgas vielas un to iedarbība

veselības stāvokļa diagnostika

palīdzības veidi cilvēkiem

atbildīgs darbs un lēmumu pieņemšana

Man raksturīgas šādas īpašības:
piesardzība			sistemātiskums**		patstāvība
analītiskums			neatlaidība			pacietība
racionalitāte*			komplicētība***			līdzjūtība
neatkarība			izlēmība				spēja sadarboties
kritiskums			stabilitāte			atbildīgums
tālredzība			precizitāte			apķērība
*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
risināt sarunu ar pacientu

noteikt prioritātes

izvērtēt veselības stāvokli un pieņemt lēmumu

ātri un piemēroti reaģēt

sniegt pirmo palīdzību*

strādāt ar medicīniskām iekārtām

pārzināt indīgo vielu īpašības un to iedarbību

sadarboties ar kolēģiem

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un
iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums).

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Sporta ārsts
Kods 2212 36
DARBA SATURS Sporta ārsts rūpējas par sportistu veselību un fizisko spēju attīstību, diagnosticē radušās traumas vai slimību, nosaka traumas veidu, izvēlas piemērotāko ārstēšanu un
plāno rehabilitācijas procesu. Par radušos situāciju informē sportistu un viņa treneri, izskaidro
ārstēšanās gaitu, tās laikā noteikto ierobežojumu ievērošanas nepieciešamību, arī iespējamās
komplikācijas. Ārstam jācenšas vienoties ar treneri par sportistam efektīvāko un ātrāko ārstēšanās metodi.

Sporta ārsts piedalās treniņu procesā un uzrauga sportista veselības stāvokli, pārliecinās, vai
tiek ievēroti viņa ieteikumi un noteiktie treniņu ierobežojumi. Viņš veic arī profilaktisko darbu, lai
pasargātu sportistus no slimībām un traumām.
Ārsts dodas uz treniņnometnēm un sacensībām līdzi tam sportistam vai komandai, ar kuru viņš
sadarbojas. Viņam jāsniedz sportistam pirmā neatliekamā palīdzība, nepieciešamības gadījumā
jākonsultējas ar ģimenes ārstu, traumatologu un citiem speciālistiem.
Sporta ārsts novērtē arī jauno sportistu fizisko attīstību, salīdzinot auguma garumu, svaru un citus ķermeņa rādītājus ar sportā noteiktiem standartiem. Izvērtē, vai persona vispār drīkst nodarboties ar sportu, vai var nodarboties ar izvēlēto sporta veidu un kādam jābūt treniņu režīmam.
Novērtē arī fiziskās sagatavotības līmeni. Pārbauda, vai tas atbilst sporta veidam, ar kuru cilvēks
vēlas nodarboties. Ārsts iesaka, ko trenēt un kā trenēties izvēlētajā sporta veidā, kopā ar treneri
izveido efektīvāko treniņu programmu katram sportistam, lai vairotu viņa fiziskās spējas.
Sporta ārsts atbild par vajadzīgo medikamentu un instrumentu iegādi, to sagatavošanu līdzi
ņemšanai uz treniņnometnēm vai sacensībām.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Sporta ārsts lieto visus tos pašus medicīnas
instrumentus, ko terapeits, kā arī manometru, lukturīti, neiroloģijas āmurīti, mērlenti, spirometrus, ārējās elpošanas funkcionālās diagnostikas aparātu, elektrokardiogrāfijas aparātu¹. Ja
vajadzīgs, nosaka sirdsdarbības stāvokli gan fiziskas slodzes laikā, gan miera stāvoklī, izmanto
vajadzīgo aprīkojumu pirmās palīdzības sniegšanai traumas gadījumā, aukstuma pulverizatorus, aukstuma paketes, šinas, dažādu veidu elastīgos pārsējus, locītavu fiksatorus un arī medikamentus sāpju sindromu mazināšanai un citai pirmajai palīdzībai.
Darba apstākļi Sporta ārsts strādā gan speciāli aprīkotās medicīnas telpās, gan arī bieži ārpus tām, jo viņam jādodas līdzi savai komandai uz sacensībām un treniņu nometnēm. Ārstam
jāspēj ātri sniegt palīdzību, ja sportists guvis traumu vai notiek kāds cits negadījums, un jāpieņem lēmums par viņa spējām turpināt dalību sacensībās. Šā iemesla dēļ speciālistu vidū valda
uzskats, ka sporta ārsts ir nevis profesija, bet gan dzīvesveids.
Darba iespējas Sporta ārsti strādā ārstniecības iestādēs, sporta centros (skolās), Sporta
medicīnas valsts aģentūrā, olimpiskajos sporta centros, sporta klubos un citās sporta organizācijās (sporta komandās).
Nepieciešamā izglītība Sporta ārstam nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība, kā arī
studijas rezidentūrā². Mācību ilgums ir seši gadi un rezidentūrā četri līdz seši gadi.

Iespējamais atalgojums Sporta ārsta atalgojums ir atkarīgs no tā, kur viņš strādā, cik liela

ir darba slodze, kāda ir pieredze un prasmes. Sporta ārsta atalgojums var būt no 200 līdz 1000
un vairāk latu mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Ārsts
Neatliekamās palīdzības ārsts
Fiziskās rehabilitācijas ārsts

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē medicīna? Vai patīk darbs ar cilvēkiem? Vai tu spēj
saglabāt mieru kritiskās situācijās un meklēt problēmām risinājumu? Vai tev ir augsta atbildības
izjūta un spēja patstāvīgi pieņemt lēmumu?
Sporta ārsta darbā ir nepieciešama augsta atbildības izjūta un spēja ātri pieņemt lēmumu kritiskā situācijā, jo dažkārt viņam jāspēj sniegt pirmā palīdzība sportistam arī smagas traumas gadījumā. Ļoti svarīgi ir attīstīt savu fizisko spēku un izturību, lai nepieciešamības gadījumā spētu
sportistu pārcelt, pozicionēt, veikt sirds masāžu un citas darbības.
Ja esi skolnieks, vari interesēties par anatomiju, apmeklēt medicīnas muzejus, piedalīties bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs un zinātniskos konkursos. Ja pašvaldība piedāvā ar anatomiju vai
medicīnu saistītu pulciņu, apmeklē šīs nodarbības. Mācies sniegt pirmo palīdzību un pareizi
rīkoties traumu gadījumos. Nodarbojies ar kādu sporta veidu un attīsti fizisko spēku un izturību.
Skolā apgūsti ķīmiju, bioloģiju, psiholoģiju un veselības mācību.
¹ Metode sirdsdarbības izmeklēšanai, sirds muskuļa elektrisko potenciālu pierakstīšana.
² Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma noteiktas ārsta specialitātes iegūšanai. To apgūst pēc
medicīnas studijām un ārsta grāda iegūšanas. Rezidentūras programmas īsteno Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas
Universitāte. Studijas rezidentūrā paredz darba līguma slēgšanu ar ārstniecības iestādi, kurā rezidents veic praktiskās
mācības, līdz ar to šajā iestādē viņš vispirms ir darba ņēmējs un tikai tad studējošais ārsts. Ārstniecības iestādē rezidents
strādā mācību ārsta vadībā. (Latvijas Republikas Veselības ministrija www.vm.gov.lv).
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Ja esi students, tad laikus izlem, vai rezidentūrā vēlies specializēties sporta medicīnā. Rezidentam svarīgi ir sertifikācijai nepieciešamās iemaņas apgūt praksē, ievērojot studiju plānu. Plāns
izveidots, lai rezidents sistemātiski apgūtu visas profesijai nepieciešamās iemaņas soli pa solim.
Nodarbojies ar sportu vai noteikti interesējies par to, izvērtē, kurā sporta veidā vēlies strādāt par
sporta ārstu.
Jāpilnveido sava prasme sadarboties, pārliecināt, panākt vienošanos ar cilvēkiem, kā arī jāmācās konstruktīvi risināt konflikta situācijas. Te var palīdzēt attiecīgā literatūra un semināri.
Sporta ārstam pastāvīgi jālasa zinātniskie žurnāli un jāinteresējas par medicīnas sasniegumiem
savā nozarē. Ik pēc pieciem gadiem sertifikāts jāatjauno – jāiesniedz dokumenti atkārtotai ārstniecības personas sertifikāta saņemšanai bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas atbilstīgi
23.12.1997. Ministru kabineta noteikumiem nr. 431 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”.
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Sporta ārsts

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
sports

pētniecība un analīze

medicīna

problēmu risināšana

palīdzība cilvēkiem un sadarbība komandā

ārstniecības instrumenti, manipulācijas ar tiem

cilvēka anatomija un fizioloģija

rehabilitācijas veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			akurātums			pacietība
piesardzība			draudzīgums			godīgums
kritiskums			izpalīdzība			uzstājība
zinātkāre			līdzjūtība			neatlaidība
patstāvība			atbildība				nepiespiestība
sistemātiskums*			apķērība			pielāgošanās spēja
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
uzklausīt un pamatot savu viedokli

atbilstīgi rīkoties krīzes situācijās

sniegt pirmo palīdzību*

novērtēt cilvēka vispārējo veselības stāvokli

strādāt komandā

plānot rehabilitācijas procesu

analizēt problēmas un rast risinājumus

rīkoties ar medicīnas instrumentiem un
aprīkojumu

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu
un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma
(Ārstniecības likums)

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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PODOLOGs
Kods 2269 06
DARBA SATURS Podologs jeb pēdu aprūpes speciālists ir medicīnas darbinieks, kurš ārstē
un aprūpē pacientu pēdas – diagnosticē to slimības, apkopj brūces, čūlas, sastrutojumus, veic
saspiestu, ieaugušu nagu korekciju, ārstē nagu sēnīti, pēdas deformācijas, likvidē kārpas, varžacis, ādas sabiezējumus. Pacientu pēdu veselības problēmas bieži ir citu slimību vai traumu
izraisītas, tādēļ podologs strādā ciešā sadarbībā ar citiem speciālistiem – ģimenes ārstu, dermatologu, flebologu, endokrinologu, ķirurgu un dažkārt arī ar tehnisko ortopēdu.
Vispirms pēdu aprūpes speciālists uzklausa pacienta sūdzības, iepazīstas ar cita speciālista
medicīnas slēdzieniem par slimnieka veselības stāvokli, apskata un izmeklē pēdas. Pēc tam
izvērtē nepieciešamību lietot kādu tehnisku palīglīdzekli, izveido un pielāgo apaviem ortozes
un ieliktņus. Sniedz arī praktiskas rekomendācijas slimības profilaksei. Vizītes nobeigumā katra
pacienta kartē pieraksta izmeklēšanas datus, pēdu veselības problēmas un plānotās darbības
ārstēšanā un aprūpē.
Pirms procedūru uzsākšanas podologs sagatavo savu darba vietu pacienta aprūpei, novietojot
uz galda nepieciešamos instrumentus, materiālus, ārstniecības līdzekļus un sagatavojot aparatūru darbam. Pēc procedūrām noteikti sterilizē instrumentus un materiālus.
Speciālists veic pēdu, dažkārt arī apakšstilba apstrādes procedūru, uzliek brūcei piemērotu
pārsēju, pamāca pacientu, kā viņam pašam aprūpēt brūces mājas apstākļos, konsultē par kāju
pēdu un nagu kopšanu. Ja nepieciešams, informē pacientu par konkrētā medikamenta iedarbību, lietošanas nosacījumiem, iespējamo nevēlamo blakusiedarbību un tās mazināšanas iespējām.
Pēdu speciālista pienākumos ietilpst arī profilakses darbs un pēdu veselības kontrole pacientiem no paaugstināta riska grupas. Visiem saviem pacientiem viņš izskaidro, kā veicināt un saglabāt kāju pēdu un nagu veselību, iesaka vingrojumu kompleksu kāju pēdām.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Podologs darbā izmanto pedikīra instrumentus
(dažāda izmēra knaiblītes, elevatorus nagu stūrīšu iztīrīšanai, skalpeli, elektriskās frēzes, slīpmašīnas ādas un nagu sabiezējumu noņemšanai), dezinfekcijas aparātu, speciālu mehanizētu
elektroniski vadāmu krēslu pacientiem.
Darba apstākļi Šis medicīnas darbinieks strādā speciāli aprīkotā kabinetā veselības aprūpes

iestādē vai privātpraksē. Darbs rada slodzi mugurai un rokām, jo ilgstoši jāstrādā vienā pozā.
Podologa elektriskās darba ierīces rada elektromagnētisko lauku, skaņu un vibrāciju. Viņam
noteikti jālieto aizsarglīdzekļi – aizsargmaska un aizsargbrilles, lai pasargātu sevi no ādas, nagu
putekļu un alergēnu ieelpošanas, procedūru laikā jālieto cimdi. Podologs ir pakļauts smakām
un ķīmiskiem izgarojumiem, jo darbā tiek izmantotas toksiskas ķīmiskas vielas (dezinfekcijas
līdzekļi un šķīdinātāji), medikamenti un dažādi kosmētiskie līdzekļi.

Darba iespējas Podologs var strādāt valsts vai privātās slimnīcās, poliklīnikās un veselības
centros, kā arī var izveidot savu privātpraksi.

Nepieciešamā izglītība Nepieciešama 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība. Mācību ilgums ir divi gadi.

Iespējamais atalgojums Ja podologs strādā valsts ārstniecības iestādē, tad atalgojums

ir Ls 200-Ls 220 mēnesī, privātpraksē vai privātā veselības aprūpes iestādē atalgojums var
sasniegt Ls 600 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Medicīnas māsa
Masieris
Skaistumkopšanas speciālists
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Ko vari darīt jau šodien Pārdomā, vai tevi interesē darbs medicīnā? Apdomā, vai spēsi ne-

baidīties izdarīt pacientam sāpīgi, jo dažkārt citādi nav iespējams veikt brūču apkopšanu? Vai
spēsi pārvarēt nepatiku pret smakām, ko rada sastrutojušas brūces un citas pēdu slimības? Podologam jābūt iejūtīgam, pacietīgam, jāmāk veidot labestīgas attiecības ar pacientiem un jāprot
izskaidrot viņiem pēdu aprūpes gaitu.
Daļēju priekšstatu par šo darbu vari iegūt, apmeklējot pedikīra kabinetu, tomēr jāņem vērā, ka
pedikīra meistars neārstē pēdu slimības. Protams, vari apmeklēt podologa konsultāciju profilakses nolūkā, lai iegūtu viņa vērtējumu par savu pēdu veselību, saņemtu padomus to kopšanā un
reizē tuvāk iepazītu šā speciālista darbu un darba vidi.
Ja esi skolnieks, tad izvērtē, vai labprāt palīdzi slimiem ģimenes locekļiem, vai tev patīk uzņemties rūpes par slimiem dzīvniekiem, aprūpēt tos. Iemācies apkopt un pārsiet brūces. Attīsti roku
pirkstu kustību precizitāti, piemēram, nodarbojoties ar rokdarbiem. Skolā pievērs pastiprinātu
uzmanību bioloģijas, ķīmijas, psiholoģijas, veselības mācības apguvei un svešvalodām.
Ja esi students, tad papildus apgūsti svešvalodas (īpaši vācu un angļu valodu), lai varētu lasīt
speciālo literatūru podoloģijā, uzzināt par jaunākajām medicīnas tehnoloģijām, materiāliem
un medikamentiem. Labas svešvalodu zināšanas dos iespēju pieteikties studiju praksei ārvalstīs jaunu prasmju un iemaņu apgūšanai šajā specialitāte, jaunāko medicīnas tehnoloģiju
iepazīšanai.
Ja vēlies padziļināt savu profesionālo kompetenci, tad apmeklē praktizējošiem podologiem paredzētos seminārus par darba metodēm, jaunu darba materiālu piedāvājumu un pielietojumu,
individuālo ortožu izgatavošanu, nagu protezēšanu un citiem jautājumiem. Un noteikti vēl vairāk
pilnveido svešvalodu zināšanas, jo tās paver iespējas piedalīties starptautiskos kongresos un
konferencēs ārvalstīs.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad apmeklē podologu pats un saņem gan vērtīgu konsultāciju savu
kāju nagu un pēdu ādas veselības nodrošināšanai, gan iegūsti priekšstatu par viņa darbu un
darba apstākļiem. Attīsti saskarsmes prasmes, sevišķi prasmi iegūt no pacienta visu vajadzīgo
informāciju, radīt sirsnīgu sarunas atmosfēru, saprotami izskaidrot pacientam nozīmīgu informāciju, mierināt un uzmundrināt. Attīsti pirkstu veiklību un kustību precizitāti.
Svarīgi ir regulāri nodarboties ar kādu sporta veidu, vingrošanu vai peldēšanu, kam jākļūst par
ieradumu, jo podologa darbs norit piespiedu pozā, kas ilgākā laika periodā var izraisīt mugurkaula problēmas.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
medicīna, ārstniecība

anatomija un ķīmija

specifiskas cilvēku slimības

pedikīrs un pēdu aprūpe

medicīnas instrumenti, ierīces

veselīga dzīvesveida jautājumi

precīzs un rūpīgs darbs

labas saskarsmes iespējas

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība			iejūtība				uzmanīgums
patstāvība			optimisms			akurātība
godīgums			izpildīgums			draudzīgums
atklātība				enerģiskums			izpalīdzība
piesardzība			disciplinētība			līdzjūtība
uzņēmība			apzinīgums			taktiskums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
veidot pozitīvas attiecības ar pacientu un
viņa ģimenes locekļiem
iegūt un analizēt informāciju

veikt pēdu apstrādi
sterilizēt darba instrumentus un materiālus

izmeklēt pēdas

konsultēt par kāju nagu, pēdu ādas kopšanu mājas apstākļos

izvēlēties pēdu aprūpes veidus atbilstīgi
pacienta problēmām

strādāt individuāli un multidisciplinārā komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Anesteziologs, reanimatologs
Kods 2212 05
DARBA SATURS Anestezioloģijai un reanimatoloģijai ir četri darbības virzieni: vispārējā un vietē-

jā anestēzija, intensīvā terapija un reanimācija, neatliekamā medicīniskā palīdzība un sāpju terapija. Anestezioloģija pēta ķirurģiskas operācijas nevēlamo ietekmi uz organismu un meklē metodes
šīs ietekmes (galvenokārt sāpju) mazināšanai. Reanimatoloģija pēta patofizioloģiskas likumsakarības organisma terminālos stāvokļos (klīniskā nāve, bioloģiskā nāve) un izstrādā ārstēšanas metodes dzīvībai svarīgu orgānu un to sistēmu darbības atjaunošanai. Anesteziologa un reanimatologa pienākumus mazākās slimnīcās veic viens ārsts, bet lielajās viens cilvēks tos nevar apvienot.
Anesteziologa galvenais uzdevums ir nodrošināt anestēziju jeb narkozi un arī pacienta dzīvības procesu uzturēšanu operāciju un citu medicīnisku manipulāciju laikā, arī noņemt sāpes operācijas laikā
un mazināt tās pēc operācijas. Ārsts iepazīstas ar pacienta veselības stāvokli, pārbaužu un analīžu
rezultātiem, slimības vēsturi, plānotās operācijas vai medicīniskās manipulācijas veidu un izvērtē, vai
anestēzija konkrētam pacientam ir iespējama un pieļaujama. Izvērtē arī varbūtējos narkozes riskus,
izvēlas katram cilvēkam atbilstīgu un pieļaujamu anestēzijas veidu, izstrādā pacienta anestēzijas plānu. Attiecīgos jautājumus anesteziologs pārrunā ar pacientu un citiem speciālistiem.
Slimnīcā strādājošo anesteziologu un reanimatologu darbdiena sākas ar operācijai nozīmēto pacientu
apskati un viņu veselības stāvokļa izvērtēšanu. Pēc tam pacientam, kurš jāsagatavo operācijai, anesteziologs iedod nomierinošus medikamentus, ievada pirmsoperācijas narkozi un operācijas laikā uztur
anestēziju vajadzīgajā līmenī, lai slimnieks tās laikā neatmostos un nejustu sāpes. Operācijas laikā ārsts
novēro pacienta stāvokli un rūpējas par dzīvībai svarīgo procesu – elpošanas, sirdsdarbības, asinsspiediena līmeņa, smadzeņu un nieru darbības – uzturēšanu. Pēc operācijas izmēra sāpju līmeni ar
speciālu aparatūru, kurā tas uzrādās pēc 10 ballu skalas (ikdienā nedrīkst pārsniegt trīs balles), un plāno sāpju kontroles pasākumus. Anesteziologs palīdz pacientam atgūties no narkozes un novēro viņu.
Ja veselības stāvoklis ir stabils, turpmāk par slimnieka ārstēšanu rūpējas pārējais nodaļas personāls.
Reanimatologs iesaistās brīdī, kad pacients ir nonācis bezsamaņas stāvoklī vai ir tuvu tam. Tas
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var notikt gan operācijas laikā, gan pēc tās. Ar medicīnas iekārtu palīdzību ārsts stabilizē pacienta elpošanu un palīdz atgūt samaņu. Ja slimniekam iestājusies klīniskā nāve, tad reanimatologa galvenais pienākums ir, lietojot attiecīgās medicīnas iekārtas un pacienta novērošanas
sistēmas, nepieļaut tās pāreju bioloģiskajā nāvē.
Anesteziologs izstrādā atsāpināšanas plānu un veic to pacientiem ne tikai operāciju laikā, bet
arī pēc citām medicīniskām manipulācijām, arī tiem, kuri atrodas intensīvajā aprūpē un reanimācijā neatliekamās palīdzības nodaļā. Viņš nodrošina nomierinošu medikamentu saņemšanu
un anestēziju pacientiem dzemdniecībā, radioloģijas, radioterapijas procedūru saņēmējiem un
psihiatrijas pacientiem, kurus ārstē ar elektriskā šoka terapiju.
Reanimatologs strādā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības (reanimācijas) brigādē vai
slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā, novērtē nelaimes gadījumā cietušā vai saslimušā
stāvokli notikuma vietā, sniedz pirmo palīdzību un rūpējas par dzīvības glābšanu un dzīvības
procesu uzturēšanu transportēšanas laikā uz ārstniecības iestādi. Viņš pārbauda pulsu, veic
elpināšanu, padod skābekli, nodrošina intubāciju¹, pievieno monitoru/defibrilatoru², pārbauda
sirdsdarbību, ja nepieciešams, veic sirds masāžu, defibrilāciju vai ievada medikamentus utt.
Slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā reanimatologs iepazīstas ar palīdzības brigādes ziņojumu par pacientu un veiktajām darbībām, novērtē viņa stāvokli, nepieciešamības gadījumos
uztur dzīvības procesu, pievienojot speciālo medicīnisko aparatūru, kopā ar citiem ārstiem plāno turpmāko pacienta aprūpi.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Anesteziologs un reanimatologs izmanto speciālas medicīnas iekārtas, piemēram, anestēzijas aparatūru, dzīvībai svarīgo funkciju uzraudzības sistēmas, caurules ievadīšanai kādā orgānā, lai turētu to atvērtu (intubācijas aprīkojums),
sūkņus, portatīvos ventilācijas aparātus, fibrobronhoskopus, vietējās anestēzijas komplektus,
plaušu ventilācijas (elpošanas) aparatūras u.c.
Darba apstākļi Anesteziologs, reanimatologs strādā slimnīcu operāciju zālē pirms un pēc
operācijas, reizēm arī operācijas laikā, un intensīvās terapijas nodaļā. Darbs noris sterilā vidē
ar stingrām higiēnas prasībām, regulāri dezinficējot priekšmetus un vidi, speciālā apģērbā,
maskā un cimdos un lietojot personīgās higiēnas dezinfekcijas līdzekļus. Operācijas zālē var
būt trokšņi, piemēram, urbšanas, zāģēšanas, kalšanas vai sūkņu radīta skaņa. Neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigādēs nereti cilvēks jāārstē automašīnā, dažreiz pat tai braucot. Šo
ārstu darbs ir ļoti saspringts, notiek maiņās (ļoti bieži diennakts maiņas) pēc sastādīta grafika.
Darba iespējas Abu specialitāšu ārsti var strādāt slimnīcās vai citās ārstniecības iestādēs (piemēram, stomatoloģijas praksē, plastiskās ķirurģijas klīnikā), kur veic operācijas vai citas ar anestēziju
saistītas medicīniskās manipulācijas. Var strādāt arī neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs.
Nepieciešamā izglītība Anesteziologam un reanimatologam ir nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība (sešu gadu studijas) un pēc tam studijas rezidentūrā³ sertifikāta iegūšanai
(studiju ilgums pieci gadi). Ik pēc pieciem gadiem sertifikāts jāatjauno.
¹ Speciālas caurules ievadīšana balsenē vai elpvadā (trahejā), retāk bronhos, lai atvieglinātu elpošanu vai izdarītu elpināšanu.
² Medicīnas iekārta operatīvai neatliekamai medicīniskai palīdzībai pēkšņos sirdsdarbības traucējumu gadījumos, kas nodrošina monitoringu, analizē sirdsdarbību, nosaka, vai ir nepieciešama defibrilācija (elektriskais šoks sirdsdarbības atjaunošanai), nodrošina iespēju veikt manuālo defibrilāciju un kardiostimulāciju.
³ Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma noteiktas ārsta specialitātes iegūšanai. To apgūst pēc medicīnas studijām un ārsta grāda iegūšanas. Rezidentūras programmas īsteno Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte.
Studijas rezidentūrā paredz darba līguma slēgšanu ar ārstniecības iestādi, kurā rezidents veic praktiskās mācības, līdz ar to
viņš ārstniecības iestādē vispirms ir darba ņēmējs un tikai tad studējošais. Ārstniecības iestādē rezidents strādā mācīt tiesīga
ārsta vadībā. (Latvijas Republikas Veselības ministrija www.vm.gov.lv).
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Iespējamais atalgojums Anesteziologa un reanimatologa atalgojums ir atkarīgs no viņu darba vietas. Valsts medicīnas iestādēs atalgojums ir zemāks nekā privātajās. Alga par vienu slodzi ir Ls 400-Ls 600.

Radniecīgās profesijas

Ārsts
Ģimenes ārsts
Neatliekamās palīdzības ārsts
Sporta ārsts
Toksikologs
Neirologs

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē medicīna? Vai patīk darbs ar cilvēkiem? Vai tu spēj saglabāt mieru kritiskās situācijās un meklēt problēmām risinājumu? Vai tev piemīt augsta atbildības
izjūta un tu spēj patstāvīgi pieņemt lēmumu? Anesteziologa un reanimatologa darbs ir ļoti nozīmīgs
ikvienam, kurš nonācis dzīvības briesmās negadījuma vai slimības dēļ. Šī profesija mūsdienās ir
pieprasīta un nodrošina plašas specializācijas un profesionālās izaugsmes iespējas.
Anesteziologa un reanimatologa darbs prasa augsti koncentrētu uzmanību, atbildību un spēju ātri
pieņemt lēmumus kritiskās situācijās. No pareizi veiktas anestēzijas vai citas medicīniskās manipulācijas ir atkarīgs turpmākais pacienta fizioloģiskais, bioloģiskais un psiholoģiskais stāvoklis. Šie
ārsti ir atbildīgi par cilvēka dzīvības glābšanu un saglabāšanu.
Ja esi skolnieks un vēlies kļūt ārsts, tad vari interesēties par anatomiju, apmeklējot medicīnas muzejus, piedaloties bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs un zinātniskos konkursos. Apmeklē ar anatomiju
vai medicīnu saistītu pulciņu nodarbības. Ja ir interese redzēt, kā anesteziologs vai reanimatologs
strādā ikdienā, vari pieteikties par ēnu Ēnu dienās kādam rezidentam vai jau praktizējošam ārstam.
Skolā visvairāk uzmanības pievērs ķīmijai, bioloģijai, psiholoģijai un veselības mācībai.
Ja esi students, tad tev būtiski ir izlemt, vai rezidentūrā vēlies specializēties anestezioloģijā vai reanimatoloģijā. Rezidentam svarīgi ir apgūt sertifikācijai nepieciešamās iemaņas praksē, ievērojot studiju
plānu, kas izveidots, lai rezidents sistemātiski apgūtu visas profesijai nepieciešamās iemaņas soli pa
solim. Jārēķinās, ka studijas ārstniecībā un rezidentūrā praktiski nav iespējams apvienot ar algotu
darbu.
Nozīmīgi ir attīstīt fizisko spēku un izturību, lai spētu pacientu pārcelt, pozicionēt, veikt sirds masāžu, intubāciju, žokļu fiksēšanu un gandrīz visu dienu pavadīt stāvus. Tāpat jāattīsta spēja pārvarēt
pretīguma sajūtu, kad nākas saskarties ar vēmekļiem, izkārnījumiem, urīna nesaturēšanu, strutām,
nepatīkamām smakām un pacientu spēcīgu asiņošanu.
Anesteziologam un reanimatologam pastāvīgi jālasa zinātniskie žurnāli un jāinteresējas par medicīnas sasniegumiem savā nozarē. Ik pēc pieciem gadiem sertifikāts jāatjauno – dokumenti jāiesniedz
atkārtotai ārstniecības personas sertifikāta saņemšanai bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas
atbilstīgi 23.12.1997.g. Ministru kabineta noteikumiem nr. 431 “Ārstniecības personu sertifikācijas
kārtība”. Noderīga būs pieredzes apmaiņa un profesionālā izaugsme, ko nodrošina dalība Latvijas
Anesteziologu un reanimatologu asociācijā www.anest.lv.
Šiem ārstiem jāatrod veidi, kā pārvarēt savu emocionālo stresu brīdī, kad jānovērš pacienta dzīvībai
kritiskas situācijas vai nākas pieredzēt nenovēršamu pacienta nāvi. Jāatrod iespējas atbrīvoties no
spriedzes, lai pasargātu sevi no stresa izraisītām slimībām. Tās var būt regulāras fiziskās aktivitātes
vai psiholoģiski līdzsvarojošās metodes, dalība Latvijas Balinta asociācijā, kur kopā ar citiem speciālistiem var runāt par emocionāliem aspektiem saskarsmē ar pacientu un gūt atbalstu: www.balints.lv.
Palīdzēs arī tev tīkams nodarbību veids, kas kļuvis par neatņemamu un regulāru ikdienas dzīves daļu
jau studiju laikā. Tā kā gan anesteziologam, gan reanimatologam parasti ir maiņu darbs, tad jāizraugās tādas nodarbības, kuras vari darīt savā brīvajā laikā bez noteikta grafika.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
medicīna, anestezioloģija, reanimatoloģija

veselības problēmu veidi, to risināšana

cilvēku dzīvības jautājumi

darbs ar cilvēkiem

bioloģija, ķīmija un veselības mācība

atbildīgs darbs

cilvēka anatomija un fizioloģija

medicīnas aprīkojums

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			pielāgošanās spēja		sabiedriskums
zinātkāre			praktiskums			taktiskums
patstāvība			neatlaidība			elastīgums
sistemātiskums*			patiesums			pacietība
akurātums			piesardzība			izpalīdzība
racionalitāte**			lietišķums			augstsirdība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības noteiktā secībā atbilstīgi plānam
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
sniegt pirmo palīdzību*

sadarboties komandā

risināt sarunu ar pacientu

novērtēt cilvēka veselības stāvokli

analizēt un secināt

noteikt un plānot prioritātes

ātri rīkoties neordinārās situācijās, pieņemt lēmumu

ātri lasīt, rēķināt un rakstīt

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un
iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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RADIologs
Kods 2212 88
DARBA SATURS Radiologa profesija ir viena no specialitātēm, kur ārsts analizē cilvēka ķerme-

ņa uzņēmumus uz speciālas filmas vai datorā, izdara virkni speciālu izmeklējumu un diagnosticē slimību. Viņš var strādāt ar plašu iekārtu klāstu, līdz ar to vairākums radiologu specializējas
kādu noteiktu procedūru veikšanā. Izņēmums ir neatliekamās palīdzības, vispārējās prakses un
radiologi nelielā slimnīcā, kur nav iespējams algot vairākus šīs profesijas ārstus. Specializēties
var, piemēram, neiroradioloģijā, muskuļu un skeleta, abdominālā (vēdera) radioloģijā un citās.
Ikdienas darba pienākumi ir atkarīgi no iekārtas, ar kuru strādā. Daudzi radiologi strādā kopā ar
saviem asistentiem jeb radiogrāferiem. Ja jāvērtē un jāapraksta konvencionālās rentgenogrammas (jebkuras ķermeņa daļas – galvas, plaušu, vēdera, kaulu – rentgena uzņēmumus) vai magnētiskās rezonanses uzņēmumi, tad pacienta pieņemšana, sagatavošana un attēla uzņemšana
ir radiogrāfera pienākums. Savukārt radiologs pēc tam izvērtē, vai rentgenogramma ir veikta
kvalitatīvi, izpēta, kas redzams uzņemtajā rentgenā, un sagatavo aprakstu.
Strādājot ar ultraskaņas aparātu, radiologs lielākoties visus izmeklējumus veic viens. Vispirms
noskaidro, kāds ir pacienta veselības stāvoklis, ar kādām sūdzībām ieradies, izpēta iepriekš
veiktās analīzes un arī slimības vēsturi. Pēc tam ar ultraskaņas zondi apskata pacienta izmeklējamās ķermeņa daļas, piemēram, vēderu, vairogdziedzeri vai kāju vēnas, meklē iespējamās
patoloģijas un lielākoties uzreiz pēc izmeklējuma dod slēdzienu.
Datortomogrāfijā izmeklējumus veic ar kontrastvielu vai bez tās. Primāro izmeklējumu bez kontrastvielas izdara radiogrāfers, raksta arī izmeklējuma protokolu un noskaidro pacienta veselības problēmas. Radiologs izmeklējumus veic reti – lielākoties gadījumos, ja pacients ir smagi slims vai ja izmeklējumā nepieciešams izmantot kontrastvielas, kādas citas tehnoloģijas vai
specializētās programmas. Viņš, piemēram, nosaka, vai pacientam var ievadīt kontrastvielas,
kādu daudzumu un ar kādu ātrumu. Radiologs arī pieņem lēmumu, vai ir nepieciešama papildu
izmeklēšana. Pēc tam izvērtē iegūtos rezultātus un sagatavo atbildi.
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Viņš var ne tikai diagnosticēt, bet arī piedalīties mikrooperācijās kā invazīvais radiologs, kurš
labo asinsvadus un koriģē iedzimtas patoloģijas, izmantojot angiogrāfijas iekārtu. Angiogrāfija
ir speciāla radioloģiska procedūra, kur iegūst asinsvadu uzņēmumus jeb angiogrammas. Ar ļoti
nelielām ierīcēm, protēzēm vai stīdziņām vispirms izmeklē asinsvadus vai žultsvadus un, ja iespējams, patoloģiju likvidē. Piemēram, ja pacientam galvā ir asinsizplūdums asinsvadu sieniņu
vājuma jeb aneirisma dēļ, tad tos no iekšpuses nostiprina ar speciāli tam paredzētām spirālītēm.
Tāpat likvidē trombus asinsvados, sašaurinājumus žultsvados un novērš iedzimtas asinsvadu
anomālijas. Traumu gadījumos radiologs var palīdzēt novērst traumētā asinsvada asiņošanu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Radiologs strādā ar dažādām rentgena iekār-

tām – konvencionālo rentgenu, datortomogrāfu, magnētiskās rezonanses, ultraskaņas iekārtām, angeogrāfu un citām. Tāpat izmanto datorus ar dažādām speciālām programmām un medicīnas instrumentus pacientu primārajiem izmeklējumiem.

Darba apstākļi Darba apstākļi ir ļoti atkarīgi no iekārtām, ar kurām radiologs strādā. Darbs ir
arī ar tādām ierīcēm, kas rada veselībai kaitīgu starojumu, tāpēc šīs darba telpas ir būvētas pēc
stingriem drošības noteikumiem, lai tur strādājošie cilvēki ar starojumu saskartos pēc iespējas
mazāk, bet pašam radiologam stingri jāievēro darba drošības noteikumi.

Ar dozimetru katru ceturksni jāpārbauda, cik liela radioaktīvā starojuma deva ir saņemta. Ja
strādā ar rentgenoskopijas aparātu, tad jāizmanto speciāls smags aizsargtērps. Savukārt invazīvajā radioloģijā pie operāciju galda nākas stāvēt trīs līdz četras stundas, kamēr noris operācija.
Lai gan radiologa darba diena ir astoņu stundu gara, tomēr bieži nākas strādāt arī virsstundas.
Tāpat mēdz būt situācijas, kad jāstrādā ļoti intensīvi, darba dienas laikā pieņemot lielu skaitu
pacientu un rēķinoties, ka katram veltāmais laiks ir ļoti ierobežots.
Radiologam jāiztur liela emocionālā slodze, jo ik dienu jāsastopas arī ar ļoti slimiem cilvēkiem
un nereti nākas pavēstīt sliktus pārbaužu rezultātus, tāpēc jāpiedzīvo šo slimnieku ļoti dažādās
emocijas un pārdzīvojumus.

Darba iespējas Radiologs strādā dažāda profila ārstniecības iestādēs – slimnīcās, veselības
aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs. var veikt arī pedagoģisko darbu.
Nepieciešamā izglītība Lai kļūtu par radiologu, vispirms jāiegūst augstākā medicīnas izglītība, ko var izdarīt sešu gadu laikā, pēc tam vēl četri gadi jāmācās radioloģijas rezidentūrā¹. Radiologam vajadzīgs sertifikāts, kuru pēc pārbaudes eksāmena nokārtošanas izsniedz Latvijas
Ārstu biedrība. Tas jāatjauno ik pēc pieciem gadiem, kas apliecina, ka radiologs ir papildinājis
un atjaunojis zināšanas savā profesijā. Konferenču, lekciju, semināru un kvalifikācijas kursu
apmeklēšana dod noteiktu punktu skaitu, tāpēc, ja ir sakrāti nepieciešamie punkti, sertifikātu
pagarina.

Iespējamais atalgojums Radiologa atalgojums lielākoties ir atkarīgs no pacientu skaita un

darba stāža ārstniecības jomā, bet privātās medicīnas iestādēs arī no atalgojuma politikas. Mēnesī viņš saņem aptuveni Ls 400 līdz Ls 800. Papildus var saņemt dažādu veidu piemaksas par
ambulatoru pacientu izmeklēšanu.

¹ Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma noteiktas ārsta specialitātes iegūšanai. To apgūst pēc medicīnas studijām un ārsta grāda iegūšanas. Rezidentūras programmas īsteno Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte. Studijas rezidentūrā paredz darba līguma slēgšanu ar ārstniecības iestādi, kurā rezidents praktiski mācās, līdz ar
to rezidents ārstniecības iestādē, pirmkārt, ir darba ņēmējs un tikai tad studējošais. Ārstniecības iestādē rezidents strādā
mācīt tiesīga ārsta vadībā. (Latvijas Republikas Veselības ministrija www.vm.gov.lv).

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 339

11/11/11 2:55 PM

340 VESELĪBAS APRŪPE UN REHABILITĀCIJA RADIologs

Radniecīgās profesijas

Ģimenes ārsts
Radiogrāfers
Anesteziologs, reanimatologs
Neatliekamās palīdzības ārsts

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē cilvēka ķermeņa uzbūve un tajā notiekošie procesi?
Vai vēlies palīdzēt un nebaidies ikdienā saskarties ar slimiem cilvēkiem un viņu problēmām? Ja
spēj pieņemt, ka tu problēmu tikai konstatēsi, bet ārstēs cilvēku citi speciālisti, tad radiologa
profesija ir tev piemērota. Tāpat šī profesija ir piemērota tehniski domājošiem cilvēkiem, kuriem
vienlaikus patīk gan medicīna, gan darbs ar datoru. Radiologa darbā jārēķinās ar dinamiskumu,
intensīvu darbu un zināšanas nepārtraukti jāpapildina.
Šim speciālistam jābūt uzmanīgam, svarīga ir precizitāte, pacietība, izturība, spēja koncentrēties un paškontrole. Jāprot strādāt kolektīvā un sadarboties ar citu nozaru ārstiem un saviem
asistentiem. Tāpat jāspēj veidot saprotošas attiecības ar katru pacientu, jācenšas izprast viņu,
pamanīt noskaņojumu, iejūtīgi izskaidrot veselības stāvokli, slimības attīstību un vajadzības gadījumā jāprot savaldīt savas emocijas.
Ja esi skolnieks, tad vari izzināt radiologa ikdienas darbu, piedaloties ārstu Ēnu dienās. Papildu informāciju vari meklēt internetā un medicīnas enciklopēdijās, bet skolā īpaši cītīgi mācies
bioloģiju, ķīmiju un fiziku, arī ētiku, psiholoģiju, informātiku un svešvalodas. Iesaisties speciālos pulciņos, kas palīdzēs apgūt pamatzināšanas medicīnā, piemēram, pirmās palīdzības, vai
medicīnas pulciņā – tādi mēdz būt gan skolās, gan interešu izglītības iestādēs. Interesējies par
anatomiju, apmeklējot medicīnas muzejus, piedaloties bioloģijas un ķīmijas olimpiādēs un zinātniskos konkursos.
Ja vēlies pārkvalificēties un jau esi ieguvis ārsta izglītību, tad meklē iespēju pieteikties rezidentūrā radioloģijā. Rezidentam svarīgi ir apgūt sertifikācijai nepieciešamās iemaņas praksē, ievērojot
rezidentūras studiju plānu. Tas izveidots, lai rezidents sistemātiski apgūtu visas attiecīgai profesijai nepieciešamās iemaņas soli pa solim.
Ja medicīniskās izglītības nav, tad pārkvalificēšanās nebūs iespējama. Protams, ja esi apņēmīgs, vienmēr vari sākt mācības no pamatiem, tomēr rēķinies, ka radiologam jāmācās ilgs laiks
un mācības ar darbu savienot būs ļoti grūti.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad meklē pašizglītošanās iespējas, mācies kursos, apmeklē konferences un seminārus Latvijā vai ārzemēs. Iepazīsties ar
jaunāko radioloģijas tehniku un lasi zinātnisko literatūru. Atceries, ka ik pēc pieciem gadiem
sertifikāts jāatjauno – dokumenti jāiesniedz atkārtotai ārstniecības personas sertifikāta saņemšanai bez eksāmena kārtošanas atbilstīgi 23.12.1997.g. Ministru kabineta noteikumiem nr. 431
“Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”.
Radiologam jāatrod iespēja atbrīvoties no spriedzes, kas rodas saskarsmē ar smagi slimiem
pacientiem, tā pasargājot sevi no stresa izraisītām slimībām. Būtu vēlamas regulāras fiziskās
aktivitātes, psiholoģiski līdzsvarojošās metodes (joga u.c.), dalība Balinta grupā, kur kopā ar citiem speciālistiem var runāt par emocionāliem aspektiem saskarsmē ar pacientu un gūt atbalstu
brīdī, kad nepieciešams pasargāt sevi no profesionālās izdegšanas sindroma (Latvijas Balinta
asociācijas mājaslapa www.balints.lv).
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RADIologs

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
cilvēki, viņu slimības

bioloģija, fizika, ķīmija

medicīna, radioloģija

radioloģiskā diagnostika un terapija

datortomogrāfija, ultrasonogrāfija, anginogrāfija, kodolmagnētiskā rezonanse

radiācijas drošība radioloģiskās diagnostikas izmeklējumos

radiofarmakoloģija*

cilvēka anatomija un fizioloģija

* zinātne par ārstniecības vielu iedarbību uz organismu, šo vielu lietošanu, jaunu ārstniecības līdzekļu radīšanu

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			sistemātiskums***		pielāgošanās spēja
komplicētība*			vērīgums			līdzjūtība
intelektualitāte**			neatlaidība			spēja pārliecināt
rūpīgums			godīgums			pacietība
atturība				lietišķums			taktiskums
kritiskums			precizitāte			atbildīgums
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
sadarboties ar kolēģiem

pārzināt diagnostiskās radioloģijas metodes

sarunāties ar pacientu

orientēties medicīnas terminos

izturēt spriedzi un strādāt intensīvi

darboties ar diagnostiskās radioloģijas
datorprogrammām

operatīvi reaģēt atbilstīgi situācijai

strādāt ar diagnostiskās radioloģijas iekārtām

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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RADIologRĀFERs
Kods 2269 11
DARBA SATURS Radiogrāfers strādā ārstniecībā un patstāvīgi veic diagnostiskās radioloģijas,

kodolmagnētiskās rezonanses¹, pozitronu emisijas tomogrāfijas² un terapeitiskās radioloģijas
procedūras pēc apstiprinātiem medicīnas izmeklējumu protokoliem, nodrošinot optimālu jonizējošā starojuma devu, kā arī pacienta aprūpi. Radiogrāfers atbild par savu profesionālo darbību
un tās kvalitāti, sadarbojas ar radiologiem, medicīnas fiziķiem un citiem nozares speciālistiem.
Nodrošina radiologu ar vizuāliem materiāliem un informāciju diagnostikas veikšanai. Radiologs
un radiogrāfers strādā komandā ciešā sadarbībā.
Pieņemot pacientus, radiogrāfers vispirms noskaidro, kāda izmeklēšana ir nepieciešama, un
sagatavo kabinetu attiecīgajai procedūrai. Pēc tam tai sagatavo arī pacientu, sniedz viņam nepieciešamo informāciju un veic izmeklējumu vai terapeitisko procedūru. Radiogrāfers veic gan
kodolmagnētisko rezonansi, datortomogrāfiju un angiogrāfiju³, gan rentgena izmeklējumus
(caurskates, uzņēmumus un fluorogrammas) un radionuklīdās diagnostikas procedūras, kad
organismā tiek ievadītas radioaktīvās vielas – izotopi. Viņam jāpārzina visi protokoli un projekcijas, lai kvalitatīvi varētu veikt izmeklējumu un pielietot tehniskos parametrus klīniskām vajadzībām. Tā kā jāstrādā ar augstas bīstamības iekārtām, tad viņam jāraugās, lai darbs vienmēr
noritētu saskaņā ar radiācijas drošības normatīvajiem aktiem un drošības prasībām.
Radiogrāfers izvērtē un izvēlas nepieciešamās datorprogrammas, protokolus, tehniskos attēla parametrus pēc iespējas kvalitatīvāka attēla ieguvei un pēcapstrādei. Tāpat viņš veic attēlu
rekonstrukciju un pēcapstrādi, lai tie atbilstu klīniskajai situācijai – iegūst trīsdimensiju, multiplanārās (MPR), maksimālās intensitātes (MIP) attēlu rekonstrukcijas. Radiogrāfers elektroniski
uzglabā datus, arhivē, pārsūta, izdrukā un atjauno tos.

¹ Kodolmagnētiskā rezonanse – vizuālās izmeklēšanas metode augstas izšķirtspējas visdažādāko orgānu un ķermeņa daļu
attēlu iegūšanai, kas ļauj precīzi noteikt diagnozi.
² Tomogrāfija – rentgendiagnostikas metode, ar kuru iegūst izmeklējamā objekta atsevišķu slāņu attēlu.
³ Angiogrāfija – asinsvadu rentgenogrāfija, lietojot kontrastvielu.
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Atsevišķos gadījumos viņš strādā arī ārpus medicīnas iestādes, piemēram, mamogrāfiskie izmeklējumi tiek veikti visā Latvijā, lai tos nodrošinātu arī sievietēm, kuras nevar atļauties vai nespēj nokļūt medicīnas iestādē.
Radiogrāfers sniedz pacientam arī morālu atbalstu un padomus, sadarbojas ar ģimeni viņa atveseļošanās veicināšanai. Viņš var ne tikai pieņemt pacientus izmeklējumu laikā, bet arī organizēt pierakstu pie ārsta.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Radiogrāfers var strādāt ar digitālās rentge-

nogrāfijas, magnētiskās rezonanses, datortomogrāfijas iekārtām un palātas rentgeniekārtām,
DEXA (osteodensitometrijas izmeklējumu aparātu, ar kuru nosaka kaulu masas blīvumu), dentālo rentgenogrāfu, radionuklīdās diagnostikas iekārtām un citām ierīcēm, kuras saistītas ar
rentgenogrāfiju. Lieto arī datoru, dažādas katrai iekārtai atbilstīgas datorprogrammas un radiācijas mērītājus.

Darba apstākļi Radiogrāfera darbs norit radioaktīvā starojuma bīstamības apstākļos, tāpēc
viņam stingri jāievēro darba drošības noteikumi, lai saņemtu pēc iespējas mazāku starojuma
devu. Arī tehnika un darba telpas ir būvētas pēc stingriem drošības tehnikas noteikumiem, tāpēc ikdienā viņš saņem niecīgas radiācijas devas. Taču ik pēc noteikta laika viņam ar dozimetru
obligāti jāpārbauda radiācijas līmenis savā organismā un regulāri jāpārbauda arī veselība.

Radiogrāfers strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr nereti nākas strādāt virsstundas vai doties izbraukumos pa visu Latviju. Darbs prasa lielu emocionālo slodzi, ik dienu sastopoties ar ļoti
slimiem cilvēkiem un redzot dažādas emocijas un pārdzīvojumus.

Darba iespējas Radiogrāfers strādā dažāda profila ārstniecības iestādēs – slimnīcās, veselības aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs. Var specializēties kādas noteiktas procedūras
veikšanā, piemēram, diagnostikas radiogrāfijā, staru terapijā, radionuklīdajā diagnostikā un citos.
Nepieciešamā izglītība Pēc vidusskolas topošajam medicīnas darbiniekam ir iespēja trīs

gadu laikā iegūt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, apgūstot radiologa asistenta specialitāti. Šāda izglītība ļauj strādāt par radiologa asistentu rentgenogrāfijas jomā. Tas ir
priekšnoteikums, lai varētu turpināt mācības un četru gadu laikā iegūt otrā līmeņa augstāko
profesionālo izglītību un radiogrāfijas speciālista kvalifikāciju. Šī izglītība dod iespēju strādāt
plašākā jomā ar dažādām medicīnas iekārtām – magnētiskās rezonanses, datortomogrāfijas,
radionuklīdās diagnostikas un citām.

Iespējamais atalgojums Atalgojums ir atkarīgs no darba apjoma, izmeklējumu skaita, kā arī
no darba stāža ārstniecības jomā un medicīnas iestādes atalgojuma politikas. Alga var svārstīties robežās no Ls 250 līdz Ls 650 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Ģimenes ārsts
Neatliekamās palīdzības ārsts
Radiologs
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Ko vari darīt jau šodien Vai esi līdzjūtīgs, iecietīgs un spēj uzklausīt cilvēkus? Vai tevi interesē
medicīna, datorzinības un tehnika? Vai vēlies strādāt medicīnā un palīdzēt cilvēkiem? Vai tu spēj
strādāt patstāvīgi – plānot savu darbu, pieņemt lēmumus? Radiogrāfera profesijā tev noderēs
pacietība, izturība un spēja izskaidrot sarežģītas lietas vienkāršiem vārdiem, kā arī emocionālā
stabilitāte, prasme saprasties ar dažādiem cilvēkiem un māka iejusties neordinārās situācijās,
vienlaikus saglabājot vajadzīgo distanci. Būtiska ir arī spēja operatīvi rīkoties un saglabāt mieru
kritiskos un sarežģītos brīžos.
Ja esi skolnieks un tevi saista medicīna, tad interesējies par medicīnas diagnostikas iekārtām,
lasot rakstus un slimniekiem domāto informāciju diagnostikas centru mājaslapās. Tā iegūsi
priekšstatu, kādu slimību diagnostikai iekārtas izmanto, kāda ir diagnostikas procedūra un cik
tās ir nozīmīgas daudzu smagu slimību atklāšanā. Ja ir iespēja, aprunājies ar kādu radiogrāferu
tuvākajā medicīnas iestādē. Izvērtē, vai esi gatavs strādāt darbu, kur uzmanīgi jāseko arī paša
veselībai. Skolā īpašu uzmanību pievērs bioloģijai, veselības mācībai, ētikai, psiholoģijai, fizikai,
datorzinībām un svešvalodām. Valodu zināšanas būs īpaši svarīgas gadījumos, ja vēlēsies studijas turpināt ārpus Latvijas.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev jau ir pirmā līmeņa augstākā medicīnas izglītība kādā citā specialitātē, tad Latvijas Universitāte piedāvā atsevišķi mācīties kursos, kuri iepriekš nav apgūti un
ir vajadzīgi radiogrāfera diploma iegūšanai. Ja esi ieguvis radiologa asistenta kvalifikāciju, tad
pārkvalificēties par radiogrāferu būs vieglāk.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, interesējies par studiju iespējām
maģistrantūrā. Latvijā šādas studijas pagaidām nav pieejamas, taču pirmā un otrā līmeņa studijās iegūtās zināšanas ļauj mācīties jebkur Eiropā. Radiogrāferiem tiek piedāvāti arī dažādi kvalifikācijas celšanas kursi, mācības darbam ar jaunākajām iekārtām, konferences un semināri.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 344

11/11/11 2:55 PM

345

RADIoGRĀFERS

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
medicīna, radioloģija

medicīnas procedūras

cilvēka anatomija un fizioloģija

radioloģiskā diagnostika un terapija

datortomogrāfija, ultrasonogrāfija, kodolmagnētiskā rezonanse

radiācijas drošība radioloģiskās diagnostikas izmeklējumos

veselības aprūpes organizēšana

bioloģija, ķīmija, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:
līdzjūtība			atturīgums			empātija*
pielāgošanās spēja		centība				pacietība
analītiskums			zinātkāre			taktiskums
labestība			precizitāte			uzstājība
stabilitāte			lietišķums			atbildīgums
piesardzība			vērīgums			apķērība
*empātija - spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties radioloģijas iekārtās

veikt pacienta aprūpi

atbilstīgi reaģēt ārkārtas situācijās

ievērot drošības noteikumus

strādāt komandā

izturēt spriedzi un intensīvu darbu

pārzināt diagnostiskās radioloģijas metodes

darboties ar diagnostiskās radioloģijas
datorprogrammām

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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NEIROLOGS
Kods 2212 74
DARBA SATURS Neiroloģija ir „medicīnas nozare, kas pēta nervu sistēmas uzbūvi, funkcijas, attīstību, kā arī nervu slimības”.¹ Neirologa galvenais uzdevums ir pēc neiroloģijas slimību
simptomiem (pazīmēm) noteikt pacientam diagnozi, pēc tam ārstēt viņu, izvēloties nepieciešamo ārstniecības kursu. Tajā ietilpst medikamentu lietošana, regulāras neirologa un citu ārstu konsultācijas, arī ārstējošas procedūras, piemēram, fizioterapija.
Pie neirologa ierodas cilvēki, kuriem ģimenes ārsts ir konstatējis neiroloģijas slimību varbūtējus simptomus un tāpēc izsniedzis nosūtījumu pie viņa. Neirologa pacienti valsts veselības
aprūpes iestādēs ir gan pieaugušie, gan bērni, bet privāti praktizējošs neirologs var ārstēt tikai
bērnus vai tikai pieaugušos, vai arī dažāda vecuma cilvēkus atkarībā no savām iespējām un
profesionālās intereses.
Neirologa darbs poliklīnikā un stacionārā vai slimnīcā ir atšķirīgs. Ambulatori strādājošs neirologs pacientu pieņemšanas laiku grafiku saskaņo ar darba devēju. Tiek noteikts laiks, kad
pacienti ierodas pēc iepriekšēja pieraksta, bet ir noteiktas pieņemšanas stundas akūtiem
pacientiem, kuriem nepieciešama steidzama konsultācija pēkšņas slimības gadījumā. Poliklīnikā neirologs konsultē pacientus, sniedz ziņas par viņu veselības stāvokli, veic nepieciešamos izmeklējumus. Ievāc un apkopo informāciju, kā pacientam slimības simptomi ir
attīstījušies, kad un kādā situācijā novēroti pirmo reizi, kādas bijušas sajūtas, kā veselības
stāvoklis mainījies pēc pirmo simptomu ievērošanas. Ārsts noskaidro pacienta sūdzības,
interesējas par slimības vēsturi un arī par viņa ģimenes slimību vēsturi. Pēc tam izmeklē
pacientu – pārbauda galvas nervus (acu zīlīšu reakciju uz gaismu, sejas simetrijas līmeni,
pārmaiņas balsī un runā, sejas jutīgumu), roku un kāju refleksus, muskuļu spēku un pacien-

¹ Latviešu literārās valodas vārdnīca. http://www.tezaurs.lv/sv/.
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ta fiziskās koordinācijas līmeni. Ar izmeklējumu palīdzību pārliecinās, vai pacienta sūdzības
atbilst realitātei, piemēram, ja cilvēks sūdzas par redzes dubultošanos, ārsts var konstatēt,
vai tā tiešām ir. Neirologs, novērtējot pacienta veselības stāvokli, nosaka diagnozi un izvērtē, vai slimība būtu ārstējama ambulatori vai stacionāri. Ja secina, ka pacientam jāārstējas stacionāri, tad cilvēku nosūta uz slimnīcas neiroloģijas nodaļu. Ja viņš var ārstēties
ambulatori, tad neirologs atbilstīgi diagnozei, pacienta vecumam un vispārējam veselības
stāvoklim izvēlas ārstēšanās plānu, izraksta receptes medikamentu iegādei, izskaidro to
lietošanu, nosūta uz procedūrām un nosaka nākamās vizītes laiku. Ambulatori strādājošam
neirologam jāraksta arī atskaites Veselības norēķinu centram par pieņemto pacientu skaitu
un veikto manipulāciju daudzumu un veidu.
Slimnīcas uzņemšanas nodaļas neirologs nozīmē pacientam bioķīmiskās analīzes, galvas un
muguras datortomogrāfiju, lumbālpunkciju², ultrasonoskopiju un rentgena izmeklējumus un
pēc rezultātu saņemšanas izvērtē, vai pacientam ir nepieciešama turpmāka ārstēšanās stacionārā.
Slimnīcā pacientu ārstē tur strādājošais neirologs, kurš atkārtoti pēta pacienta slimību, noskaidro tās simptomus un uzklausa viņa sūdzības. Viņš izmeklē pacientu katru dienu, lai
noteiktu, vai slimība progresē, vai arī tās izpausmes mazinās. Atkarībā no noskaidrotā nosaka tālāko ārstēšanās norisi – turpināt to stacionāri vai ambulatori, reizēm pacientu nākas
pārvietot uz citu slimnīcas nodaļu, jo viņam ir kāda kompleksa slimība, kurai raksturīgi ne
tikai neiroloģijas simptomi, bet arī kardioloģijas u.c. Ārstējošais neirologs kopā ar nodaļas
vadītāju un citiem speciālistiem izlemj, kurā nodaļā slimnieks jāievieto.
Slimnīcā neirologam ir arī diennakts dežūras uzņemšanas vai savā nodaļā, to vidējais skaits
mēnesī parasti ir piecas līdz sešas diennaktis. Ja slimnīcā ārstējas ievērojams skaits pacientu, dežūru daudzums var sasniegt astoņas diennaktis mēnesī. Vienas dežūras laikā neirologa
pārraudzībā drīkst būt ne vairāk kā 80 slimnieku. Ārstam jāpalīdz pacientam arī gadījumā, ja
vērojamas kādas ar noteikto diagnozi nesaistītas lēkmes, piemēram, sirdslēkmes, vai jānosaka ķirurģiskas iejaukšanās nepieciešamība, par ko jāziņo dežūrējošam ķirurgam.
Stacionārās ārstniecības iestādes neirologs pastarpināti sazinās arī ar pacienta ģimeni, izskaidro viņiem radinieka slimības norisi, tās izpausmes un sekas, informē par ārstēšanās veidiem, gaitu, to iespējamiem riskiem un izmaksām.
Neirologs, ja vien pēc tiešo pienākumu veikšanas vēl atliek laiks, var iesaistīties profilaktiskās
aktivitātēs, informējot cilvēkus par neiroloģijas slimībām un to laikus atklāšanu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Neirologs savā darbā izmanto gan lukturīti acu
zīlīšu izpētei, neiroloģijas āmurīti refleksu pārbaudei, adatiņu jušanas līmeņa noteikšanai, gan
kamertoni vibrācijas sajūtu, dzirdes un līdzsvara funkciju pārbaudei, garšas sajūtas testus, kā
arī vajadzīgo medicīnas aparatūru (piem., datortomogrāfu, ultrasonoskopu utt.).
Darba apstākļi Gan ambulatorā, gan stacionārā ārstniecības iestādē neirologa darba aps-

tākļiem jāatbilst Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumiem nr. 60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”. Tie precīzi nosaka, kā jābūt
ierīkotām pacientu pieņemšanas telpām, ārstu kabinetiem u.tml.

² Diagnostikas un ārstēšanas metode – punkcija ar speciālu adatu starp 3. un 4. jostas skriemeli. Latviešu literārās
valodas vārdnīca. http://www.tezaurs.lv/sv/

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 347

11/11/11 2:55 PM

348

Ambulatorā iestādē neirologs strādā savā kabinetā, slimnīcas telpās – ārsta kabinetā, pacientu palātās, arī izmeklēšanas un procedūru telpās, kurām jābūt tīrām un sterilām, jo slimnīcās
neirologam nākas saskarties ar bioloģiskajiem aģentiem – infekcijām, ar kurām, veicot medicīnisko izmeklēšanu, var inficēties arī pats.
Ambulatorā iestādē neirologs strādā arī vakara stundās, lai uz pieņemšanu varētu ierasties
strādājoši pacienti. Slimnīcās viņš strādā pēc sastādītā darba un dežūru grafika, kurā ietilpst
diennakts dežūras un dežūras nedēļas nogalēs.
Praktizējot privātpraksē, neirologs var izvēlēties sev vēlamo darba laiku un noteikt, cik daudz
pacientu ir gatavs pieņemt vienas dienas laikā.

Darba iespējas Neirologs var strādāt uzņemšanas vai neiroloģijas nodaļā valsts vai privātajā

slimnīcā, poliklīnikā u.c. ambulatorās veselības aprūpes iestādēs, kā arī izveidot savu privātpraksi.

Nepieciešamā izglītība Neirologam nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība (seši studiju gadi) un rezidentūra³ neirologa sertifikāta iegūšanai (četri gadi).

Iespējamais atalgojums Neirologa atalgojums par vienu pilnu slodzi stacionārā ir valsts
noteiktie Ls 400-Ls 600. Ārstiem nemaksā prēmijas, bet piemaksas par stāžu viņi saņem pēc
desmit gadu darba nozarē.

Strādājot ambulatori, samaksu par paveikto darbu neirologs saņem no Veselības norēķinu
centra pēc atskaišu iesniegšanas. Tur darbojas princips „nauda seko pacientam” – alga ir atkarīga no pacientu skaita. Samaksu par vienu pacientu nosaka Ministru kabineta 19.12.2006.
noteikumi nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Radniecīgās profesijas

Ārsts
Psihiatrs
Ģimenes ārsts
Neatliekamās palīdzības ārsts
Sporta ārsts
Anesteziologs, reanimatologs

³ Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma noteiktas ārsta specialitātes iegūšanai. To apgūst pēc medicīnas studijām un ārsta grāda iegūšanas. Rezidentūras programmas īsteno Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte. Studijas rezidentūrā paredz darba līguma slēgšanu ar ārstniecības iestādi, kurā rezidents veic praktiskās mācības, līdz
ar to šajā iestādē viņš vispirms ir darba ņēmējs un tikai tad studējošais ārsts. Ārstniecības iestādē rezidents strādā mācību
ārsta vadībā. (Latvijas Republikas Veselības ministrija www.vm.gov.lv).
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Ko vari darīt jau šodien Vai esi ieturēts, iejūtīgs un spēj saprasties ar dažādiem cilvēkiem –
noslēgtiem, hiperaktīviem, agresīviem, nomāktiem? Vai tev piemīt gribasspēks, nesavtība un
tu mīli cilvēkus? Neirologam jābūt pašaizliedzīgam, jo viņš ir ārsts 24 stundas diennaktī – ja
pacients ierodas uz konsultāciju pēc pieņemšanas laika vai uzkavējas tur ilgāk, viņam nevar
norādīt, ka darba laiks ir beidzies. Cilvēkam, kurš nākotnē vēlas kļūt par neirologu, jāpiemīt
misijas izjūtai un izteiktai interesei par anatomiju un medicīnu.

Ja esi skolnieks, tad skolā īpašu uzmanību pievērs ķīmijas, bioloģijas, psiholoģijas apguvei
un veselības mācībai. Vasaras brīvlaikā vari pieteikties darbā par sanitāru slimnīcā, jo tad
redzēsi, kā norit ikdiena stacionārā, saskarsmē ar pacientiem sapratīsi, vai slimnīcas vide tev
patīk. Pirms tam ar stacionāru vari iepazīties virtuāli bērniem domātā interneta lapā http://
slimnicaberniem.lv, kas sniegs noderīgu informāciju arī tev. Ja rūpēsies par kādu dzīvnieciņu
ģimenē vai būsi brīvprātīgais palīgs dzīvnieku patversmē, tad attīstīsi spējas uzņemties atbildību par citiem.
Ja esi students, tev būtiski ir izlemt, kādā ārstniecības nozarē vēlies specializēties rezidentūrā, kur svarīgi ir apgūt sertifikācijai nepieciešamās iemaņas praksē, ievērojot rezidentūras
studiju plānu. Tas izveidots, lai rezidents sistemātiski apgūtu visas profesijai nepieciešamās
iemaņas soli pa solim. Jārēķinās, ka studijas ārstniecībā un rezidentūrā praktiski nav iespējams apvienot ar algotu darbu un rezidentūras laikā noteiktais atalgojums ir Ls 388.
Neirologam regulāri jāinteresējas par aktualitātēm nozarē un medicīnas sasniegumiem pasaulē, jābūt ieinteresētam pastāvīgā profesionālā izaugsmē, jālasa zinātniskie žurnāli neiroloģijā un jāpiedalās konferencēs, lai savu praksi balstītu uz jaunāko pētījumu atziņām. Ik pēc
pieciem gadiem jāatjauno sertifikāts – dokumenti jāiesniedz atkārtotai ārstniecības personas
sertifikāta saņemšanai bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas atbilstīgi 23.12.1997. Ministru
kabineta noteikumiem nr. 431 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”.
Nozīmīgi ir attīstīt un pilnveidot saskarsmes un konfliktu risināšanas prasmi, tāpēc noderīga ir
literatūra par saskarsmes psiholoģiju un dalība šo prasmju treniņa semināros.
Neirologam jāspēj pārvarēt emocionālo stresu darbā, ko rada sastapšanās ar pacientu sāpēm, agresīvu uzvedību, viņa ģimenes locekļu negatīvām emocijām un pacientu nāvi. Jāapzinās, ka vairākas neiroloģijas slimības nav izārstējamas, ārsts var tikai kādu noteiktu laika
periodu atvieglot pacienta stāvokli. Tādēļ būtiski ir jau laikus atrast veidu, kā atbrīvoties no
spriedzes un pasargāt sevi no stresa izraisītām slimībām, piemēram, regulāri nodarbojoties
ar fiziskām aktivitātēm – skriešanu, peldēšanu, psiholoģiski līdzsvarojošām metodēm – jogu,
cigun vai meditāciju. Atbrīvoties palīdzēs arī mākslinieciskā pašdarbība. Katrā ziņā jāatrod
sev piemērotākais nodarbību veids un jau studiju laikā jāpadara tas par neatņemamu un regulāru ikdienas dzīves daļu.
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Ikvienam ārstam noderīga var būt dalība Balinta grupā, kur kopā ar citiem speciālistiem iespējams runāt par emocionāliem aspektiem saskarsmē ar pacientu un gūt atbalstu brīdī, kad jūti
sevī profesionālās izdegšanas sindromu. Latvijas Balinta asociācijas mājaslapā www.balints.
lv var iegūt sīkāku informāciju.
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NEIRologs

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
medicīna, neiroloģija

ētikas jautājumi

ķīmija, bioloģija, veselības mācība

veselība un veselīga dzīvesveida jautājumi

pētniecisks un radošs darbs

cilvēka anatomija un fizioloģija

darbs ar cilvēkiem

problēmu risināšana

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			racionalitāte*			sabiedriskums
zinātkāre			prātīgums			taktiskums
patstāvība			komplicētība**			pielāgošanās spēja
stabilitāte			pacietība			praktiskums
akurātums			izpalīdzība			neatlaidība
kritiskums			augstsirdība			patiesums
* racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
sniegt pirmo palīdzību*

sadarboties ar citiem speciālistiem

risināt sarunu ar pacientu un viņa ģimenes
locekļiem

saprasties ar cilvēkiem, arī ar agresīvi noskaņotiem

analizēt un secināt

saprotami izskaidrot sarežģītu informāciju

risināt sarežģītas situācijas

ievērot ētiku saskarsmē ar pacientu

*pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un
iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma
(Ārstniecības likums)

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Biomedicīnas laborants
Kods 3212 03
DARBA SATURS Biomedicīnas laborants izmeklē cilvēka bioloģisko materiālu, piemēram, asinis, urīnu utt., piedalās arī vides aizsardzības, veterinārmedicīniskos un zinātniski pētnieciskos
izmeklējumos.
Ja biomedicīnas laboranta rīcībā jau nav nodots analīzēm nepieciešamais bioloģiskais materiāls, viņš to paņem laboratorijā, kur cilvēks ieradies medicīniskās diagnozes noteikšanai, pēc
tam pārbauda materiāla derīgumu izmeklējumam un ar speciālu kodu reģistrē to datu bāzē.
Serumiem, kurus plānots uzglabāt ilgāk, biomedicīnas laborants veido uzglabāšanas kartotēku.
Tālāk laborants izvēlas izmeklējumam atbilstīgu aparātu, piemēram, bioķīmisko, hematoloģisko,
urīna analizatoru vai mikroskopu. Ja darbs notiek ar kādu no analizatoriem, tad biomedicīnas
laborants kalibrē un pārbauda, vai sniegtie rezultāti ir pareizi, testējot speciāli sertificētu materiālu, kuru rezultāti iepriekš ir zināmi. Ja tiek konstatētas kļūdas, tad analizatoru testē atkārtoti.
Ja arī tad rezultāti nesakrīt, laborants meklē iespējamās darbības kļūdas. Ja aparāta darbības
problēma ir sarežģīta un biomedicīnas laborants pats nespēj to novērst, viņš informē iestādes
vadību par radušos situāciju.
Ja kalibrācijas rezultāti atbilst pieņemtajām prasībām, tad laborants izmeklē nodoto materiālu
ķīmiski, fizikāli un mikroskopiski. Analīzi iekārta veic automātiski, bet laborants seko līdzi, lai viss
notiktu pēc iepriekš noteiktām prasībām. Ikdienā tiek analizēti daudzi materiāli, tāpēc biomedicīnas laborants pēc noteikta laika aparāta pārbaudei atkārtoti testē sertificēto materiālu un
rezultātu salīdzina ar noteiktajiem.
Izmeklējumu rezultātus biomedicīnas laborants izvērtē, sagatavo un dokumentē protokolos un
speciāli sagatavotās veidlapās. Darba beigās viņš sakopj izmantotās iekārtas un izslēdz tās.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Biomedicīnas laborants ikdienā strādā ar mikroskopu, īpaši noteiktiem izmeklējumiem piemērotiem aparātiem – bioloģisko materiālu analizatoriem, datoru, stobriņiem, testu stripiem, pipešu uzgaļiem.

Darba apstākļi Biomedicīnas laborants strādā sterilās laboratorijas vai apmeklētāju pieņemšanas telpās, kur jāievēro stingri higiēnas noteikumi. Tā kā analizatoriem un bioloģiskajam materiālam nepieciešama noteikta uzturēšanas temperatūra un gaisa mitrums, tad telpās ir tam
atbilstīgs mikroklimats.
Atkarībā no iestādes profila laborants var strādāt gan astoņu stundu darba dienu, gan kā dežūrējošais laborants divdesmit četru stundu darba dienu pēc iepriekš saskaņota maiņu grafika.

Darba iespējas Biomedicīnas laborants var strādāt dažādās pārtikas, vides, pētniecības un
medicīnas iestāžu laboratorijās – hematoloģijas, klīniskās, bioķīmiskās, bakterioloģiskās, mikrobioloģiskās, ģenētiskās, histoloģiskās izpētes, higiēnas un citās.
Nepieciešamā izglītība Nepieciešams iegūt biomedicīnas laboranta profesionālo kvalifikā-

ciju pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmā. Studiju ilgums ir divi
gadi. Par biomedicīnas laborantu var strādāt arī ar augstāko izglītību bioloģijā. Studiju ilgums
ir trīs gadi.

Iespējamais atalgojums Biomedicīnas laboranta atalgojums ir Ls 300-Ls 600 mēnesī.
Radniecīgās profesijas
Medicīnas laborants
Ķīmijas laborants
Zobu higiēnists
Radiogrāfers

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē medicīna, ķīmija un bioloģija? Vai vēlies rūpēties
par cilvēku veselību, strādājot salīdzinoši mierīgos darba apstākļos? Biomedicīnas laborantam
ļoti būtiska ir precizitāte, jo viņa darba rezultāti ir svarīgi ārstu uzstādītās diagnozes noteikšanā
un pacientu ārstēšanā. Viņam jābūt pacietīgam un piesardzīgam, strādājot ar dažādām vielām,
jāmāk saprasties ar dažādiem cilvēkiem un profesionāli paņemt vajadzīgo bioloģisko materiālu.
Ja esi skolnieks, tad lasi skolēnu enciklopēdijas par bioloģiju, fiziku un medicīnu. Arī skolā cītīgi
mācies bioloģiju, ķīmiju, veselības mācību un fiziku. Zināšanas vari papildināt, iesaistoties bioloģijas, medicīnas pulciņos vai pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas kursos. Ēnu dienās
vari pieteikties ēnot kādu biomedicīnas laborantu.
Ja esi students, tad īpaši rūpīgi apgūsti darbu ar laboratorijas inventāru un bioloģiskā materiāla
analizatoriem. Vari jau laikus meklēt prakses vai laboranta palīga vietu kādā no laboratorijām.
Tā kā izmeklēšanas aparatūra regulāri attīstās un mainās, tad firmas, kas ražo analizatorus,
piedāvā speciālus mācību kursus. Painteresējies par iespēju tajos mācīties, jo tur tiek sniegtas
visas nepieciešamās zināšanas darbam ar konkrētiem aparātiem.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ņem vērā, ka bez medicīniskās izglītības šajā jomā strādāt nevarēsi. Ja šī izglītība jau ir, tad pārkvalificēties nebūs grūti. Droši painteresējies kādā laboratorijā,
kādas papildu prasmes tev ieteicams apgūt, un mācies profesionālās pilnveides kursos. Nepieciešamās iemaņas, visticamāk, varēsi apgūt arī darba vietā.
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Ja vēlies padziļināt savas zināšanas, tad mācies dažādos biomedicīnas laboranta kvalifikācijas
celšanas kursos, vari turpināt studijas medicīnā vai, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē
iegūt profesionālo bakalaura grādu medicīnas fizikā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
bioloģija, ķīmija, fizika

medicīnas instrumenti un laboratorijas aparatūra

medicīna

vides aizsardzība un veselīgs dzīvesveids

cilvēka fizioloģiskie procesi

izmeklēšanas metodes biomedicīnā

precīzs un pētniecisks darbs

vides un uztura pārbaudes metodes

Man raksturīgas šādas īpašības:
piesardzība			patstāvība			apķērība
kritiskums			stabilitāte			apdomība
sistemātiskums*			lietišķums			taktiskums
rūpība				pacietība			laipnība
zinātkāre			vērīgums			savaldība
precizitāte			disciplinētība			atbildīgums
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
apkopot, analizēt un apstrādāt informāciju

sastādīt protokolus un aizpildīt veidlapas

strādāt ar medicīnas instrumentiem un
aparatūru

ievērot darba drošības un higiēnas prasības

organizēt darbu un ievērot instrukcijas
apstrādāt un uzglabāt bioloģisko materiālu

saprasties ar pacientiem un kolēģiem
strādāt ar datu bāzēm

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Izglītības metodiķis
Interešu izglītības skolotājs
Atkarību profilakses speciālists
Karjeras konsultants
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IZGLĪTĪBAS METODIĶIS
Kods 3435 19
DARBA SATURS Izglītības metodiķis organizē studiju vai mācību procesu izglītības iestādē un

nodrošina tā metodisko vadību. Viņa uzdevums ir rūpēties par mācību vides un procesa kvalitāti,
izstrādāt veidu, kā motivēt skolēnus un skolotājus teicamam mācību procesam, novērtēt viņu
darbu, gādāt skolas materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī organizēt dažādas mācību olimpiādes, konkursus un metodiskās komisijas.
Izglītības metodiķis dienu sāk ar saņemto e-pastu pārbaudi, atbild uz tiem vai arī pārsūta informāciju skolotājiem vai pasniedzējiem, kuriem šī informācija ir saistoša. Viņš regulāri organizē metodiskās komisijas, piemēram, latviešu valodas, dabaszinību komisijas, un vada to
darbu – sniedz informāciju par jaunāko literatūru, pārmaiņām likumdošanā un izglītības standartos. Izglītības metodiķis piedalās metodisko materiālu izstrādē, apstiprina tos un ievieto
metodisko komisiju mapēs. Semestra beigās apkopo komisiju sagatavotās atskaites, izvērtē
paveikto un izvirza nākamā semestra prioritātes.
Izglītības metodiķis vērtē arī mācību procesu – izveido darba grupu un organizē tikšanās, kur
izstrādā aptaujas anketas par mācību vidi, adaptāciju skolā, skolotāju vai pasniedzēju darbu,
mācību kursu kvalitāti. Pēc tam sagatavo un pavairo novērtēšanas anketas, veic aptauju, apkopo un prezentē iegūtos rezultātus un sniedz savu redzējumu problēmu uzlabošanai. Ja anketu
apkopošana notiek ar īpašu datorprogrammu palīdzību, tad izglītības metodiķis raksta nolikumu
par anketu izpildi, nodod to Informācijas tehnoloģiju departamentam, kas anketas un apstrādes
mehānismus izveido e-vidē.
Izglītības metodiķis atbild par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu un mācību olimpiāžu norisi – pārrauga darbu iesniegšanu, organizē zinātnisko darbu un olimpiāžu izvērtēšanu
un sagatavo diplomus. Ja olimpiāžu darbi tiek saņemti elektroniski, tad metodiķis izkopē tos,
ieliek aploksnēs, kodē darbus, nodod komisijai labošanai un apkopo iegūtos rezultātus. Ja skolēni ir saņēmuši tiesības piedalīties konkursa vai olimpiādes nākamajā kārtā, izglītības metodiķis
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apkopo ziņas par šiem skolēniem, veido skolēnu sarakstus, organizē transportu, meklē skolotājus, kuri kopā ar skolēniem dosies uz konkursa vai olimpiādes nākamo kārtu.
Izglītības metodiķis apkopo skolotāju vai pasniedzēju sniegto informāciju par materiāli tehnisko
nodrošinājumu, kā arī metodisko komisiju informāciju par metodisko literatūru nākamajam mācību gadam, izvērtē to un veic pasūtījumu vai organizē iepirkumu nepieciešamo lietu iegādei.
Izglītības metodiķis sniedz konsultācijas un palīdz risināt izglītības iestāžu personāla, citu metodiķu un skolēnu vai studentu problēmas mācību procesā, izskata skolēnu vai studentu sūdzības un mēģina rast situācijai piemērotāko risinājumu. Viņš arī seko līdzi, lai skolotājiem būtu
vajadzīgā izglītība, un rosina viņus mācīties skolotāju kvalifikācijas celšanas kursu piedāvājumā
esošajos tālākizglītības kursos vai organizē tādus skolā. Kursiem beidzoties, nokopē skolotāju
sertifikātus un pievieno tos viņu lietām. Tāpat izglītības metodiķis organizē skolotāju pieredzes
apmaiņas braucienus un apkopo labāko pieredzi, sniedz ieteikumus darba procesa uzlabošanā, izstrādā metodiskos materiālus (rokasgrāmatas skolotājiem, klašu audzinātājiem) un organizē radošos konkursus skolotājiem, tādējādi pilnveidojot mācību procesu.
Atkarībā no izglītības metodiķa izglītības paralēli saviem tiešajiem pienākumiem viņš var mācīt
kādu priekšmetu, labot skolēnu mājasdarbus un kontroldarbus. Var pārstāvēt savu institūciju
dažādās iestādēs, piemēram, citās skolās vai augstskolās, tiesās, kā arī organizēt studentu
praksi pieredzējušu skolotāju vadībā.
Izglītības metodiķa darba specifika var atšķirties atkarībā no izglītības iestādes un tās lieluma.
Jo lielākā izglītības iestādē metodiķis strādā, jo iespējamāka ir varbūtība, ka viņa darbs būs
koncentrēts vienā specifiskā virzienā, piemēram, studiju programmu akreditācijas procesa organizēšana, studiju kursu aprakstu kvalitātes kontrole, studentu jautājumu risināšana u.c. Ja
izglītības iestāde ir neliela, tad izglītības metodiķis veic visus šīs iestādes darba uzdevumus.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Izglītības metodiķis izmanto datoru ar datorprogrammām Ms Word, Ms Excel, MS Power Point vai Ms Vizual, bet anketu apkopošanai –
SPSS. Lieto arī tālruni, skeneri, printeri un faksa aparātu.
Lai ievadītu datorā studentu vai skolēnu darba vērtējumus un informētu iestādes darbiniekus
par jaunumiem tās normatīvajos aktos, izglītības metodiķis izmanto konkrētās iestādes vajadzībām izstrādāto iekšējo informācijas sistēmu.

Darba apstākļi Izglītības metodiķis strādā astoņu stundu darba dienu, taču, ja risināmi stei-

dzami uzdevumi, darba laiks ir arī ilgāks. Darbs lielākoties noris izglītības iestādes telpās, taču
viņš regulāri dodas arī uz pārējām skolām, Izglītības ministriju un citām iestādēm.

Darba iespējas Izglītības metodiķis var strādāt vispārizglītojošās skolās, profesionāli tehniskajās skolās, mācību centros, augstskolās un bērnudārzos, kā arī pašvaldību izglītības pārvaldēs un metodiskajos centros.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par izglītības metodiķi, nepieciešama augstākā izglītība,
taču tās virzienu nosaka darba specifika – tā kā lielu daļu savu pienākumu viņš apgūst darba
gaitā, tad metodiķim var būt augstākā izglītība pedagoģijā, psiholoģijā vai vadības zinībās. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi.
Iespējamais atalgojums Izglītības metodiķa alga ir Ls 300-Ls 500 mēnesī atkarībā no viņa
darba pienākumiem un tā apjoma.
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Radniecīgās profesijas

Psihologs
Vidējās izglītības skolotājs
Pasniedzējs
Pamatizglītības skolotājs
Profesionālās izglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības pedagogs

Ko vari darīt jau šodien Vai esi radošs un tev patīk meklēt jaunus risinājumus? Varbūt esi
domājis, kā uzlabot mācību procesu, un spēj uz to paskatīties kritiski un analītiski? Ja esi sabiedrisks, atbildīgs, pacietīgs un nebaidies no daudzu lielāku un mazāku uzdevumu veikšanas
vienlaikus, tad apdomā – varbūt šī ir tev piemērota profesija.
Ja esi skolnieks, tad izmēģini spēkus ieviest uzlabojumus savos ikdienas darbos – mācībās,
ārpusskolas aktivitātēs, mājasdarbu veikšanā. Spēja paskatīties uz lietām no cita skatpunkta
tev ļaus ieraudzīt nepilnības arī nākotnes darba vietā un rast jaunas iespējas esošo problēmu
risināšanā. Lai attīstītu prezentēšanas, saziņas prasmes un spēju uzņemties atbildību, iesaisties skolas pasākumu organizēšanā. Skolā pievērs uzmanību valodu, ētikas, politikas un tiesību
apguvei.
Ja esi students, tad strādā praksi kādā no izglītības iestādēm un pievērs uzmanību izglītības
metodiķa darbam. Interesējies par jaunumiem likumdošanā un attīsti savas organizatoriskās
prasmes, kas izglītības metodiķa darbā ir ārkārtīgi svarīgas.
Ja vēlies pārkvalificēties un iepriekšējā izglītība tev ir pedagoģijā, psiholoģijā vai vadības zinībās,
tad droši piesakies darbā par izglītības metodiķi un gatavojies ātri apgūt lielu daudzumu informācijas. Ja šādas izglītības nav, tad stājies augstskolā un mērķtiecīgi apgūsti visas mācības,
uzsvaru liekot uz tām zināšanām, kādas būs nepieciešamas izglītības metodiķa darbā.
Ja vēlies papildināt zināšanas, tad izvērtē savas vājākās un stiprākās puses un mācies vajadzīgajos kursos, piemēram, projektu vadībā, lietvedībā, likumdošanā, informācijas tehnoloģijās, runas mākslā vai lietišķajā etiķetē. Tāpat vari turpināt izglītību maģistrantūras līmeņa studiju
programmā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
pedagoģija un psiholoģija

mācību process un tā kvalitāte

ētika, politika un tiesības

lietvedība un mācību materiāli

skolēnu un studentu ikdiena

plānošana un projektu izstrāde

likumdošana un dokumentu izstrāde

izglītības procesa metodiskie jautājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			ekstraversija*			laipnība
enerģiskums			pārliecinātība			empātija**
sabiedriskums			pacietība			disciplinētība
uzstājība			atbildīgums			savaldība
stabilitāte			taktiskums			rūpība
sapratne 			neatlaidība			strādīgums
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme,
spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**empātija – spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties likumdošanā
plānot savu un citu cilvēku darbu
pārzināt lietvedību un projektu rakstīšanu
sadarboties un risināt konfliktsituācijas

izstrādāt un apkopot mācību metodiskos
materiālus
skaidri paust savu viedokli un prezentēt to
analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā
rezultātus
konsultēt mācību metodiskajos jautājumos

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Interešu izglītības skolotājs
Kods 2359 07
DARBA SATURS Interešu izglītībā ietilpst nodarbības kultūras jomā, tehniskajā jaunradē, apkārtējās vides izzināšanā, darbs ar jaunatni, sports un citas ārpusskolas aktivitātes, kurās cilvēkam neatkarīgi no vecuma ir iespēja uzzināt daudz jauna, attīstīt vēlamās prasmes un iemaņas.
Interešu izglītības skolotājs strādā ar jauniem cilvēkiem lielākoties skolas vecumā, taču viņš var
organizēt un vadīt attiecīgās izglītības nodarbības arī pieaugušajiem vecumā līdz 25 gadiem.

Skolotājs izstrādā mācību programmu vienam gadam, kurā detalizēti raksturo konkrētās izglītības jomas nodarbību saturu, vada nodarbības atbilstīgi izstrādātajam plānam un pēc gada
programmu papildina ar jaunumiem attiecīgajā jomā.
Interešu izglītības skolotājs māca bērniem vai jauniešiem šajā programmā paredzētās prasmes
un iemaņas, cenšoties nodrošināt labu šo zināšanu apguvi. Nodarbību laikā skolotājs uzdod
audzēkņiem veikt dažādus uzdevumus pēc izstrādātās programmas, lai viņi iemācītos tajā paredzēto un lietderīgi un interesanti pavadītu savu brīvo laiku.
Izglītības skolotāja darbdiena parasti sākas pēcpusdienā, kad jaunieši ir beiguši mācības vispārizglītojošās skolās. Skolotājam skaidri jāzina katras viņa vadītās mācību dienas darbu secība – to nosaka izstrādātā programma. Pirms nodarbībām skolotājs sagatavo attiecīgai dienai
nepieciešamos materiālus, aprīkojumu, iekārto telpu atbilstīgi tās dienas tematam un mērķim.
Darbā pēc iespējas jāatrod individuāla pieeja katram audzēknim un jācenšas viņu ieinteresēt.
Nodarbību sākumā jāpārrunā iepriekš darītais un mācītais, jāizskaidro esošās nodarbības saturs, ja nepieciešams, pirms praktiskām nodarbēm jāsniedz neliela teorētiskā informācija par
dienas tematu. Ja nodarbībās bērni izmanto bīstamus priekšmetus (šķēres un nažus) un vielas
(karstu līmi), interešu izglītības skolotājs pamāca, kā ar tiem apieties, un lūdz bērnus parakstīties darba drošības instrukciju ievērošanas žurnālā. Tajā skolotājs atzīmē arī nodarbību apmeklējumus, lai sekotu līdzi, ko un cik daudz katrs bērns ir apguvis. Pēc nodarbībām audzēkņi tiek
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aicināti sakopt savu darba vietu. Interešu izglītības nodarbību apmeklētāju uzcītību un veikumu
skolotājs novērtē mutiski, taču tie netiek vērtēti ar atzīmi.
Tā kā interešu izglītībā ietilpst arī pedagoģija, tad skolotājs savā darbā izmanto dažādas pedagoģijas metodes, lai darbu ar audzēkņiem varētu veikt efektīvāk un viņu ieguvums interešu izglītības nodarbībās būtu pēc iespējas vērtīgāks. Skolotājs izglīto audzēkņus arī sociālajā
jomā, mācot viņus savstarpēji sastrādāties un sadarboties, plānot katra darba secību, tā attīstot
jaunajos cilvēkos prasmi organizēt savu ikdienu.
Tā kā interešu izglītība atšķirībā no vispārējās, ko audzēkņi apgūst skolā, ir brīvprātīga un ir ārpusskolas (ārpusklases), tad skolotāja darbā ietilpst arī radīt audzēkņos interesi par konkrēto apgūstamo jomu, lai jaunie cilvēki būtu motivēti pilnveidot savas iemaņas un attīstīt tās arī nākotnē.
Interešu izglītības skolotāja darba ikdiena atšķiras atkarībā no nodarbību virziena un veida.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Interešu izglītības skolotāja darba instrumen-

ti un aprīkojums atšķiras atkarībā no nodarbību mērķa un satura. Tātad tā ir vizuāli plastiskā
māksla, rokdarbi, galdniecība, modelēšana, dejošana, dziedāšana, teātris, mūzika, šahs, valodu apguve, sports vai vēl kas interesants jauniešiem. Katra veida nodarbībās tiek izmantots
attiecīgais tehniskais aprīkojums vai instrumenti, kas nepieciešami veicamajam darbam. Tā var
būt karstā līme lidmodeļu vai floristikas nodarbībās, sporta inventārs, mūzikas instrumenti, tērpi
u.tml. Reizēm tiek izmantota tāfele, lai uzskatāmi izskaidrotu audzēkņiem veicamā darba secību un saturu.

Darba apstākļi Interešu izglītības skolotājs strādā telpās, kas iekārtotas radoši un tēmai atbil-

stīgi. Pārsvarā nodarbības notiek darbnīcu tipa telpās, kuras iekārtotas tā, lai audzēkņi varētu
brīvi darboties un attīstīt savas spējas (mākslas, amatniecības, tehniskās jaunrades nodarbības) vai mēģinājumu zālēs, kurās ir iespēja brīvi kustēties (deju un mūzikas nodarbības). Atsevišķas tematiskas nodarbības var notikt ārpus telpām. Šā skolotāja darba laiks ir darbdienu
pēcpusdienas un vakari, reizēm nedēļas nogales.
Nodarbību darba telpas parasti atrodas pilsētās vai vietās, kas ir tuvu apdzīvotai vietai, lai tās
būtu ērti sasniedzamas jebkuram audzēknim.

Darba iespējas Interešu izglītības skolotājs strādā bērnu un jauniešu centros, pirmsskolas,
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, interešu izglītības iestādēs – mākslas, mūzikas skolās u.tml. Viņš var būt arī pašnodarbināta persona un vadīt privātas nodarbības, kā arī strādāt privātajās izglītības iestādēs.
Nepieciešamā izglītība Interešu izglītības skolotājam ir nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība, kuras ieguves ilgums ir trīs līdz četri gadi. Ja personai ir profesionālā vidējā izglītība
(vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst
amata meistara līmenim) vai augstākā izglītība un minētā persona strādā par interešu izglītības
pedagogu, tad jāiegūst sertifikāts profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvē. Izglītības prasības ir noteiktas 03.10.2000.g. MK noteikumos nr. 347 “Noteikumi par prasībām
pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”.
Iespējamais atalgojums Interešu izglītības skolotāja atalgojums ir Ls 200-Ls 250 mēnesī par
slodzi (21 darba stundu nedēļā), strādājot valsts vai pašvaldības iestādē. Ja darbojas privātajās
nodarbībās kā pašnodarbinātais, tad pats nosaka maksu par nodarbībām.
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Radniecīgās profesijas

Sociālais pedagogs
Vidējās izglītības skolotājs
Pamatizglītības skolotājs
Pirmsskolas izglītības pedagogs
Profesionālās izglītības skolotājs

Ko vari darīt jau šodien Ja vēlies strādāt par interešu izglītības skolotāju, tad vispirms izvērtē,
vai tevi interesē darbs ar bērniem, jauniešiem un pedagoģija. Tāpat izvērtē, kādā jomā tev ir
vai vēlies iegūt īpašas zināšanas un prasmes, piemēram, kādā no mākslas veidiem, tehniskajā
jaunradē, sportā vai amatniecībā. Interešu izglītības skolotājam jāizstrādā mācību programma
un tajā sīki jāraksturo katras nodarbības saturs, tādēļ pārdomā, vai tev patīk izstrādāt detalizētus
plānus un īstenot tos.
Interešu izglītības skolotājam jāpiemīt vairākām svarīgām personības īpašībām: saskarsmes
spējām, pacietībai, savaldīgumam, iejūtībai, pozitīvai attieksmei pret notiekošo un radošām
spējām. Skolotājam jāspēj cilvēkus ieinteresēt, aizraut, vadīt, mācīt un organizēt.
Ja esi skolnieks, piedalies interešu izglītības nodarbībās un attīsti savas radošās spējas un prasmes. Atbilstīgi savai interešu jomai arī skolā pievērsies attiecīgo mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, piemēram, dabas zinībām, svešvalodām, informātikai, sportam vai mākslai. Attīsti
prasmi mācīt, izskaidrojot mācību vielu klasesbiedram, kuram priekšmets sagādā grūtības, vai
jaunākajam brālim vai māsai. Attīsti organizatora spējas, plānojot un sagatavojot pasākumus
draugiem vai klasesbiedriem.
Ja esi students, velti laiku savam hobijam, jo tieši tas var pārtapt par tavu profesionālās darbības jomu interešu izglītībā. Ja vēlies darboties kādā jaunā interešu izglītības jomā, tad vispirms
savas pašvaldības izglītības pārvaldē noskaidro, kādās trūkst skolotāju, un novērtē savu interesi
un spējas darboties kādā no tām.
Ja vēlies turpināt savu profesionālo izaugsmi, tad sāc mācīties tālākizglītības kursos pedagoģijā, psiholoģijā, interešu izglītības jomā vai izskati iespējas studēt maģistrantūrā. Par pedagogu
turpmākām izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs vari uzzināt Valsts izglītības satura centra mājaslapā internetā http://visc.gov.lv/index.shtml.
Ja vēlies pārkvalificēties, iepazīsties ar interešu izglītības sadaļu Valsts izglītības satura centra
mājaslapā. Izvērtē, kādā jomā – dejas, mūzika, vizuālā māksla, teātra māksla, tehniskā jaunrade,
folklora, vides izglītība u.c. – tev ir īpašas zināšanas un prasmes. Iepazīsties ar Valsts izglītības
satura centra mājaslapā esošajiem metodiskajiem materiāliem interešu izglītības jomā, izmanto
ieteikumus šādas programmas izstrādei, sagatavojot savu piedāvājumu. Iepazīsties ar Izglītības
un zinātnes ministrijas 13.04.2000.g. ieteikumiem nr. 1 „Bērnu un jauniešu interešu izglītības
programmu veidošanas pamatprincipi” un Ministru kabineta 28.08.2001.g. noteikumiem nr. 382
„Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
darbs ar jauniem cilvēkiem

līderība, grupas vadība

radošs darbs

pasākumu organizēšana

mūzika, māksla, literatūra

sports, amatniecība, tehniskā jaunrade

pedagoģija un psiholoģija

kultūras dzīves aktualitātes

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			pacietība			neatkarība
zinātkāre			atbildīgums			ideālisms
izpalīdzība			izteiksmība			pašapziņa
sabiedriskums			elastīgums			uzņēmība
uzstājība			intuīcija*				godkāre
taktiskums			oriģinalitāte			enerģiskums
*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
aizraut un ieinteresēt cilvēkus

paslavēt un izteikt atzinību

izskaidrot informāciju, mācīt

norādīt uz kļūdām, neaizskarot kāda pašcieņu

plānot un ievērot laika grafiku

iekārtot telpu ar pasākumam atbilstīgu vidi

organizēt pasākumus

izstrādāt mākslas vai tehniskās jaunrades darbus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Atkarību profilakses speciālists
Kods 2359 02
DARBA SATURS Atkarību profilakses speciālists strādā ar personām, kurām ir vielu vai spēļu
atkarības problēmas. Galvenokārt atkarību var izraisīt alkohols, cigaretes, narkotikas un atsevišķi medikamenti, arī datorspēles un azartspēles.
Atkarību profilakses speciālists konsultē cilvēkus individuāli un vada atbalsta grupas gan bērniem, gan pieaugušajiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība šo problēmu risināšanā. Viņš var
konsultēt individuāli vai organizēt nodarbības grupā arī atkarīgās personas tuviniekiem. Cilvēkus, kuriem pašiem nav šo problēmu, bet viņu ģimenē ir kāda persona ar atkarības pazīmēm –
brālis, bērns, māte –, speciālisti vērtē kā līdzatkarīgos. Nodarbības grupā palīdz šiem cilvēkiem
atrast veidu, kā mainīt savu izturēšanos pret atkarīgo, lai spētu palīdzēt viņam pārvarēt tieksmi
lietot atkarības vielas vai spēlēt spēles un nepadarītu atkarību vēl dziļāku.
Konsultācijās un nodarbībās atkarību profilakses speciālists izskaidro atkarības un līdzatkarības
veidošanās gaitu, sniedz psiholoģisku un emocionālu atbalstu, motivē pārtraukt atkarību veicinošo dzīvesveidu. Palīdz sastādīt atveseļošanās plānu, iesakot, kādu narkoloģisko, psihiatrisko,
psiholoģisko un sociālo palīdzību būtu noderīgi izmantot, un izskaidro, kādas ārstēšanas un rehabilitācijas metodes var noderēt.
Atkarību profilakses speciālists vada arī izglītojošās grupu nodarbības dažādos dienas centros,
bērnunamos un skolās. Apmeklē visas skolas, kur viņu aicina, kā arī speciāli dodas uz tām, no
kurām biežāk nāk pacienti. Skolā vada diskusijas un saistošā veidā skaidro, kā atturēties no
atkarības vielu lietošanas, sniedz informāciju, kur meklēt palīdzību u.c. Pirms došanās uz grupu
nodarbībām sagatavo nepieciešamo materiālu, izdales materiālus, izvēlas arī praktiskus uzdevumus.
Atkarību profilakses speciālista galvenais uzdevums ir profilakses darbs ar personām ar atkarības problēmām sākuma stadijā un darbs ar jaunatni, tomēr pie viņa nāk arī personas, kurām
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šīs problēmas ir bijušas ilgstošas, piemēram, alkoholu vai narkotikas lietojušas vairākus gadus.
Lai gan viņām būtu jādodas pie narkologa, atkarību profilakses speciālists palīdz un konsultē
ikvienu, kurš ienācis birojā, AIDS centrā vai citā šo speciālistu pieņemšanas vietā. Ja pats nevar
palīdzēt, tad meklē speciālistus, kuri var to izdarīt, un iedod viņu saziņas informāciju.
Individuālās konsultācijas un grupu nodarbības pie atkarību profilakses speciālista ir bez maksas, un jebkurai personai ar šīm problēmām ir iespēja saņemt palīdzību. To var saņemt arī anonīmi. Visu informāciju par klientiem atkarību profilakses speciālists glabā tikai savos dokumentos, jo tā ir konfidenciāla.
Atkarību profilakses speciālisti ik pa laikam apspriežas savā starpā vai izklāsta savu pieredzi
kādam speciālistam ar plašākām zināšanām šajā jomā un mācās no viņu pieredzes, lai varētu
savu darbu veikt arvien labāk.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Atkarību profilakses speciālists izmanto datoru
un tālruni.

Darba apstākļi Atkarību profilakses speciālista darbs galvenokārt notiek biroja tipa vai konsultāciju telpā, vai telpā, kur notiek grupu nodarbības. Īpaši svarīgi ir, lai konsultāciju telpa būtu
ērti iekārtota un piemērota individuālām pārrunām, lai klients tajā justos droši un sarunu nekas
netraucētu.

Atkarību profilakses speciālista darba laiks ir astoņu stundu darba diena, kur daļa laika ir rezervēta klientu pieņemšanai.

Darba iespējas Atkarību profilakses speciālists var strādāt pašvaldības sociālajā dienestā,
dažādos sociālo vai narkoloģisko pakalpojumu centros, AIDS centrā, nevalstiskajās organizācijās, izglītības iestādēs, probācijas dienestā, ieslodzījuma vietās, slimnīcās un citur. Šis speciālists var arī strādāt kā pašnodarbinātais.
Nepieciešamā izglītība Par atkarību profilakses speciālistu var strādāt persona ar augstāko

izglītību sociālajā darbā, psiholoģijā, sociālajā pedagoģijā vai medicīnā. Mācību ilgums četri
gadi. Tā kā neviena studiju programma nepiedāvā tieši atkarību profilakses speciālista profesiju, tad ir svarīgi mācīties kursos un iegūt zināšanas atkarību profilaksē, narkoloģijā un psihiatrijā. Atkarību profilakses speciālistam daudz jāmācas patstāvīgi, nereti jaunus darbiniekus palīdz
sagatavot strādājošie atkarību profilakses speciālisti.

Iespējamais atalgojums Atkarību profilakses speciālista atalgojums ir no Ls 200 līdz Ls 400
mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Sociālais darbinieks
Sociālais pedagogs
Penitenciārā un probācijas darba speciālists
Psihologs
Sociālais rehabilitētājs
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Ko vari darīt jau šodien Vai tu vēlies palīdzēt cilvēkiem pārvarēt atkarību problēmas? Vai atbalsti veselīgu dzīvesveidu? Vai tevi interesē psiholoģija un patīk klausīties un sadzirdēt cilvēkus?
Atkarību profilakses speciālistam jābūt iejūtīgam, saprotošam un ieinteresētam palīdzēt, jāspēj
uzklausīt un iedziļināties cilvēka problēmās. Šim speciālistam jāspēj pielāgoties ikviena cilvēka
sapratnes līmenim, piemēram, ar bērnu jārunā atbilstīgi viņa vecumam. Jāprot pārvarēt nepatika pret apmeklētāja ārieni, ja cilvēks ir ieradies reibuma stāvoklī, netīrās drēbēs un nemazgājies.
Atkarību profilakses speciālistam jārēķinās, ka sava darba rezultātu viņš neredz – klients atnāk,
kad viņam ir slikti, bet, kad situācija ir uzlabojusies, tad vairs parasti nenāk un par to nestāsta.
Atkarību profilakses speciālistam jābūt ar stabilu nervu sistēmu un jāmāk pareizi reaģēt negaidītās situācijās. Itin bieži var gadīties situācijas, kad klients uzvedas agresīvi, jo ir narkotiku reibumā.
Ja esi skolnieks, apmeklē skolā organizētās nodarbības un pasākumus par atkarību profilaksi.
Piedalies programmā „Vienaudzis vienaudzim”, palīdzot saviem draugiem vai skolasbiedriem
pārvarēt kādu atkarību, piemēram, smēķēšanu, sniedzot atbilstīgu informāciju. Meklē informāciju un uzzini daudz vairāk par dažādu atkarību profilaksi mājaslapā www.narcomania.lv. Skolā
pievērs uzmanību psiholoģijai, bioloģijai, svešvalodām un ētikai.
Ja studē sociālo darbu, psiholoģiju, sociālo pedagoģiju vai medicīnu, tad par prakses vietām
izvēlies atkarību profilakses speciālista darba vietu vai iestādi, kur sniedz palīdzību personām ar
atkarības problēmām. Izvēlies mācīties studiju kursos, kur piedāvā apgūt šā speciālista darbam
nepieciešamās zināšanas un prasmes – psiholoģiju, individuālo konsultāciju un atbalsta grupu
vadīšanu, psihiatriju, narkoloģiju, sociālo darbu ar atkarīgām personām, profilakses darbu u.tml.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir augstākā izglītība sociālajā darbā, psiholoģijā, sociālajā pedagoģijā vai medicīnā, tad vispirms dodies pie atkarību profilakses speciālista un uzzini par viņa
darbu vairāk. Apmeklē seminārus un kursus par tematiem, kuri noderīgi atkarību profilakses
speciālista darbā un minēti iepriekš. Vari kā klausītājs apmeklēt lekcijas augstākās izglītības iestādē par tevi interesējošu tēmu. Patstāvīgi studē literatūru bibliotēkā vai internetā par darbu ar
atkarīgām personām.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies dažādos kursos, piedalies
projektos, kas tiek rīkoti saistībā ar atkarību problēmām arī ārzemēs, kā arī meklē informāciju
specializētajos izdevumos, internetā. Apsver iespēju studēt maģistrantūrā un savu zinātnisko
pētījumu veltīt kādam ar atkarību profilaksi saistītam jautājumam.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
sadarbība ar cilvēkiem un palīdzība viņiem

cilvēku konsultēšana individuāli un grupā

atkarību problemātika, narkoloģija

informēšana un izglītošana

psiholoģija, sociālais darbs vai pedagoģija

literatūra un kino par dramatiskiem dzīvesstāstiem un cilvēka spējām pārvarēt grūtības

problēmu izpēte un risināšana

atbildīgs un radošs darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			pārliecinātība			zinātkāre
izpalīdzība			sabiedriskums			patstāvība
sapratne			sirsnība				emocionalitāte
laipnība				taktiskums			atklātība
pacietība			akurātums			komplicētība**
uzticamība			sistemātiskums*			empātija***
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***empātija - spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
uzklausīt un izprast cilvēku problēmas,
konsultēt viņus
plānot un vadīt nodarbības grupā
saprotami sniegt informāciju, pielāgojoties
personas vecumam un zināšanu līmenim
motivēt cilvēku mainīt uzvedību, apmeklēt
speciālistu konsultācijas

veidot sarunu ar agresīvi noskaņotu cilvēku
sastādīt atveseļošanās plānu atkarību
problēmu mazināšanai
pazīt manipulējošās uzvedības veidus
veidot attiecības ar dažādiem cilvēkiem un
iegūt viņu uzticēšanos

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Karjeras konsultants
Kods 2423 10
DARBA SATURS Mācības un darbs ir svarīgas cilvēka dzīves sastāvdaļas. Bieži jauniešiem grūtības sagādā nākotnes profesijas un piemērotas mācību iestādes izvēle, bet pieaugušajiem, kuri
zaudējuši darbu un kuru profesija vairs nav pieprasīta, ir grūti izvēlēties, kādā jomā pārkvalificēties.
Karjeras konsultants palīdz cilvēkiem risināt šīs un citas ar karjeru saistītas problēmas (karjeras plānošana, profesionālās piemērotības noteikšana, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju
apguve).
Karjeras konsultanta uzdevums ir uzklausīt klientu, noskaidrot viņa situāciju un vajadzības, kādas
problēmas risināšanā ir nepieciešama palīdzība. Tā kā dažkārt klienti ir satraukti par nespēju atrast
sev piemērotu darbu vai pārdzīvo iekšēju konfliktu, tad karjeras konsultants sniedz arī psiholoģisku
atbalstu un uzmundrinājumu. Viņš organizē klienta sevis izpētes procesu – palīdz noskaidrot intereses, spējas, apzina esošās prasmes, izvērtē iepriekšējo pieredzi, lai cilvēks pats varētu noteikt piemērotāko profesionālās darbības jomu, kādas profesijas varētu viņu interesēt un kuras būtu viņam
piemērotas. Šos uzdevumus īstenot konsultantam palīdz dažādas metodikas, piemēram, intervijas,
testi, lomu spēles u.c. Ar šo metožu palīdzību karjeras konsultants uzzina no cilvēka informāciju,
kas palīdz pašam klientam spriest par savu dzīvi, pieņemt lēmumu par tālākiem karjeras plānošanas
soļiem.
Karjeras konsultants informē klientu par profesijām, tām raksturīgiem darba uzdevumiem, darba
vidi, izglītības prasībām u.c., raksturo profesiju pieprasījumu darba tirgū, tā tendences, darba devēju
prasību un atalgojuma līmeņa pārmaiņas. Izstāsta par izglītības iestādēm, kurās vēlamo profesiju var
apgūt, palīdz izvēlēties atbilstīgu studiju programmu, izskaidro pieteikšanās kārtību. Palīdz arī klientam pašam apgūt darba meklēšanas prasmes – konsultē, kā izveidot savu portfolio – CV (īsu dzīves
aprakstu), motivācijas vēstuli, kur un kā meklēt informāciju par brīvajām darba vietām, ko par sevi
pastāstīt un kā sevi prezentēt darba intervijā, kā atbildēt uz darba devēja jautājumiem u.c.
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Karjeras konsultants motivē klientu mācīties, pārkvalificēties, turpināt izglītību, izskaidrojot mūžizglītības nozīmi mūsdienās, pašam izstrādāt turpmākās rīcības plānu atbilstīgi savām vajadzībām un
interesēm, dzīves situācijas nosacījumiem. Mudina arī klientu izmantot iespējas attīstīt savu radošo
potenciālu, tehniskās, sociālās un citas prasmes, veltīt laiku personības izaugsmei, kas palielina
iespējas konkurēt darba tirgū, un veidot savām interesēm atbilstīgu dzīves stilu.
Nereti karjeras konsultants darbojas e-vidē, konsultējot klientus virtuāli ar e-pasta starpniecību vai
citām komunikācijas programmām, kā arī izmantojot testus interneta vidē. Viņš var konsultēt klientus arī grupā, kas paver iespējas organizēt diskusiju, dalīties pieredzē un atbalstīt citam citu.
Konsultants vada arī seminārus un lasa lekcijas par jautājumiem, kas saistīti ar karjeras izvēli, plānošanu un organizēšanu, par iespējām mazināt ar darbu saistīto stresu, darba likumā noteiktajām
darbinieku tiesībām un citiem jautājumiem.
Darbs karjeras konsultantam ir saistīts ar dažāda vecuma klientiem, tāpēc katram jāizvēlas atbilstīga pieeja. Piemēram, skolēniem jāpalīdz apzināt savas intereses un spējas, dzīves mērķus, jākonsultē par profesijas un izglītības iestādes izvēli. Jauniešiem, kuri nespēj atrast darbu, jāizskaidro
arī valsts atbalsta programmu piedāvātās iespējas – mācīties pie darba devēja, iegūt darba vietu uz
laiku, iesaistīties brīvprātīgā darbā, tā lietderīgi pavadot laiku un apgūstot jaunas darba prasmes,
iepazīstot cilvēkus. Cilvēkiem ar veselības problēmām karjeras konsultants palīdz izvērtēt, kādu
darbu un kādos apstākļos atbilstīgi savām spējām viņi var veikt, kādā profesijā varētu sevi izpaust,
apgūstot atbilstīgu mācību programmu, vai varbūt nepieciešams pielāgot darba vidi esošajai profesijai. Konsultants cenšas motivēt šādus cilvēkus saglabāt aktīvu dzīves pozīciju, lai tā sniegtu
piepildījumu. Arī šai mērķa grupai, īpaši personām, kurām noteikta invaliditāte, ir pieejamas valsts
atbalsta programmas izglītības ieguvei, pārkvalifikācijai, darba vietas pielāgošanai, atbalsta saņemšanai darba vietā u.c. Karjeras konsultants informē dažādu mērķa grupu bezdarbniekus (pirmspensijas vecumā, ilgstošos bezdarbniekus un citus) par tiesībām un iespējām izmantot Nodarbinātības
valsts aģentūras pakalpojumus u.c. jautājumiem.
Visu informāciju par profesijām, izglītības iespējām, aktuālo situāciju darba tirgū un tās attīstības
tendencēm, atbalsta programmām bezdarbniekiem un darba meklētājiem karjeras konsultants regulāri apkopo savā datu bāzē.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Karjeras konsultants darbā lieto tālruni un datoru ar
nepieciešamajām programmām, ko izmanto darbam ar klientu, informācijas iegūšanai vai prezentācijām, lieto arī citu biroja tehniku.
Darba apstākļi Karjeras konsultants strādā pārsvarā birojā vai speciālās telpās, kas paredzētas

konsultācijām, lai nodrošinātu klienta sniegtās informācijas konfidencialitāti. Grupu nodarbības un
lekcijas notiek tām speciāli iekārtotās telpās, bet dažkārt arī izbraukumos skolās un citur.
Darba laiks ir atkarīgs no tā, kādu to nosaka darba devējs un kādi ir konsultanta pienākumi.

Darba iespējas Karjeras konsultants var strādāt izglītības iestādēs (piemēram, augstskolu karjeras centros), Nodarbinātības valsts aģentūrā, arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar personāla atlasi,
vai psiholoģiskās palīdzības centros. Viņš var būt arī pašnodarbinātais.
Nepieciešamā izglītība Šai darbā nepieciešama augstākā izglītība, vēlams psiholoģijā vai pedagoģijā, pastāv iespēja studēt maģistra līmeņa studiju programmā karjeras konsultēšanā.
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Iespējamais atalgojums Karjeras konsultanta atalgojums ir robežās no Ls 300 līdz Ls 800 mēnesī
un ir atkarīgs no pieredzes un darba vietas.
Radniecīgās profesijas

Psihologs
Sociālais pedagogs
Sociālais darbinieks
Klientu konsultants

Ko vari darīt jau šodien Vai tu vēlies palīdzēt cilvēkiem, spēj viņus uzklausīt un tev patīk mek-

lēt risinājumus problēmām? Vai spēj ar pozitīvu attieksmi un cieņu izturēties pret ikvienu cilvēku?
Karjeras konsultantam jābūt erudītam, sabiedriski aktīvam, ar vēlmi izglītoties. Jābūt zināšanām
svešvalodās, lai varētu lietot profesionālo un zinātnisko literatūru. Šai darbā jābūt atvērtam, draudzīgam, izpalīdzīgam, ar spēju atrast individuālu pieeju katram cilvēkam, lai varētu iedziļināties
viņa problēmās, jābūt zinātkāram, uzņēmīgam, jāspēj domāt radoši. Perfekti jāattīsta savas saskarsmes prasmes, jāprot rast pareizo psiholoģisko pieeju katrai vecuma grupai. Tāpat šai darbā
svarīgi ir spēt nodalīt savu dzīvi no darba jautājumiem un ļaut cilvēkiem savas problēmas risināt
pašiem. Ļoti bieži klientu dzīves situācijas nav vieglas, ir saistītas ar psiholoģiskām problēmām,
smagiem pārdzīvojumiem, darba zaudējumiem. Ja konsultants nespēs no tā visa abstrahēties, tad
viņam var rasties emocionāls nogurums no šā darba jeb tā sauktā profesionālā izdegšana.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē karjeras konsultāciju, uzzini par sev piemērotām profesijām un
vienlaikus novēro karjeras konsultanta darbu. Lasi un interesējies par psiholoģiju un karjeras
jautājumiem, kā citi cilvēki ir veidojuši savu karjeru. Attīsti prasmi uzklausīt, uzdot jautājumus,
radīt pozitīvu sarunas gaisotni un vadīt sarunu. Lūdz draugus un ģimenes locekļus novērtēt šīs
prasmes un ieteikt, kas vēl būtu pilnveidojams. Skolā pievērs pastiprinātu uzmanību psiholoģijas, informātikas, svešvalodu apguvei.
Ja esi students, tad pētnieciskos darbus izstrādā par karjeras izvēles, veidošanas un konsultēšanas jautājumiem, tā padziļinot savas zināšanas šajos jautājumos. Interesējies par iestādēm un
uzņēmumiem, kas piedāvā darbu karjeras konsultantiem, uzzini par prakses vai brīvprātīgā darba iespējām pieredzes iegūšanai, kā arī par amata pretendentiem izvirzītajām prasībām. Izvērtē
savu interesi un iespējas turpināt studijas maģistrantūrā karjeras konsultēšanā.
Ja vēlies apgūt šo profesiju papildus jau esošajai, tad lasi par profesijas izvēles, karjeras plānošanas un veidošanas jautājumiem šai tēmai veltītās grāmatās un internetā, iepazīsties ar atbalsta sistēmu (organizācijas, iestādes, projekti) karjeras veidošanā. Pilnveido svešvalodu zināšanas un par klientu konsultēšanai nepieciešamajām saskarsmes prasmēm uzzini no praktiskas
ievirzes psiholoģijas izdevumiem vai piedalies semināros.

Uzzini vairāk par dažādām profesijām Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv,
publikācijās plašsaziņas līdzekļos pievērs uzmanību informācijai par pieprasītākajām un jaunākajām profesijām darba tirgū, arī citu cilvēku profesionālajai dzīvei.
Ja vēlies padziļināt savu kompetenci un tev ir labas svešvalodu zināšanas, tad daudz vari paveikt, izzinot ārvalstu pieredzi no publikācijām internetā. Apmeklē seminārus un konferences un,
ja nav iegūts maģistra grāds karjeras konsultēšanā, apsver šādu studiju iespējas.
Iepazīsties ar karjeras konsultantu ētikas kodeksu Karjeras attīstības atbalsta asociācijas mājaslapā www.lkaaa.lv. Arī tas palīdzēs gūt ieskatu par karjeras konsultanta darbu, atbildību un
sadarbību ar klientiem.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
profesiju veidi un to raksturojums, profesionālās darbības virzieni
konsultēšanas process un metodes
psiholoģija, pedagoģija
karjeras plānošanas jautājumi

informācijas iegūšana, sistematizēšana, analīze
karjeras izvēles un veidošanas jautājumi
radošs darbs
darbs ar cilvēkiem, palīdzība problēmu risināšanā

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			empātija*			apzinīgums
pacietība			radošums			vērīgums
atbildība				elastība				apdomība
taktiskums			uzņēmība			analītiskums
izpalīdzība			enerģiskums			zinātkāre
līdzjūtība			emocionālā stabilitāte		sistemātiskums**
*empātija – spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lietot datoru, darboties ar datu bāzēm un
internetu
vadīt konsultācijas
iegūt un strādāt ar lielu informācijas apjomu
pētīt cilvēku intereses, vērtības, prasmes,
spējas, motivāciju

novērtēt profesionālo piemērotību
izmantot karjeras plānošanas metodes
lasīt un sazināties svešvalodās
prezentēt informāciju mutvārdos un rakstveidā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Sociālās palīdzības organizators
Kods 3412 03
DARBA SATURS Sociālā palīdzība ir „naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz
materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai”.¹

Sociālās palīdzības organizatora galvenie pienākumi ir norādīti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Viņa darbs ir novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju, noteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu un saņemšanas ilgumu, informēt šīs personas par viņu tiesībām saņemt sociālo palīdzību, nodrošināt tās sniegšanu un izskaidrot viņu līdzdarbības pienākumus.
Sociālās palīdzības organizatora darbību nosaka normatīvie akti, kas regulē sociālās palīdzības piešķiršanu, piemēram, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, likums „Par sociālo drošību”, Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu”, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumi nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību”, kā arī pašvaldību saistošie noteikumi.
Lai izvērtētu sociālās palīdzības piešķiršanas iespējas, tās organizators pieņem personu iesniegumus un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, piemēram, uzziņas no Nodarbinātības
valsts aģentūras, ja palīdzības pieprasītājs ir bezdarbnieks, arī uzziņas no darba vietas par darba
algu pēdējos trijos kalendārajos mēnešos, ja palīdzības pieprasītājs ir nodarbinātais. Pēc tam
izvērtē iesniegtos dokumentus un pārbauda visas palīdzības pieprasītāja sniegtās ziņas. Šaubu
gadījumā organizatoram ir tiesības pieprasīt vēl kādus dokumentus no valsts un pašvaldību iestādēm, lai pārliecinātos par personu sniegto ziņu patiesumu.

¹ Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. 1. nodaļa, 1. pants, 17. punkts.
Internetā pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488 (sk.: 28.03.2011.)
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Iesniegumu izvērtēšanas procesā tiek izmantotas īpašas datu bāzes, kurās ir apkopota informācija par pašvaldības iedzīvotāju datiem Iedzīvotāju reģistrā, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras datu bāzē, Zemesgrāmatu nodaļās, Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzē, kā
arī citās datu bāzēs pēc pašvaldību iespējām un vajadzībām. Ja palīdzības iesniedzējs neatbilst
tam personu lokam, kuriem ir tiesības saņemt sociālo palīdzību, tad sociālās palīdzības organizators raksta argumentētu atteikumu, norādot tā iemeslus un iespējas pretendēt uz sociālo
palīdzību nākotnē.
Visus personu iesniegumus sociālās palīdzības organizators reģistrē speciālā žurnālā un datu
bāzē un aizpilda arī dažādas veidlapas – iesniegumus, apsekošanas aktus, iztikas līdzekļu deklarācijas. Pēc tam katram klientam iekārto personas lietu, kur sakārto visus saņemtos dokumentus.
Sociālās palīdzības organizators regulāri apseko arī personu dzīvesvietas, kas jādara ne retāk
kā reizi gadā. Ja persona pēc sociālās palīdzības vēršas pirmo reizi, pirms tās piešķiršanas
dzīvesvietas apsekošana ir obligāta. Lielākos sociālos dienestos to dara tieši šim uzdevumam
algots speciālists, mazākos dienestos – sociālās palīdzības organizators. Dzīvesvietas apsekošanā jākonstatē tās iedzīvotāju sastāvs (kas konkrētajā mītnē dzīvo) un jānovērtē sadzīves
apstākļi. Ja sociālās palīdzības pieprasītāja ģimenē ir nepilngadīgs bērns, tad jāpārliecinās,
vai viņš aug drošos sadzīves apstākļos, ja nākas secināt, ka tie nav piemēroti bērna labvēlīgai
attīstībai, tad organizators par to informē sociālo darbinieku.
Sociālās palīdzības piešķiršanas brīdī ar tās pieprasītāju tiek noslēgta vienošanās par viņa līdzdarbības pienākumiem. Tā kā sociālā palīdzība ir paredzēta kā īslaicīgs atbalsts krīzē nonākušām personām, tad šo pienākumu mērķis ir finansiālās un sociālās labklājības paaugstināšana vai vismaz tās
nostabilizēšana, lai palīdzības saņēmējs turpmāk būtu spējīgs dzīvot bez šādiem pabalstiem.
Sociālās palīdzības organizatora klients ir katra pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša persona, kura ir nonākusi trūkumā. Organizatora pienākums ir noteiktajā pieņemšanas laikā vai pa telefonu informēt visus iedzīvotājus par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām un nosacījumiem.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Sociālās palīdzības organizators izmanto dato-

ru, sociālās palīdzības administrēšanas datu bāzes tās piešķiršanas izvērtēšanai un reģistrācijai, kā arī citu biroja tehniku – kopētāju, skeneri, tālruni.

Darba apstākļi Sociālās palīdzības organizators strādā kabinetā, kur ir biroja tehnika, veidlapas, normatīvie akti un citas darbam vajadzīgas lietas, turpat pieņem katru iedzīvotāju, kurš
vēršas pēc palīdzības. Ideālā variantā katram sociālās palīdzības organizatoram tiek nodots atsevišķs kabinets, lai konsultāciju laikā nodrošinātu personu sniegto ziņu konfidencialitāti (klienta izpaustās informācijas saglabāšanu noslēpumā). Bez tam viņš strādā pašvaldību iestādēs,
kas ģeogrāfiski atrodas vietā, kur katram pašvaldības iedzīvotājam būtu ērti nokļūt. Parasti tā
atrodas pilsētu un novadu centros. Ja pašvaldība ir administratīvi lielāka, sociālais dienests var
būt sadalīts teritoriālos centros, lai iedzīvotājiem nokļūšana turp būtu vēl ērtāka.
Apsekot personu dzīvesvietas sociālās palīdzības organizators dodas ar sabiedrisko transportu
vai dienesta auto.
Sociālās palīdzības organizators strādā tikai darbadienās ar 40 stundu slodzi. Darbs ir intensīvs, prasa koncentrēšanos, dažkārt rodas arī stresa situācijas, ja, piemēram, persona ir noskaņota agresīvi.
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Darba iespējas Sociālās palīdzības organizators strādā pašvaldību sociālajos dienestos.
Nepieciešamā izglītība Sociālās palīdzības organizatoram ir nepieciešama pirmā līmeņa augstākā

profesionālā izglītība sociālās palīdzības organizēšanā. Studiju ilgums ir divi gadi. Sociālās palīdzības
organizatora pienākumus var veikt arī cilvēki ar sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju (studiju
ilgums ir četri gadi), tomēr tādā gadījumā darbs būs zemākas kvalifikācijas nekā iegūts studijās.

Iespējamais atalgojums Sociālās palīdzības organizatora vidējais atalgojums mēnesī ir Ls 250-

Ls 450, to nosaka katra pašvaldība atsevišķi, tādēļ, jo turīgāka tā ir, jo lielāks ir darbinieka atalgojums.

Radniecīgās profesijas
Sociālais aprūpētājs
Sociālais rehabilitētājs
Bāriņtiesas loceklis
Sociālais darbinieks
Nodokļu inspektors

Ko vari darīt jau šodien Sociālās palīdzības organizatoram jāprot patstāvīgi strādāt ar dato-

ru un izmantojamām datu bāzēm, sekmīgākai darba veikšanai jāprot saprasties latviešu un arī
krievu valodā, arī izskaidrot normatīvajos aktos noteiktās prasības personai saprotamā valodā,
jāpārzina normatīvie akti un sociālās palīdzības sistēma valstī.
Šis darbs prasa īpašu attieksmi, jo tajā regulāri jāsastopas ar negatīvi noskaņotiem cilvēkiem,
jāuzklausa sarežģīti dzīvesstāsti. Nereti jāpārvar nepatika pret dažādām smakām vai netīriem
un nolietotiem dokumentiem. Jāsaprot, ka cilvēks vēršas pie sociālās palīdzības organizatora
ar konkrētu mērķi (saņemt sociālo palīdzību), tādēļ jebkurš norādījums vai līdzdarbības pienākums, kas laika ziņā attālina personu no pabalsta saņemšanas, nereti šai cilvēkā izraisa negatīvu
attieksmi pret organizatoru.
Sociālās palīdzības organizatoram jābūt pacietīgam, iecietīgam, saprotošam, precīzam un kārtīgam, kā arī empātiskam, elastīgam, dinamiskam un ar augstu atbildības izjūtu. Būtiska ir viņa
vēlēšanās palīdzēt cilvēkiem.
Ja esi skolnieks, vari izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus par sociālās palīdzības jautājumiem,
Ēnu dienās pieteikties par ēnu kādam no praktizējošiem sociālās palīdzības organizatoriem. Vari
organizēt labdarības pasākumu sadarbībā ar sociālo dienestu, piedalīties kā brīvprātīgais mazlietota apģērba, mājsaimniecībā noderīgu lietu, skolai nepieciešamo mācību līdzekļu vai pārtikas saiņu
izdalīšanā trūcīgām ģimenēm. Tas dos plašāku ieskatu darba ikdienā un varēsi izvērtēt, vai tev ir
nepieciešamās īpašības darbam šajā jomā. Skolā uzmanību pievērs matemātikas, informātikas, latviešu valodas un svešvalodu, īpaši krievu valodas, psiholoģijas, politikas un pilsoņu tiesību apguvei.
Pārkvalificēšanās cilvēkam ar vidējo izglītību ir iespējama tikai pēc augstākās izglītības iestāžu
studiju programmas apgūšanas, bet ne mācoties kādos šai tēmai veltītos kursos. Studijas parasti ilgst divus līdz divarpus gadu.
Sociālās palīdzības organizatoram ir iespēja regulāri piedalīties konferencēs, pieredzes apmaiņas
programmās un dažādos starpvalstu sadarbības projektos, kā arī semināros atbilstīgi pašvaldību
finansējumam. Izaugsme iespējama atkarībā no paša interesēm – iegūstot sociālā darbinieka kvalifikāciju, var strādāt par sociālo darbinieku valsts un pašvaldību sociālajās institūcijās.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
palīdzība cilvēkiem

informācijas apstrāde, aprēķini

dokumenti un tiesību akti

konsultēšanas un informēšanas veidi

darbs ar datoru un datu bāzēm

psiholoģija, politika un tiesības

darbs komandā

sociālā palīdzība un pakalpojumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			pacietība			praktiskums
izpalīdzība			disciplinētība			uzstājība
atbildība				apzinīgums			enerģiskums
sabiedriskums			precizitāte			uzņēmība
taktiskums			konkrētība			ekstraversija*
iejūtība				savaldība			empātija**
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme,
spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**empātija – spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
saprotami izskaidrot normatīvajos aktos
noteiktās tiesības un prasības
latviešu un krievu valodu

precīzi un saprotami izskaidrot lēmumus
strādāt ar datoru, datu bāzēm

orientēties normatīvajos aktos, meklēt informāciju dažādos avotos

sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām organizācijām, ar fiziskām un juridiskām personām

risināt konflikta situācijas

cienīt cilvēkus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Sociālais rehabilitētājs
Kods 3412 02
DARBA SATURS Sociālās rehabilitācijas mērķis ir atjaunot vai uzlabot cilvēka sociālās spējas

un prasmes, kas kādu apstākļu dēļ ir zudušas vai mazinājušās, un palīdzēt viņam veiksmīgi atgriezties sabiedriskajā un darba dzīvē. Šos cilvēkus pie sociālā rehabilitētāja nosūta pašvaldību
sociālo dienestu darbinieki, kuri ir izvērtējuši katra cilvēka vajadzības un uzskata, ka sociālā rehabilitācija viņiem ir nepieciešama.
Sociālais rehabilitētājs sadarbojas ar rehabilitējamo, māca zaudētās prasmes un iemaņas, cenšas viņā no jauna radīt interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot. Iespējams, ka jāmāca arī rūpēties par personīgo higiēnu, orientēties telpā, apkārtējā vidē, gatavot ēst, pārvarēt
psiholoģisko barjeru nepiedzīvotās situācijās, apgūt saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Vājredzīgiem
vai neredzīgiem cilvēkiem jāpalīdz apgūt Braila rakstu¹ un citas svarīgas prasmes, kas viņiem
nepieciešamas ikdienā. Vēl rehabilitācijas programmā ietilpst arī fiziskās aktivitātes, radošās nodarbības, piemēram, grozu pīšana, aušana, zīmēšana. Sociālais rehabilitētājs cenšas iesaistīt
šos cilvēkus brīvā laika pavadīšanas pasākumos, piemēram, interešu klubos, diskusiju vakaros,
šovos, dažādās spēlēs. Sagādā arī iespēju organizēt, vadīt un apmeklēt izglītojošos, kultūras un
sporta pasākumus – teātrus, kino, koncertus, izstādes, pārgājienus, ekskursijas, sporta dienu
un citus.
Vispirms sociālais rehabilitētājs iegūst informāciju par katra cilvēka vajadzībām, novērtē viņa
spējas un prasmi sociāli darboties, esošo sociālo vidi un resursus. Pēc tam sastāda individuālo
sociālās rehabilitācijas programmu. Turpmākais darbs noris pēc šīs programmas, regulāri novērtējot cilvēka sasniegumus un vispārējo progresu prasmju un iemaņu atjaunošanā. Programma tiek īstenota noteiktā laikā periodā.

¹ Braila raksts – rakstības veids, kuru lasīšanai un rakstīšanai izmanto neredzīgi vai vājredzīgi cilvēki. Braila rakstu veido no
punktiem (sataustāmiem izciļņiem) veidoti simboli. Šis rakstības veids ir nosaukts tā ieviesēja Luija Braila vārdā.
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Lielās sociālās rehabilitācijas institūcijās rehabilitētājs šādu programmu izstrādā kopā ar citiem
speciālistiem un koordinē tās izpildi, piesaistot nodarbību audzinātājus, fizioterapeitus, psihologus, sociālos darbiniekus, psihiatrus. Mazākās institūcijās pats vada nodarbības un māca
apgūt zudušās prasmes. Taču visbiežāk tomēr strādā komandā, sadarbojoties ar citiem speciālistiem.
Darbdienas sākumā sociālais rehabilitētājs pārrunā ar cilvēku attiecīgajā dienā ieplānotās aktivitātes un analizē iepriekšējā dienā padarīto. Ja iestādē strādā psihologs, sarunā piedalās arī viņš.
Sociālā rehabilitētāja klienti var būt bērni, kuri cietuši no vardarbības, cilvēku tirdzniecības
upuri, no alkohola, narkotikām vai citām apreibinošām vielām atkarīgas personas, redzes un
dzirdes invalīdi, cilvēki ar psihiskiem vai garīgās attīstības traucējumiem, bāreņi un bez vecāku
gādības palikuši bērni, arī veci cilvēki. Rehabilitētāja darba uzdevumi ir vienādi neatkarīgi no
grupas, ar kuru viņš strādā, bet atšķiras ikdiena atkarībā no grupas vajadzībām. Piemēram,
personām ar garīgās attīstības traucējumiem viņš māca patstāvīgas dzīves prasmes (saskarsmi, budžeta plānošanu, ēdiena gatavošanu, mājokļa uzkopšanu, darba meklēšanu u.tml.), iepazīstina ar veicamajiem pienākumiem (pagarināt īres līgumu, apmeklēt ārstus u.c.), motivē un
atbalsta ikdienas vajadzību pildīšanu, pavada pie ārsta vai citiem speciālistiem, palīdz meklēt
darbu vai iespēju apgūt profesiju, plānot brīvo laiku u.tml. Līdzīgi noris darbs ar bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri uzauguši aprūpes iestādē un kuriem trūkst iemaņu patstāvīgai dzīvei. Turpretī cilvēkus ar kustību traucējumiem pēc traumām un negadījumiem
konsultē par iespējām saņemt tehniskos palīglīdzekļus (kruķus, ratiņkrēslu u.c.), pielāgot mājokli iekļūšanai tajā, pārvietoties pa to saviem spēkiem, pielāgot darba vietu, izvērtēt iespējas
turpināt mācības vai līdzšinējo darbu, pārkvalificēties. Sociālais rehabilitētājs cenšas motivēt
šādu cilvēku turpināt aktīvu sabiedrisko dzīvi, māca nepieciešamās prasmes un vajadzības
gadījumā plāno citu speciālistu (ergoterapeita, psihologa, fizioterapeita, karjeras konsultanta)
konsultācijas vai kādu pakalpojumu piesaisti.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Sociālais rehabilitētājs izmanto biroja tehni-

ku – datoru, printeri, kopētāju, tālruni, dažādas sociālo prasmju novērtēšanas veidlapas un
diagrammas, metodiskos materiālus, klientu vajadzībām piemērotu aprīkojumu – speciālo
balto spieķi vājredzīgiem un neredzīgiem, virtuves piederumus bāreņu un bez vecāku gādības
palikušo bērnu ēdiena gatavošanas mācībām u.tml.

Darba apstākļi Rehabilitētājs strādā speciāli klientu vajadzībām institūcijas iekārtotajās telpās. Dažas nodarbības notiek ārpus tām, piemēram, ja cilvēkam no jauna jāiemāca patstāvīgi
šķērsot gājēju pāreju vai iepirkties. Sociālajā institūcijā telpas ir iekārtotas gan mūzikai un rokdarbiem, gan grupu nodarbībām un pārrunām u.tml., kur cilvēki darbojas sociālā rehabilitētāja
vadībā. Speciālists strādā 40 stundu darba nedēļu.
Darba iespējas Sociālais rehabilitētājs var strādāt pašvaldību vai nevalstisko organizāciju
bērnu, sieviešu, ģimeņu u.c. krīžu centros, bērnu vai pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās (bērnunami, SOS bērnu ciemati, sociālās aprūpes centri veciem cilvēkiem vai personām ar invaliditāti), dienas un atbalsta centros, arī Sociālās integrācijas
valsts aģentūrā un slimnīcās, kur īsteno sociālās rehabilitācijas programmas.
Nepieciešamā izglītība Šim speciālistam ir nepieciešama pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā rehabilitācijā, sociālā rehabilitētāja profesionālā kvalifikācija. Studiju ilgums ir divi gadi.
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Iespējamais atalgojums Atalgojums atkarībā no slodzes un institūcijas, kurā sociālais rehabilitētājs strādā, ir Ls 270-Ls 400 mēnesī.
Radniecīgās profesijas
Sociālais aprūpētājs
Sociālais pedagogs
Sociālais darbinieks
Ergoterapeits

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē darbs ar cilvēkiem? Vai vēlies palīdzēt viņiem ar
padomu un sniegt praktisku atbalstu? Vai spēj pieņemt cilvēkus ar dažādiem fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem un saprast, ka arī viņiem ir plašas iespējas dzīvot pilnvērtīgu dzīvi
sabiedrībā? Vai tev patīk rūpēties par cilvēkiem, vai esi labsirdīgs, sirsnīgs un iejūtīgs? Sociālā
rehabilitētāja darbs ir mūsdienās pieprasīts, jo strauji attīstās valsts un pašvaldību sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu tīkls. Taču šis darbs prasa koncentrētu uzmanību
un garīgo piepūli, arī psihisku noturību, savaldību, iecietību un ātru reakciju krīzes situācijās.
Pirms izlemt, vai tevi interesē šī profesija un ar kādiem cilvēkiem tu nākotnē vēlētos strādāt,
ieteicams pieteikties kādā sociālā institūcijā par brīvprātīgo darbinieku. Tā varēsi kaut ko vairāk
uzzināt par darbu šādā institūcijā, tās vidi un par klientu vajadzībām. Vēl sociālo institūciju darbu vari iepazīt, organizējot labdarības pasākumus kopā ar klasesbiedriem, studiju biedriem vai
darba kolēģiem.
Ja esi skolnieks, pievērs uzmanību latviešu un krievu valodas apguvei, bioloģijai, psiholoģijai,
veselības un mājsaimniecības mācībai. Sociālajam rehabilitētājam darbā jāievēro profesionālā ētika, tādēļ šīs stundas būs noderīgas pamatzināšanu apguvei. Viņam jāmāk attīstīt cilvēka
prasmes, izmantojot nodarbības mākslā un mūzikā, tādēļ šos priekšmetus rūpīgi apgūsti jau
skolā un savas spējas un prasmes attīsti, piedaloties interešu izglītības pulciņos.
Ja esi students, tad nopietni izvērtē, ar kādiem problēmu māktiem cilvēkiem tu gribētu strādāt
nākotnē, lai studiju praksi varētu veikt attiecīgās institūcijās. Padziļināti apgūsti zināšanas darbam ar šādiem cilvēkiem, izstrādā pētnieciskos darbus par izvēlēto tematu. Lai vēl labāk varētu
izvēlēties darba vietu pēc studijām, pastrādā ar divām vai trim klientu grupām, kas paplašinās
tavu redzesloku rehabilitācijas jomā. Izvērtē, kā tavu izvēli ietekmēs personīgās dzīves pieredze,
kas dažkārt var traucēt būt objektīvam darbā.
Ja vēlies padziļināt savas profesionālās zināšanas, apmeklē seminārus par rehabilitācijas tēmām, pēc vairāku gadu pieredzes vienā institūcijā maini darba vietu un cilvēkus, ar kuriem strādāji līdz šim. Sociālais rehabilitētājs ar pirmā līmeņa augstāko izglītību var turpināt profesionālo
attīstību, uzsākot studijas otrā līmeņa augstākās izglītības studiju programmā sociālajā darbā (ir
tiesības studēt tikai divus no četriem studiju gadiem) un iegūstot sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
darbs ar cilvēkiem

dzīvesveida un karjeras jautājumi

darbs ar dokumentiem

cilvēku attiecību jautājumi, praktiskā psiholoģija

sociālā palīdzība un aprūpe

kultūras un brīvā laika aktivitātes

pedagoģisks darbs, sociālā rehabilitācija

sociālo problēmu risināšanas veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			pārliecināšanas spēja		zinātkāre
izpalīdzīgums			sabiedriskums			patstāvība
stabilitāte			sirsnība				emocionalitāte
laipnība				taktiskums			vērīgums
pacietība			akurātums			elastīgums
uzticamība			sistemātiskums*			atklātība
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
veidot attiecības ar cilvēkiem, iegūt
viņu uzticību

konsultēt, klausīties, izrādīt sapratni, uzdot jautājumus, virzīt un apkopot sarunu

novērtēt jebkura cilvēka spējas

sadarboties ar speciālistiem

ieinteresēt un iesaistīt aktivitātēs

rast risinājumus problemātiskās situācijās

izstrādāt sociālās rehabilitācijas plānu

plānot un organizēt darbu

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Bērnu aprūpētājs
Kods 5311 05
DARBA SATURS Bērnu aprūpētāja uzmanības lokā ir tikko dzimuši mazuļi un bērni līdz pat 18
gadu vecumam. Viņš rūpējas par šiem cilvēkiem bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā (turpmāk tekstā – bērnu aprūpes iestāde), kurā šie bērni uzturas pastāvīgi, vai arī bērnu un jauniešu dienas aprūpes centrā. Aprūpētājs var strādāt ar šo vecumu
veseliem un arī slimiem bērniem (bērniem ar invaliditāti).
Galvenais viņa uzdevums ir novērtēt katra bērna pamatvajadzības, noskaidrot informāciju par
viņa veselības stāvokli un citām problēmām un, ņemot vērā šo informāciju, palīdzēt veikt ikdienas darbības, organizēt nodarbības, mācīt un vispusīgi izglītot dažādās jomās. Mazuļiem vai
bērniem ar kustību vai garīgiem traucējumiem aprūpētājs palīdz apģērbties, nomazgāties, sakopt sevi, paēst, kā arī māca visas šīs darbības veikt patstāvīgi. Piemēram, pareizi turēt karoti,
veikt personīgo higiēnu, ievērot uzvedības normas u.c. Viņš gādā, lai sociālās aprūpes iestādē
ievērotu dienas režīmu, ēdienreižu laiku, diendusu utt., tātad lai bērniem būtu veselīgs dzīvesveids, lai viņi neslimotu. Slimības gadījumā organizē medicīniskās palīdzības sniegšanu, aizved
bērnu uz poliklīniku, slimnīcu vai kādu citu iestādi, kas viņam jāapmeklē kādā konkrētā gadījumā. Aprūpētājs sastāda arī nedēļas aktivitāšu un katras dienas plānu. Tajā norāda plānotās
radošās un sporta nodarbības, sadzīves prasmju apguves nodarbības, pasākumus saturīgai
brīvā laika pavadīšanai. Ieplāno uzdevumus un nodarbības atbilstīgi bērnu vecumam un tām
viņa paša aprūpes, mājsaimniecības vai sociālajām prasmēm, kas katram jāapgūst, lai, atstājot
sociālās aprūpes iestādi pēc 18 gadu vecuma, šis cilvēks mācētu patstāvīgi organizēt savu dzīvi.
Aprūpētājs arī pavada bērnus uz pasākumiem ārpus sociālās iestādes, piemēram, uz kino, koncertiem, muzejiem, ekskursijās un citur. Seko līdzi, lai skolas vecuma bērni pildītu mājas darbus,
palīdz izprast un apgūt mācību vielu.
Tā kā bērnu aprūpes iestādē aprūpētājs strādā maiņu darbu, tad, atnākot uz darbu, viņš no
iepriekšējās maiņas darbinieka uzzina informāciju par situāciju iestādē, par iepriekšējā dienā
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bērnu paveikto, viņu veselības stāvokli, kādām iespējamām problēmām u.c. Aprūpētājs vienmēr ir gatavs bērnu uzklausīt un palīdzēt jebkurā situācijā, gādā, lai viņš justos psiholoģiski labi.
Nepieciešamības gadījumā informē iestādes psihologu par bērna problēmām.
Bērnu aprūpētājs pārsvarā strādā komandā, sadarbojoties ar sociālajiem darbiniekiem, psihologu un citiem, un kopā risina radušās problēmas un konfliktsituācijas. Šis cilvēks aprūpes
iestādē ir bērnu „otrā māte”, jo uzklausa un allaž ir gatavs palīdzēt jebkādā veidā.
Dienas aprūpes centrā bērnu aprūpētājs pilda tādus pašus uzdevumus. Atšķirīgais ir tas, ka šo
centru no mācībām brīvajā laikā apmeklē bērni, kuri dzīvo ģimenēs. Viņi var būt arī no tā sauktajām riska ģimenēm, kur vecākiem trūkst spēju vai līdzekļu savu pēcnācēju pilnvērtīgai audzināšanai, vai nāk bērni ar invaliditāti, kuri vēlas iegūt draugus un grib pilnvērtīgi attīstīt savas spējas
tam atbilstīgi iekārtotā un aprīkotā vidē. Arī dienas aprūpes centrā bērnus paēdina, viņi apgūst
dzīvei nepieciešamās prasmes, piedalās radošās un sporta nodarbībās, izpilda skolā uzdotos
mājas darbus, tiek nodrošināta iespēja nomazgāties dušā, izmazgāt drēbes, tiek organizēti pasākumi, ekskursijas un nometnes, un par to visu gādā bērnu aprūpētājs.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Bērnu aprūpētājs izmanto bērnu aprūpes iestādes aprīkojumu, kāds galvenokārt ir ikviena cilvēka mājās, jo iestādes videi jābūt pietuvinātai
ģimenes apstākļiem, kā to paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums. Ir veļas
mazgājamās mašīnas, virtuves aprīkojums kopīgu maltīšu pagatavošanai u.c. Bērnu aprūpētājs izmanto bērnu spējas attīstošas rotaļlietas, dažādus materiālus radošām nodarbībām un
sporta inventāru sporta nodarbībām un spēlēm.
Darba apstākļi Darbs parasti ir konkrētās aprūpējamo bērnu grupas telpās vai atsevišķā ģimenes mājā (sevišķi SOS bērnu ciematos¹), arī nodarbību telpās. Darbs var būt arī psiholoģiski
smags, sevišķi, ja aprūpē ir bērni ar smagiem fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem vai hroniskām slimībām. Tomēr arī rūpes par veseliem bērniem reizēm paaugstina stresu un rada psiholoģisku slodzi, jo šis darbs prasa lielu atbildību, svarīga ir katra bērna veselība un dzīvība, kurš
aprūpētājam ir uzticēts. Tā kā fiziski veseli bērni aprūpes iestādē uzturas tāpēc, ka viņu vecāki
nespēj par savām atvasēm pienācīgi rūpēties, audzināt vai ir vardarbīgi izturējušies, tad mazo un
arī lielo pārdzīvotais atspoguļojas viņu uzvedības problēmās, kuras jārisina bērnu aprūpētājam.
Darba laiks aprūpētājam ir atkarīgs no konkrētās iestādes, kurā viņš strādā. Iespējama gan astoņu stundu darbadiena, gan nakts maiņas, gan arī diennakts maiņas. Dienas aprūpes centrā
tas var sākties pusdienlaikā, kad bērniem beigušās mācības skolā, un ilgt līdz astoņiem vakarā.

Darba iespējas Bērnu aprūpētājs var strādāt ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās reha-

bilitācijas institūcijās (bērnunamos, SOS bērnu ciematos), bērnu un jauniešu dienas aprūpes
centros. Tās var būt valsts, pašvaldību, nevalstisko vai reliģisko organizāciju veidotas iestādes
un centri.

Nepieciešamā izglītība Šai darbā vēlama pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība so-

ciālajā aprūpē, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai akadēmiskā izglītība pedagoģijā,
sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, tomēr katra konkrētā organizācija var noteikt savas prasības. Piemēram, SOS bērnu ciematā netiek izvirzītas noteiktas izglītības prasības, bet
gan zināšanas un pieredze bērnu audzināšanā, izglītošanā un aprūpē, kā arī augsta motivācija
darbam ar bērniem.

¹ Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi
bez vecāku gādības palikušiem bērniem, vairāk: www.sosbernuciemati.lv
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Iespējamais atalgojums Bērnu aprūpētāja atalgojums ir robežās no Ls 220 līdz Ls 400 mē-

nesī.

Radniecīgās profesijas
Sociālais pedagogs
Interešu izglītības skolotājs
Sociālais darbinieks
Jaunatnes lietu speciālists
Auklis

Ko vari darīt jau šodien Izvērtē, vai tevi interesē bērni, vai vēlies izzināt viņu viedokli, izprast
viņu problēmas un palīdzēt. Vai vēlies būt kopā ar bērniem ikdienā un dalīties priekos un bēdās?
Tāpat pārdomā, vai vēlies un spēsi strādāt ar bērniem, kuriem ir nopietni fiziskās vai garīgās
veselības traucējumi, dziļas psiholoģiska rakstura un uzvedības problēmas. Bērnu aprūpētājam
jāspēj novērtēt katra bērna pamatvajadzības, jāizprot viņu problēmas un jāatrod veids, kā viņus
atbalstīt un problēmas risināt.
Bērnu aprūpētājam jābūt ar augstu atbildības izjūtu, pacietīgam, emocionāli nosvērtam, ar labām saskarsmes prasmēm, lai viegli varētu atrast kopīgu valodu ar katru bērnu. Jāspēj būt labestīgam, jāizturas pret katru ar cieņu un jābūt arī pietiekami stingram un prasīgam. Aprūpētājam
jāspēj kļūt par bērnu autoritāti, jāprot tikt galā ar pēkšņām problēmu situācijām, nekrītot panikā
un saglabājot mieru, jāprot risināt konflikta situācijas, jāspēj sadarboties ar aprūpes komandas
speciālistiem un jāstrādā tā, lai pret visiem bērniem būtu vienotas prasības un attieksme.
Ja esi skolnieks un tevi saista šī profesija, tad interesējies par psiholoģiju un pedagoģiju, lasi
literatūru un žurnālus par bērnu aprūpi un audzināšanu. Skolā pievērs uzmanību valodu apguvei,
sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetiem (psiholoģijai, politikai un tiesībām, ētikai), sportam,
mūzikai un vizuālajai mākslai. Vari pieteikties darbā bērnu aprūpes dienas centrā par brīvprātīgo
darbinieku un pārbaudīt praksē, vai šis darbs tev tiešām patīk un ir piemērots. Priekšstatu par
aprūpes iestādes darbu vari iegūt, organizējot labdarības pasākumus bērniem kopā ar klasesbiedriem vai draugiem. Attīsti prasmi saprasties un aprūpēt viņus, palīdzot ģimenē gādāt par
jaunākajiem brāļiem vai māsām, auklējot vai pieskatot citas ģimenes bērnu. Izpēti studiju programmu piedāvājumu sociālajā aprūpē, pedagoģijā, sociālajā darbā un apsver, kurā jomā vēlies
iegūt izglītību. Pirms pieņem lēmumu, noskaidro, kādās vēl profesionālās darbības jomās ar
šādu izglītību varēsi strādāt.
Ja studē sociālo aprūpi, sociālo darbu vai pedagoģiju, tad studiju laikā īpašu uzmanību pievērs
kursiem psiholoģijā (īpaši attīstības un saskarsmes psiholoģijai), pedagoģijā, sociālajā darbā ar
ģimenēm un bērniem un medicīnā. Studiju praksi izvēlies veikt bērnu aprūpes iestādē vai bērnu
dienas aprūpes centrā. Apgūsti pirmās palīdzības sniegšanas pamatus².
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā un esi ieguvis 1. līmeņa augstāko
profesionālo izglītību, vari turpināt studijas otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītībā savā vai
citā atbilstīgā studiju virzienā. Ja tev jau ir otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, tad studijas maģistrantūrā un maģistra darba izstrāde dos iespēju padziļināt zināšanas kādā konkrētā
jautājumā. Tāpat profesionālo kvalifikāciju vari paaugstināt, piedaloties profesionālās pilnveides
un tālākizglītības programmās, kursos, semināros un konferencēs.

² Pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju
apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums).
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
bērnu un jauniešu attīstības posmi

bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumi

bērni un jaunieši ar invaliditāti, iespējas
viņus integrēt sabiedrībā

māksla, mūzika, literatūra, kultūras un brīvā
laika aktivitātes

radošs un iniciatīvas pilns darbs

komandas darbs

pedagoģija, psiholoģija

mājsaimniecība

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			augstsirdība			stingrība
pacietība			sapratne			elastība
labestība			stabilitāte			atklātība
līdzjūtība			taktiskums			savaldība
atbildība				intuīcija*				radošums
uzstājība			sirsnība				enerģiskums
*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
aprūpēt bērnus, arī ar veselības problēmām
organizēt bērna ikdienu, attīstīt intelektu
un radošās spējas
izprast problēmu un rast tai risinājumu
atbilstīgi rīkoties krīzes situācijās un
sniegt pirmo palīdzību

plānot budžetu un veikt mājsaimniecības darbus
būt pozitīvās attiecībās ar bērniem, lai grupā valdītu labas attiecības
risināt nesaskaņas un konfliktus
sadarboties ar dažāda vecuma cilvēkiem, strādāt komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Mākslas terapeits
Kods 2269 08
DARBA SATURS Latvijā mākslas terapijai ir četras specializācijas – vizuāli plastiskā mākslas terapi-

ja, deju un kustību terapija, mūzikas terapija un drāmas terapija. Katrā darba saturs un pienākumi niansēs var atšķirties, tomēr visi mākslas terapeiti ir ārstniecības personas¹, tāpēc viņu darbības mērķi
un galvenie pienākumi ir līdzīgi. Būtiskākā mākslas terapijas atšķirība no, piemēram, psihoterapijas
ir tāda, ka psihoterapijā problēma tiek risināta sarunā ar pacientu, bet mākslas terapijā tās risina ar
mākslas palīdzību.
Vispirms tiek noskaidrota cilvēka problēma, tad meklēts tās rašanās iemesls, kā arī iespējamais
risinājums. Līdz ar to, protams, var atšķirties arī mākslas terapijas metodes, bet būtība šai terapijai
kopumā ir viena – te svarīgs ir gan pats mākslas darba radīšanas, gan izpausmes process, gan tā
rezultāts. Mākslas terapeits palīdz pacientam pārvarēt daudzveidīgas sociālās un arī veselības problēmas. Sākotnēji viņš novērtē savus pacientus iepazīšanās procesā, kad ar vienu vai vairākiem
kopā tiek pārrunāti un konkretizēti sesijas² mērķi, ko katrs cilvēks vēlas darīt un ko sagaida no
sesijas. Tālāk turpina šo procesu, izmantojot attiecīgo mākslas formu atkarībā no tā, kurš veids
ir izvēlēts un kurā viņš ir specializējies. Pats process var risināties dažādi. Mākslas terapeits var
ieteikt, koordinēt un palīdzēt pacientam risināt viņa problēmas ar izvēlēto mākslas veidu vai arī ļaut
viņam brīvi izpausties pašam, tikai vērojot darbību un izdarot attiecīgos secinājumus.
Pēc radošā procesa seko tā sauktā refleksija. Tajā pacients vai grupa pacientu pārrunā ar terapeitu
gan šā procesa norisi, gan tā rezultātu. Tiek apspriests, ko radītais mākslas darbs nozīmē, ko darbojoties katrs cilvēks saprata par sevi, par savām jūtām, domām, problēmām utt. Pacienta radītais
mākslas darbs un tā radīšanas process palīdz terapeitam risināt sarunu par viņam aktuālo jautājumu
un problēmu. Ja pacientu pie mākslas terapeita atsūtījis ārsts sakarā ar kādu slimību, tad viņš parasti
nevis izārstē slimību, bet gan atvieglo tās simptomus (slimības izpausmes).
¹ Ārstniecības persona – persona, kurai ir medicīniskā izglītība un kura nodarbojas ar ārstniecību. Lai iegūtu tiesības nodarboties ar ārstniecību, atbilstīgi Ārstniecības likumam ir jāiegūst ārstniecības personas sertifikāts – dokuments, kas apliecina
attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi
nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē.
² Mākslas terapeita un klienta vienu tikšanos vai nodarbību ar vairākiem klientiem grupā sauc par sesiju.
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Mākslas terapeitam arī jānoformulē mākslas terapijas rezultātu kritēriji, lai varētu novērtēt, vai sākotnēji izvirzītais mērķis ir sasniegts. Pēc tam viņš izsaka savu slēdzienu par terapiju, izstrādā pacientam turpmākās ārstēšanās rekomendācijas un pieraksta visu mākslas terapijas procesu ar konkrēto pacientu.
Nereti viņš veido sadarbību un strādā komandā ar citiem speciālistiem un nozaru profesionāļiem,
piemēram, ar psihologiem, psihoterapeitiem, ārstiem slimnīcās, rehabilitācijas centros, sanatorijās
u.c. Mākslas terapeita klienti galvenokārt ir pacienti, kuri uzturas kādā no šīm iestādēm un kurus pie
viņa norīkojis ārsts.
Savukārt sociālās aprūpes iestādēs vai pie mākslas terapeita, kuram ir sava privātprakse, cilvēki parasti ierodas paši, ja viņi uzskata, ka ir nepieciešama tieši šā terapeita palīdzība. Kopumā pacientu
loks, ar kuriem var strādāt mākslas terapeits, ir diezgan plašs. Tie var būt bērni, pieaugušie un arī
veci cilvēki ar veselības vai psiholoģiska rakstura problēmām: depresijas mākti, ar ēšanas traucējumiem, ar uzvedības problēmām, mācīšanās problēmām, garīgās veselības traucējumiem u.tml.
Mākslas terapeits ar pacientiem var strādāt gan individuāli, gan ar grupu, bet biežāk darbs risinās
grupā. Ar katru pacientu vai grupu tiek izvirzīts savs terapijas mērķis, lai apmierinātu katra cilvēka
vajadzības. Terapeits pārrunā un izskaidro pacientam un viņa piederīgajiem vai aprūpētājiem mākslas terapijas procesu, tā rezultātus un ietekmi uz viņu veselību.
Speciālists regulāri piedalās supervīzijās, kurās ar vairāk pieredzējušu mākslas terapeitu pārrunā
savu darbu ar pacientu, atzīst savus profesionālos ierobežojumus un iespējas un tādējādi pilnveido
zināšanas. Šajā profesijā regulāri jālasa jaunākā profesionālā literatūra un periodiskie izdevumi.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Tā kā mākslas terapeitam nākas strādāt ar dažā-

diem dokumentiem, piemēram, atskaišu sagatavošanu, tad, protams, vajadzīgs dators, tomēr tas
nebūt nav svarīgākais darbarīks. Šā terapeita darbā lietojamie instrumenti ir tie, kurus viņš piedāvā
pacientam kā mākslinieciskās izpausmes līdzekļus un liek ar tiem darboties. Šo darbarīku klāsts
būtiski atšķiras atkarībā no tā, kurā mākslas terapijas veidā terapeits ir specializējies.
Vizuāli plastiskajā mākslas terapijā tie ir zīmuļi, flomāsteri, akvareļkrāsas, guaša, krītiņi, māls, ogle u.c.,
ar kuru palīdzību var veicināt pacienta radošo izpausmi. Mūzikas terapijā tie var būt dažādi mūzikas
instrumenti, mūzikas atskaņotājs, diski u.c. Drāmas terapijā izmanto dažādu teātra atribūtiku un rekvizītus, piemēram, krāsainus lakatus, maskas, roku lelles u.c. Tie palīdz iejusties un izspēlēt lomu spēles
un miniatūrus uzvedumus, kas ir drāmas terapijas būtība. Deju un kustību terapijā vajadzīga dažādu
ritmu mūzika un līdzīgi kā drāmas terapijā var lietot palīgmateriālus – apļus, bumbas, lakatus u.c.

Darba apstākļi Arī tie var atšķirties atkarībā no tā, kur terapeits strādā (privātprakse, slimnīca, re-

habilitācijas centrs u.c.) un kurā mākslas terapijas jomā viņš ir specializējies. Tomēr darbs vienmēr
notiek telpās. Drāmas, deju un kustību terapeita kabinetā parasti sarunas zona ir atdalīta no kustību
zonas. Mūzikas, deju un kustības terapeita darba vietā ik dienu skan mūzika un citas skaņas. Darba
laiks galvenokārt ir atkarīgs no darba vietas, jo veselības un sociālās aprūpes iestādēs tas ir normēts ar konkrētu stundu skaitu, bet privātpraksē atkarīgs no paša izvēlētā pacientu daudzuma un
apmeklējumu biežuma.

Darba iespējas Mākslas terapeits var strādāt veselības aprūpes iestādēs (slimnīcas, rehabilitācijas centri), dažādās sociālās aprūpes iestādēs, arī citās pašvaldību institūcijās, biedrībās vai nodibinājumos. Šis speciālists var strādāt pie komersantiem vai savā privātpraksē, protams, arī izglītības
jomā un piedalīties zinātniskās pētniecības projektos, veicinot specialitātes attīstību.
Nepieciešamā izglītība Mākslas terapeits saskaņā ar pašreizējo likumdošanu ir ārstniecības
persona. Tāpēc jāiegūst otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (maģistra grāds) veselības aprūpē un profesionālā kvalifikācija – mākslas terapeits ar specializāciju kādā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika). Svarīgi, ka divus gadus pēc nepieciešamās
kvalifikācijas iegūšanas mākslas terapeits strādā ārsta uzraudzībā. Pēc tam viņš var saņemt sertifikātu un strādāt patstāvīgi.
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Iespējamais atalgojums Atalgojums var būtiski atšķirties atkarībā no darba vietas. Ja tā ir privāt-

prakse, tad tas atkarīgs no sesiju skaita. Samaksa par individuālu pusotras stundas ilgu sesiju var
sasniegt Ls 30. Par nodarbību ar grupu ir apmēram Ls 10 par sesiju no viena tās dalībnieka. Ja darbs
noris kādā valsts iestādē, tad atalgojums ir aptuveni no Ls 400 līdz Ls 600 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Sociālais pedagogs
Psihologs
Psihoterapeits
Sociālais darbinieks
Interešu izglītības skolotājs

Ko vari darīt jau šodien Mākslas terapeitam jābūt radošam ar interesi par izvēlēto mākslas terapijas specializāciju un tai atbilstīgo mākslas veidu, jāpiemīt empātijai, spējai radoši domāt, fantazēt un
apvienot realitāti ar fantāziju. Jāprot strādāt ar augstu atbildības izjūtu un iejūtību.
Viena no svarīgākajām prasmēm ir izprast cilvēkus un viņu problēmas, bet jāspēj pacienta problēmas norobežot no sevis, lai tās nekaitētu paša personībai un profesionālajai darbībai. Mākslas terapeitam jābūt gatavam ar kādu pacientu vai arī grupu uzturēt ilgstošas attiecības, reizēm pat vairākus
gadus. Jāapzinās, ka ne vienmēr izdosies sasniegt iecerēto rezultātu. Vienmēr jābūt atvērtam jaunai
pieredzei un vēlmei mācīties, paplašināt savu redzesloku.
Ja esi skolnieks, tad atbilstīgi mākslas terapijas veidam, kurā tu vēlētos specializēties, vari pastiprināti
interesēties par šiem priekšmetiem skolā. Apgūsti psiholoģiju, ētiku, bioloģiju, piedalies interešu izglītības programmās vizuāli plastiskajā mākslā, mūzikā, dejās, dziedāšanā vai drāmā. Izvērtē, vai tevi
interesē intensīva saskarsme ar cilvēkiem. Apmeklē teātra izrādes, mākslas izstādes, lasi grāmatas un
citādi bagātini savu valodu un iztēli. Attīsti savas radošās spējas, veidojot, zīmējot, gatavojot apsveikumus un dāvaniņas, kopā ar draugiem vai klasesbiedriem iestudējot lugas, rīkojot koncertus. Interesējies par psiholoģiju un medicīnu. Būtiski ir izvērtēt, kur studēt un iegūt bakalaura grādu. Tiem, kuri vēlas
iegūt maģistra grādu veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikāciju, pirms tam jāiegūst bakalaura
grāds psiholoģijā, veselības aprūpē vai medicīnā, sociālajās zinātnēs, mākslā vai pedagoģijā.
Ja esi students, tad paralēli studijām nodarbojies ar kādu no šajā terapijā pielietojamo mākslu veidiem. Attīsti saskarsmes iemaņas, īpaši prasmi klausīties, uzdot jautājumus, atspoguļot dzirdēto,
virzīt un apkopot sarunu, arī spēju novērot un izprast cilvēku neverbālo valodu. Ja psiholoģija vai medicīna nav tavs studiju virziens, tad interesējies un lasi literatūru par šīm jomām. Pats vari apmeklēt
mākslas terapijas individuālās vai grupas sesijas, lai izprastu šo ārstniecības veidu un tā metodes no
cita skatpunkta un reizē attīstītu sevi kā personību.
Ja vēlies pārkvalificēties, jāiegūst iepriekšminētā izglītība, jāattīsta savas radošās spējas, mākslinieciskās intereses un saskarsmes prasmes.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad vari iesaistīties dažādos zinātniski
pētnieciskos projektos, izstrādāt zinātniskos darbus, piedalīties semināros un kursos, konferencēs
un kongresos. Vari paaugstināt savu kompetenci, lasot jaunāko profesionālo literatūru un periodiskos izdevumus. Atbilstīgi Latvijas Mākslu terapijas asociācijas apstiprinātajam Mākslas terapeitu
sertifikācijas nolikumam (skatīt www.arttherapy.lv) nokārto sertifikācijas eksāmenu. Vari apsvērt iespēju turpināt izglītību doktorantūrā.
Ikviens interesents vairāk informācijas par mākslas terapiju un tās virzieniem var iegūt Latvijas Mākslu terapijas asociācijas mājaslapā www.arttherapy.lv.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
cilvēka anatomija un fizioloģija

ārstniecība, rehabilitācija

mūzika, dejas un kustības

problēmas un to risināšanas veidi

vizuāli plastiskā māksla vai drāma

radošs darbs

psiholoģija, konsultācijas

terapijas veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			uzticamība		emocionalitāte
dāsnums			līdzjūtība		radošums
izpalīdzība			taktiskums		intuīcija**
zinātkāre			sapratne		oriģinalitāte
laipnība				sirsnība			atklātība
pacietība			komplicētība*		elastība
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
veidot labu saskarsmi ar cilvēku un panākt uzticēšanos
motivēt darbam, palīdzēt pārvarēt cilvēka pretestību, nedrošību
izprast cilvēka problēmas un vajadzības
izvēlēties un lietot piemērotāko mākslas terapijas metodi un tehniku atbilstīgi specializācijai

izprast un lietot neverbālo saskarsmi*
izvērtēt terapijas rezultātus un pārrunāt tos ar
cilvēku
strādāt ar cilvēku individuāli un grupā
sadarboties komandā ar citiem speciālistiem

*neverbālā saskarsme – sazināšanās bez vārdiem, izmantojot ķermeņa pozu, žestus, mīmiku, balss toni, intonāciju

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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aprūpĒTĀJS
Kods 5322 02
DARBA SATURS Aprūpētājs tiekas ar klientu pēc tam, kad kāda cilvēka situāciju un spējas

sevi aprūpēt izvērtē sociālā dienesta darbinieks vai sociālais aprūpētājs. Ja viņš secina, ka šim
cilvēkam aprūpe mājās ir nepieciešama, tad ar pakalpojuma sniedzēju tiek slēgta vienošanās
par aprūpes apjomu un veicamajiem darbiem. Apjoms var būt ļoti dažāds, jo ir atkarīgs no
klienta spējām par sevi parūpēties. Pie dažiem cilvēkiem aprūpētājs ierodas katru dienu un
divās līdz sešās stundās padara nepieciešamos darbus, pie citiem ierodas tikai divas vai trīs
reizes nedēļā.
Aprūpētāja uzdevumi ir dažādi – personīgā higiēna, mājokļa uzkopšana, uztura sagādāšana un
citi darbi. Aprūpētājs rūpējas par klienta ādas un matu veselību, maina gultas veļu un apģērbu,
uzkopj un vēdina klienta mājokli, palīdz sakārtot personiskās mantas, kopj istabas augus. Ja
mājoklis nav pilnībā labiekārtots, sanes malku un ūdeni, kurina krāsnis. Dažkārt mazgā arī logus
un tīra pagalmu. Aprūpētājs iegādājas pārtiku un citas sadzīvei vajadzīgas lietas, gatavo ēdienu, pasniedz to un, ja nepieciešams, pabaro cilvēku, mazgā traukus un uzkopj virtuvi.
Atkarībā no tā, kādas ir klienta spējas pārvietoties un pašam veikt daļu no iepriekš minētām
darbībām, tiek noteikti aprūpētāja uzdevumi. Cilvēkam var būt nepieciešama tikai minimāla palīdzība, piemēram, pārtikas iegāde, veļas mazgāšana un viņa mazgāšana reizi nedēļā, jo pārējās
darbības viņš spēj veikt pats. Ja cilvēks pārvietojas ar grūtībām, aprūpētājs pavada klientu uz
viņam nepieciešamām iestādēm, ved arī pastaigās, ja nestaigā, tad viņa vietā veic komunālos
maksājumus, nosūta pastu u.c.
Ja aprūpētājs strādā kādā aprūpes iestādē, tad pamatā veic higiēnas procedūras, maina veļu,
palīdz paēst un pareizi lietot medikamentus. Arī nodrošina tīrību un kārtību tur mītošo cilvēku
dzīvojamās un koplietošanas telpās. Ir atbildīgs par cilvēku drošību un seko, lai viņi ievērotu
iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Pārējos darbus – ēdiena gatavošanu, veļas mazgāšanu,
klienta dokumentu kārtošanu – dara citi iestādes darbinieki.
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Aprūpētāja klienti pārsvarā ir veci ļaudis, kuri nespēj sevi aprūpēt, taču ir arī jaunāki cilvēki pēc
smagām slimībām vai traumām (ārstēšanās slimnīcā) un dažāda vecuma ar invaliditāti, arī bērni. Aprūpētājs katru klientu apmeklē pēc sastādītā darba grafika un sagatavo atskaites par paveikto darbu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Darba vietā aprūpētājs izmanto vienreizlietojamos cimdus, halātu un maiņas apavus. Viņam jāprot rīkoties ar sadzīves tehniku – veļas mašīnu, plīti un citām ierīcēm, kā arī jāprot rīkoties ar dažādiem pārvietošanās līdzekļiem, ko klients
izmanto savā ikdienas dzīvē, piemēram, staiguli, riteņkrēslu u.c.
Darba apstākļi Aprūpētājs strādā klienta dzīvesvietā, pārsvarā dzīvokļos. Tie mēdz būt gan

ar ērtībām, gan bez tām. Aprūpētāja darbs pilsētā atšķiras no darba laukos. Pilsētā ir vieglāk
nokļūt pie klientiem, bet lauku teritorijās tas ir sarežģīti attālumu un sabiedriskā transporta organizācijas dēļ. Tāpēc lauku pašvaldības reizēm organizē mobilās brigādes, kas ar automašīnu
dodas pie katra klienta un veic nepieciešamos darbus.
Darbs ir fiziski smags, jo daudz jākustas un jāpalīdz cilvēkam pārvietoties, jānes iepirkumu somas, dažkārt uz 5. stāvu, jāveic lieli attālumi kājām, neskatoties uz laika apstākļiem.
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā aprūpētājs strādā maiņu darbu atbilstīgi sastādītajam grafikam.

Darba iespējas Aprūpētājs var strādāt pašvaldību sociālajos dienestos, uzņēmumos, kas
piedāvā darbu rūpēties par cilvēkiem viņu mājās, arī speciālos aprūpes birojos. Var strādāt arī
sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti.

Nepieciešamā izglītība Aprūpētājam ir nepieciešams apgūt nepilnu gadu ilgu studiju programmu cilvēku aprūpē. To piedāvā uzņēmumi, kas sniedz šādus pakalpojumus, kā arī citas
organizācijas un mācību centri.

Iespējamais atalgojums Aprūpētāja atalgojums tiek noteikts pēc darba stundas likmes, kas

ir atkarīga no klienta aprūpes līmeņa (kādi darbi jāveic pie klienta). Atalgojums ir atkarīgs arī no
tā, cik klientu individuālās aprūpes darbinieks apkalpo.
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā aprūpētāja atalgojums ir Ls 200 mēnesī.

Radniecīgās profesijas
Bērnu aprūpētājs
Medicīnas māsa
Sociālais aprūpētājs
Sociālais rehabilitētājs
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Ko vari darīt jau šodien Vai tu vēlies palīdzēt cilvēkiem, kuri paši nespēj par sevi parūpēties?
Vai tu labprāt dari dažādus mājsaimniecības darbus, piemēram, uzkop, gatavo ēst, mazgā veļu?
Vai esi nosvērts un spēj mierīgi risināt konflikta situācijas?
Aprūpētājam jābūt emocionāli nosvērtam, iecietīgam, atbildīgam un fiziski spēcīgam. Viņam
jābūt psiholoģiski sagatavotam šādam darbam – jāizprot vecu cilvēku rakstura īpatnības, slimību radītas uzvedības un izturēšanās īpatnības, jāprot veidot sirsnīgas attiecības, lai risinātu
konfliktus. Tas ir emocionāli grūts darbs, jo klienti bieži vien savas emocijas un sāpes uztic tieši
aprūpētājam. Tai pašā laikā darbs dod iespēju vienmēr būt cilvēkos, sniegt atbalstu, palīdzēt,
paust savu sirsnību un labvēlību un gūt gandarījumu no tā.
Ja esi skolnieks, tad izmanto iespēju Ēnu dienās vērot aprūpētāja darba dienu. Piesakies par
brīvprātīgo palīgu vasaras brīvlaikā aprūpes birojā vai uzņemies rūpes par kādu sev pazīstamu vecu cilvēku vai cilvēku ar invaliditāti un palīdzi viņam mājas darbos. Skolā īpašu uzmanību pievērs bioloģijas, psiholoģijas, mājsaimniecības un valodu apguvei. Aktīvi piedalies sporta
nodarbībās skolā un attīsti fizisko izturību un spēku arī ārpusskolas nodarbībās vai patstāvīgi
sportojot. Apgūsti pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad attīsti savu fizisko spēku un izturību, nodarbojoties ar kādu sporta
veidu. Darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes mācies attiecīgos kursos, kur iemācīsies,
kā pārvietot vai palīdzēt pārvietoties cilvēkam ar kustību traucējumiem, iegūsi zināšanas par
cilvēka higiēnu, mājas kopšanu, ēst gatavošanu, veselīga uztura pamatprincipiem un minimālas
zināšanas veselības aprūpē. Attīsti savas saskarsmes prasmes, spēju saglabāt mieru un labvēlību pret cilvēku arī konflikta situācijās.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
palīdzība un rūpes par cilvēkiem

sportošana, kustības, aktīvs dzīvesveids

labdarība un ar to saistīti pasākumi

veselīga uztura jautājumi

bioloģija, psiholoģija

morāls atbalsts cilvēkiem

mājas uzkopšana un ēst gatavošana

veci cilvēki un viņu ikdienas rūpes

Man raksturīgas šādas īpašības:
sirsnība				atbildība				apzinīgums
taktiskums			elastība				taupīgums
pacietība			patiesums			kārtīgums
līdzjūtība			godīgums			savaldība
labvēlība			neatlaidība			enerģiskums
devīgums			saimnieciskums			sabiedriskums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izturēties pret cilvēkiem ar cieņu, sapratni
un līdzjūtību

palīdzēt cilvēkam veikt personīgās higiēnas
procedūras

veikt mājas uzkopšanas darbus, mazgāt un
gludināt veļu

risināt konflikta situācijas

gatavot ēst un palīdzēt nespējīgam cilvēkam paēst

sadarboties komandā
sniegt pirmo palīdzību*

kārtot komunālos un citus maksājumus
* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un
iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums).

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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SOCIĀLĀS
UN TIESĪBU
ZINĀTNES
Jaunatnes lietu speciālists
Intervētājs
Jurists lingvists
Pētnieks (sociālajās zinātnēs)
Statistiķis
Zvērināts tiesu izpildītājs
Zvērināts notārs
Zvērināta notāra palīgs
Bāriņtiesas loceklis
Zvērināts advokāts
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors
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398
402
406
410
414
418
424
428
432
436
440
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Jaunatnes lietu speciālists
Kods 2422 27
DARBA SATURS Jaunatnes lietu speciālists piedalās jaunatnes politikas veidošanā, izvērtē

un izstrādā priekšlikumus tās pilnveidošanai un koordinē to īstenošanu, sadarbojas ar jaunatni,
pārstāv un aizstāv viņu intereses, veicina jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedrības dzīvē. Viņš izstrādā jauniešu pasākumu gada plānu un organizē ieplānotā īstenošanu. Pēc
pasākumiem speciālists lūdz aizpildīt aptaujas anketas, lai noskaidrotu dalībnieku viedokļus par
pasākuma lietderību un kvalitāti, kas vēlāk palīdzētu vēl labāk organizēt nākamās aktivitātes, kā
arī izstrādāt jauno darba plānu nākamajam gadam.
Jaunatnes darba vērtēšanai pašvaldībās speciālists izmanto vispārējos rādītājus, ko 2008. gadā izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija pēc jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018. gadam un labās prakses piemēriem Latvijas pašvaldībās, Eiropas Savienības
un Eiropas Padomes dalībvalstīs. Rādītājos ietilpst šādas jomas: institucionālās sistēmas izveide un
īstenošana darbam ar jaunatni, šā darba koordinācija, stratēģiski plānots darbs ar jaunatni, līdzekļu
plānošana pašvaldības budžetā darbam ar jaunatni, jauniešu informētības palielināšana jaunatnes politikā un aktivitātēs, jauniešu līdzdalības nodrošināšana pašvaldības lēmumu pieņemšanā un jaunatnes
organizācijās vai jauniešu iniciatīvu grupās, jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana, jauniešu sociālā aizsardzība, sabiedriskā kārtība un drošība, jauniešu rīcības atbilstība tiesiskām vai tikumiskām
normām, viņu nodarbinātības, veselības un veselīga dzīvesveida jautājumu risināšana. Novērtējot šīs
jomas, jaunatnes lietu speciālists izstrādā pašvaldības jaunatnes darba stratēģiju vai koordinē tās izstrādi. Tas ir plāns vairākiem gadiem ar noteiktiem mērķiem, to sasniegšanas posmiem un veidiem.
Jaunatnes politikas izstrādē speciālists sadarbojas ar pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvo
komisiju, kurā ir iekļauti pašvaldības speciālisti darbā ar jaunatni, jaunatnes organizāciju un iniciatīvu grupu pārstāvji, valsts pārvaldes iestāžu teritoriālo struktūrvienību un jauniešu domes un
skolēnu un studentu pašpārvalžu pārstāvji.
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Pašvaldībā jaunatnes lietu speciālists organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus jauniešiem
par viņiem aktuāliem tematiem, izglīto šajās tēmās pats vai pieaicina atbilstīgus speciālistus, piemēram, karjeras izvēles, izglītības, veselīga dzīvesveida, kultūras, sporta un citās jomās.
Jaunatnes lietu speciālists konsultē jauniešus arī par jaunatnes politikas jautājumiem, palīdz izstrādāt
un īstenot projektus, iesaista viņus brīvprātīgo darbā Latvijā vai ārvalstīs. Speciālists sniedz padomus
organizāciju un pasākumu veidošanā un organizēšanā, palīdz jauniešiem apzināties un attīstīt savas
individuālās spējas un atrast veidus, kā dot savu ieguldījumu pašvaldības jaunatnes dzīves situācijas
uzlabošanā. Jaunatnes lietu speciālists nav pedagogs, viņš nemāca jauniešus, bet gan atbalsta viņus
un veido tādu vidi, kurā jaunieši izjustu motivāciju īstenot savas idejas un kur apkārtnes iedzīvotāji šos
jauniešus atbalstītu. Viņš koordinē arī starptautisko sadarbību jaunatnes politikas jomā.
Valsts pārvaldes iestādē jaunatnes lietu speciālists izstrādā valsts līmeņa jaunatnes politikas un
stratēģijas dokumentus, izvērtē un uzrauga to īstenošanu. Sadarbojas ar pašvaldību jaunatnes
lietu speciālistiem, ar nacionālām jauniešu organizācijām un valsts iestādēm, ar starptautiskām
jaunatnes organizācijām, izglītības iestādēm un interešu centriem, nodrošina pašvaldību plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas metodisku vadību darbā ar jaunatni.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Jaunatnes lietu speciālists darbā lieto biroja tehniku (datoru, printeri, kopēšanas iekārtu, skeneri, projektoru, faksu), pasākumu dokumentēšanai
un radošu projektu īstenošanai arī fotoaparātu un videokameru. Konkrētu projektu īstenošanai var
būt nepieciešams sporta un tūrisma inventārs, mūzikas atskaņošanas un apgaismes iekārtas u.c.
Darba apstākļi Jaunatnes lietu speciālists pamatā strādā biroja tipa telpās. Darba jautājumos

bieži dodas uz jauniešu centriem, pašvaldības komisijām un komitejām, valsts un pašvaldību
iestādēm, skolām, augstskolām, sabiedriskām organizācijām. Daļu darba uzdevumu speciālists pilda ārpus telpām, kad tiek rīkotas nometnes vai plānoti pasākumi uz brīvdabas skatuves,
parkos, pilsētas vai lauku vidē. Jāņem vērā, ka jauniešu un viņu organizāciju pasākumi parasti
notiek vakaros vai brīvdienās un bieži tajos jāpiedalās arī jaunatnes lietu speciālistam.
Starptautiskās sadarbības jomā jaunatnes lietu speciālists piedalās dažādos pasākumos, semināros, konferencēs, darba grupās ārvalstīs.

Darba iespējas Jaunatnes lietu speciālists var strādāt pašvaldības domē, pašvaldību izglītības pārvaldēs, bērnu un jauniešu centros, jaunatnes iniciatīvu un veselības centros, kultūras un
atpūtas centros, Izglītības un zinātnes ministrijā.
Jaunatnes lietu speciālista izglītība, zināšanas un prasmes var būt ļoti noderīgas darbam nevalstiskās
organizācijās un privātuzņēmumos, kas strādā ar jaunatni vai ar jauniešiem saistītiem jautājumiem.

Nepieciešamā izglītība Lai sāktu strādāt par jaunatnes lietu speciālistu, ir nepieciešama augstākā
izglītība, bet divu gadu laikā pēc darba uzsākšanas jāapgūst šā speciālista mācību programma ne mazāk kā 80 akadēmisko stundu apjomā. Šo prasību izvirza 2008. gada 16. decembrī apstiprinātie Ministru
kabineta noteikumi nr. 1047 „Jaunatnes lietu speciālistu apmācību kārtība”. Jaunatnes lietu speciālistu mācību programmu var vadīt personas, kurām ir tiesības īstenot pieaugušo izglītības programmas.
2010. gadā to darīja SIA „Personāla izglītības centrs „Agenda”” un Latvijas Pašvaldību mācību centrs.
Iegūt jaunatnes lietu speciālista profesionālo kvalifikāciju var arī maģistrantūrā. Informācija par nepieciešamajām mācībām un cita darbam noderīga informācija ir atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas
informācijas portālā www.jaunatneslietas.lv. Kopējais mācību ilgums četri līdz seši gadi.
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Iespējamais atalgojums Jaunatnes lietu speciālista atalgojums ir Ls 300-Ls 450 mēnesī. Tā
apjoms ir atkarīgs no pašvaldības finanšu iespējām, kā arī no līdzdalības projektos.

Radniecīgās profesijas

Sociālais pedagogs
Interešu izglītības skolotājs
Sociālais darbinieks
Profesionālās izglītības skolotājs

Ko vari darīt jau šodien Ikvienam, kurš vēlas strādāt par jaunatnes lietu speciālistu, jābūt
ieinteresētam jauniešu problēmu risināšanā, viņu dzīvesveida, kultūras, sporta, izglītības un nodarbinātības aktualitātēs. Tāpat topošajam speciālistam jāzina, ka starp jauniešiem (personām
vecumā no 13 līdz 25 gadiem) ir arī dažādas īpaši atbalstāmas grupas – jaunieši ar invaliditāti,
bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie, jaunieši bez pamatizglītības, policijas redzeslokā nonākušie, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie, jaunieši, kuri ir atkarīgi no psihotropām vielām, un citas
grupas. Katrai šādai grupai ir savas atšķirīgas intereses un vajadzība pēc atbalsta. Tātad, pirms
izvirzīt sev mērķi kļūt par jaunatnes lietu speciālistu, svarīgi ir pārdomāt, vai spēsi savas uzmanības lokā ietvert daudz atšķirīgu darbības virzienu atbilstīgi jauniešu specifiskajām problēmām
un vai esi tolerants un iecietīgs.
Tā kā jaunatnes lietu speciālista darbā ietilpst starptautiskās sadarbības un jaunatnes politikas
veidošana atbilstīgi starptautiskiem pamatvirzieniem, tad šim darbam nozīmīgi ir apgūt svešvalodas, it sevišķi, krievu, angļu un vācu valodu.
Ja esi skolnieks un nākotnē vēlies strādāt šajā profesijā, tad iesaisties skolēnu pašpārvaldes
darbā, piedalies jauniešu zinātniski pētnieciskajā darbā par jauniešiem aktuāliem jautājumiem
skolā vai novadā, esi aktīvs pašdarbības un interešu izglītības jomā, piedalies projektu izstrādē.
Pārbaudi savas līdera spējas, organizējot pasākumus klasesbiedriem vai draugiem. Skolā pievērs uzmanību valodu apguvei, sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetiem (īpaši psiholoģijai,
politikai un tiesībām, ētikai), sportam, mūzikai un vizuālajai mākslai.
Ja esi students, rūpīgi apgūsti studiju kursus pedagoģijā, psiholoģijā, tiesībās, projektu vadībā, veselības un veselīga dzīvesveida jautājumos. Ja šajās jomās studiju programma kursus
nepiedāvā, tad izmanto iespēju tos apgūt kā izvēles kursus. Esi aktīvs studentu pašpārvaldes,
jauniešu neformālo grupu dalībnieks, piedalies brīvprātīgajā darbā jauniešu organizācijās vai
starptautiskās apmaiņas programmās. Iepazīsties ar vietējiem un Eiropas Savienības jaunatnes
politikas dokumentiem.
Ja vēlies apgūt šo profesiju papildus esošajai, tad izskati iespējas studēt jaunatnes lietu speciālista izglītības programmā (80 akadēmisko stundu) vai maģistra studiju programmā, kas nodrošina jaunatnes lietu speciālista profesionālo kvalifikāciju. Vari mācīties tālākizglītības kursos
pedagoģijā, psiholoģijā, jauniešu veselības jautājumos, komercdarbībā, tiesībās, saskarsmē un
jaunatnes politikas pamatos, projektu vadībā, vides zinību pamatos un jauniešu neformālajā izglītībā, jo tos tad uzskatīs kā apgūtus atbilstīgi jaunatnes lietu speciālista mācību programmai.
Jaunatnes lietu speciālistam jābūt labā fiziskā un sportiskā formā, aktīvam un uzņēmīgam, ar
plašu redzesloku, labam plānotājam, stratēģim un ar lieliskām saskarsmes spējām. Sīkāk savu
interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību jaunatnes lietu speciālista profesijai vari izvērtēt prasmju lapā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
darbs ar cilvēkiem

jauniešu politikas un kultūras aktualitātes

darbs, kas prasa uzņēmību un iniciatīvu

veselīgs dzīvesveids

radošs darbs

pasākumi, to plānošana

darbs izglītošanas jomā

sabiedriskās aktivitātes

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			uzņēmība			emocionalitāte
izpalīdzība			enerģiskums			bagāta iztēle
pacietība			ekstraversija*			neatkarība
atbildība				optimisms			atklātība
sabiedriskums			valdonība			oriģinalitāte
taktiskums			pašapziņa			elastīgums
* ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums,
laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
ieinteresēt un iesaistīt cilvēkus pasākumos

pamatot savu un respektēt citu viedokli

koordinēt daudzu cilvēku darbu

izstrādāt pasākumu, projektu un programmu plānu, saturu un darba metodes

risināt konfliktus
pārliecināt

precīzi un skaidri izteikt domas
organizēt pasākumus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Intervētājs
Kods 4227 01
DARBA SATURS Intervētāja uzdevums ir izzināt cilvēku viedokļus dažādos jautājumos, viņus

iztaujājot. Intervēt var gan privātpersonas, gan uzņēmumu pārstāvjus, gan pa tālruni, gan klātienē.
Vispirms darba vadītājs vai organizētājs izsniedz intervētājam darba uzdevumu, kurā iekļauts
aptaujas temats, interviju skaits un vietas, kur tās veicamas, respondentu¹ atlases kritēriji un aptaujas anketas, norādes, kas jāievēro intervijas laikā, un uzdoto jautājumu plašāki skaidrojumi.
Viņš noklausās arī instruktāžu par intervijas jautājumu specifiku.
Ja plānotas telefonintervijas, tad intervētājs datorā atrod speciāli izstrādātas aptaujas anketas
un uzsāk intervijas. Respondentus viņš var izvēlēties gan publiskās, gan klientu vai savas darbavietas datu bāzēs. Ar datorprogrammas palīdzību intervētājs bez konkrētas izvēles atlasa vairākus tālruņa numurus un zvana uz to, kas parādās uz ekrāna. Kad cilvēks sazvanīts un ir piekritis
aptaujai, intervētājs secīgi izklāsta aptaujas jautājumus un datorā ieraksta vai atzīmē saņemtās
atbildes.
Klātienes intervijas var iedalīt strukturētās un nestrukturētās. Strukturētajās visiem respondentiem tiek uzdoti vienādi jautājumi nemainīgā secībā, savukārt nestrukturētās pieļauj lielāku
elastību, papildjautājumus. Tajās lielākoties tiek uzdoti atvērtie jautājumi², retāk tādi, uz kuriem
gaidāma konkrēta atbilde. Reizēm intervētāji saņem tikai intervijas tēmu un dažus pamatjautājumus, bet papildjautājumi un intervijas vadīšana paliek intervētāja ziņā.
Aptaujas klātienē intervētājs pārsvarā veic cilvēku dzīvesvietās, darbavietās vai veikalos. Viņa
rīcībā ir aptaujas anketu izdrukas vai tās ir portatīvā datorā, kur viņš atzīmē sniegtās atbildes. Ja

¹ Respondents — persona, kas, piedaloties aptaujā vai intervijā, sniedz atbildes uz noteiktiem jautājumiem.
² Atvērtais jautājums – jautājums, kam netiek sniegti atbilžu varianti un kas uzdots tādā veidā, kas paredz garāku atbildi
saistītā tekstā.
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kādu jautājumu cilvēks neizprot, tad intervētājs paskaidro, bet neiesaka, kā uz to atbildēt. Klātienes intervijās jāievēro nejaušā maršruta metode, piemēram, aptauju veic katrā trešajā mājā
vai dzīvoklī, aptaujā tikai vienu ģimenes locekli u. tml. Lielākoties intervētāji nevar aptaujāt katru
pretim nākošu cilvēku, jo aptaujas jāveic, ievērojot noteiktas respondentu grupu proporcijas
atkarībā no dzimuma, vecuma, dzīvesvietas, tautības un citiem parametriem, kādus darba vadītājs ir norādījis. Piemēram, ja padziļināti tiks pētīti divdesmit līdz trīsdesmit gadu veci vīrieši, tad
nepieciešami precīzāki dati par šo grupu, tāpēc ar šā vecuma vīriešiem intervētājs veiks divreiz
vairāk interviju nekā ar citiem respondentiem. Proporciju jeb kvotu sadalījumi tiek norādīti darba uzdevumā, un intervētāja pienākums ir aptaujāt respondentus atbilstīgi tām.
Garas, sarežģītas un nestrukturētas intervijas lielākoties tiek ierakstītas diktofonā. Rakstiski intervētājs atzīmē tikai pamatinformāciju – respondenta vārdu, vecumu, tautību – un pēc vajadzības atbildes uz kādiem atsevišķiem jautājumiem. Šīs atvērtās intervijas risinās kā dialogs, saruna, un atkarībā no darba uzdevuma intervētājs var uzdot precizējošus vai papildjautājumus. Tās
arī parasti ir garākas nekā aptaujas, jo intervētājam nereti nepieciešama lielāka iedziļināšanās.
Intervētājam nākas uzdot arī jautājumus, uz kuriem respondenti atbild nelabprāt, tāpēc darbā svarīga ir labas saskarsmes prasme un spēja radīt uzticēšanos. Viņam ne vien jāieinteresē
cilvēki atbildēt uz jautājumiem, bet arī rūpīgi jāaizpilda anketas un jāiekļaujas termiņos, kas
noteikti katrai aptaujai.
Pēc intervijām jāpārbauda anketu kvalitāte – vai ir atzīmētas atbildes uz visiem jautājumiem, vai
viss atbilst prasībām. Nepareizi aizpildītās (piemēram, jautājumos, kur iespējama viena pareiza
atbilde, atzīmētas vairākas un līdzīgi) tiek uzskatītas par nederīgām. Savākto datu kvalitāti pārrauga arī darba vadītājs.
Intervētāja darba rezultāts ir statistikas datu kopums. Viņš iesniedz vai nu aizpildītas anketas,
vai pats ievada informāciju datorā un vadītājam iesniedz to elektroniski. Lietojot datoru, darba
apjoms ir mazāks, jo samazinās iespēja pieļaut kļūdas, datus ievadot vai atzīmējot atbildes uz
jautājumiem (piemēram, dators neļauj atzīmēt vairākas atbildes jautājumos, kur atļauta tikai
viena).

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Ja intervētājs veic telefonintervijas, tad galvenie darba instrumenti ir dators un tālrunis. Ja veic tiešās intervijas, tad tās var būt gan papīra
anketas un pildspalva, gan portatīvais dators, kas mūsdienās pakāpeniski aizstāj papīru. Atkarībā no intervijas specifikas var izmantot dažādus uzskates materiālus, video un audiomateriālus,
kas palīdz iesaistīt respondentus sarunā un izskaidrot nianses, kā arī var lietot diktofonus.
Lai intervētājus varētu pazīt, viņiem ir apliecības, speciālas vestes, jakas vai datorsomas ar pētniecības uzņēmuma logo.

Darba apstākļi Veicot telefonintervijas, darba apstākļi ir līdzīgi kā jebkuram biroja darbiniekam, kurš strādā ar datoru. Tiešām intervijām tie var būt visdažādākie – veikalā, uz ielas, cilvēku
dzīvesvietās.
Intervētāja darba laiks ir nenormēts. Atkarībā no uzdevuma, interviju veida un respondentu grupas tas var būt gan darbdienās un darba laikā, gan brīvdienās un vakaros. Dzīvesvietās lielākoties nākas aptaujāt tieši darbdienu vakaros un brīvdienās. Intervētājs pats kontrolē savu darba
laiku, galvenais ir kvalitatīvi veikt darbu un izpildīt to noteiktajā laikā.
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Darba iespējas Intervētāji strādā galvenokārt socioloģisko vai tirgus pētījumu uzņēmumos, arī
Centrālajā statistikas pārvaldē.

Nepieciešamā izglītība Intervētāju darbā izglītībai nav lielas nozīmes, bet ieteicama būtu vis-

maz vidējā izglītība.

Iespējamais atalgojums Samaksa ir atkarīga no padarītā darba apjoma, tā var sasniegt ap-

tuveni Ls 500 mēnesī vai vairāk. Intervētāji saņem gabaldarba samaksu, kas nozīmē, ka par
katru interviju saņem noteiktu naudas summu, kas ir atkarīga no tās apjoma un sarežģītības. Cik
to katrs intervētājs veic noteiktā laika posmā, ir viņa paša ziņā.

Radniecīgās profesijas

Pētnieks (sociālajās zinātnēs)
Sociologs
Klientu konsultants
TV ziņu raidījumu moderators (TV diktors)
Klientu apkalpošanas operators

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk runāt ar cilvēkiem, uzklausīt viņu viedokli, esi sabiedrisks? Vai esi apzinīgs un tev ir nopietna attieksme pret darbu, vai vēlies uzzināt, ko cilvēki domā
par dažādām tēmām? Intervēšanu var apvienot arī ar citu darbu un darīt to brīvajā laikā – pēc
darbdienas vai brīvdienās. Darba kvalitātes pamatā ir nejauši aptaujāto cilvēku viedoklis un precīza tā pierakstīšana.
Ja esi skolnieks un tevi šis darbs interesē, tad piesakies praksē kādā sociālo pētījumu uzņēmumā. Telefonintervijas ir pirmais solis, kā vislabāk iepazīt šā darba specifiku. Vari arī doties līdzi
intervētājam un vērot intervijas ar cilvēkiem viņu dzīvesvietās. Šai darbā liela nozīme ir spējai
saprasties, kā arī mācēt atstāt patīkamu iespaidu, lai cilvēks intervijai piekristu. Šeit lieti noderēs
ne vien kopta un pareiza latviešu valoda, bet arī krievu un, iespējams, citu svešvalodu zināšanas,
arī patīkama uzvedība. Skolā pievērs uzmanību informātikai un valodu apguvei, apgūsti apģērba
un runas etiķeti.
Ja esi students kādā no sociālajām zinātnēm, tad intervētāja darbs būs laba prakse, lai izprastu
kvantitatīvo datu iegūšanas principus, un piemērots darbs apvienojumā ar studijām.
Ja vēlies pārkvalificēties, piesakies par intervētāju kādā sociālo pētījumu uzņēmumā – tur novērtēs, vai tu spēj ātri izprast situāciju un tai atbilstīgi rīkoties. Apgūsti datora lietošanas prasmi.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, lasi praktiskās psiholoģijas un
mārketinga literatūru par cilvēku motivēšanu, neverbālo un verbālo saskarsmi, sarunas vadīšanu un kļūsti par labu intervētāju, lai ikviens cilvēks atbildētu uz aptaujas jautājumiem. Labam
speciālistam uzņēmums ar laiku var piedāvāt arī augstāku amatu, piemēram, projekta vadītāja
asistenta vai analītiķa asistenta, taču ņem vērā, ka tad noteikti būs nepieciešama arī atbilstīga
profesionālā izglītība. Lai iegūtu augstāko izglītību šajā jomā, interesējies par studiju iespējām
sociālajās zinātnēs, piemēram, socioloģijā.
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Intervētājs

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
cilvēki, viņu domu dažādība

apģērba un runas etiķete

intervēšana

neverbālā un verbālā saskarsme

sociālie procesi, sabiedrības pētījumu metodes

konkrēti uzdevumi, paša plānots darba laiks

mainīga darba vide

darbs ar datoru, datu bāzēm, informāciju

Man raksturīgas šādas īpašības:
kārtīgums			vērīgums			ziņkārība
neatlaidība			ekstraversija*			apzinība
savaldība 			precizitāte			optimisms
sabiedriskums			uzstājība			pacietība
pārliecināšanas spēja 		enerģiskums			sirsnība
taktiskums			apņēmība 			disciplinētība
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt patstāvīgi, izpildīt darbu noteiktā termiņā

izteikties skaidri un precīzi, paskaidrot

pārliecināt un ieinteresēt

rīkoties atbilstīgi apstākļiem

uzsākt un vadīt sarunu

izprast un uzklausīt cilvēkus

neietekmēt cilvēku viedokli

strādāt ar datoru, diktofonu

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Jurists lingvists
Kods 3411 09
DARBA SATURS Jurists lingvists rediģē juridisku tekstu, galvenokārt tulkotus tiesību aktus un
likumus, nodrošina tiem kvalitatīvu valodu un juridiski precīzu saturu, pārbaudot arī terminoloģiju. Viņš var arī tulkot dokumentus latviešu valodā. Šim speciālistam labi jāpārzina tulkotā
dokumenta valsts tiesību sistēma, jāsalīdzina un jāizvērtē jēdzienu un juridisko konstrukciju pareizums. Ja ir neprecizitātes, dokumenti jānoformulē pēc Latvijas likumu un tiesību aktu prasībām, taču tiem jāatbilst oriģinālā teksta saturam. Lai varētu pareizi veikt šādus labojumus, jurists
lingvists meklē informāciju dažādos izziņas avotos – vārdnīcās, tiesību aktos, datu bāzēs. Ļoti
noderīgas ir labas svešvalodu zināšanas, jo tad viņš var pārbaudīt teksta atbilstību oriģinālam (ja
teksts ir tulkots vairāk reižu).
Darbs galvenokārt ir saistīts ar dokumentiem un to rūpīgu analītisku pārbaudi, taču var būt nepieciešamas arī labas saziņas spējas gadījumos, kad jādodas pie teksta sastādītāja vai klienta
un jāvienojas par nepieciešamajiem labojumiem.
Lingvists sastāda arī normatīvos dokumentus, piemēram, līgumus un iekšējās kārtības noteikumus, izvēloties tiem precīzāko formulējumu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Jurists lingvists darbā izmanto datoru un vārdnīcas, kā arī elektroniskās datu bāzes. Var izmantot arī dažādas specializētas datorprogrammas
tulkošanai.
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Darba apstākļi Darbs norit biroja telpās vai mājās. Iespējama gan normēta, gan nenormēta
darbadiena, bieži jāveic līgumdarbi.

Darba iespējas Jurists lingvists var strādāt gan valsts institūcijās – ministrijās, likumdošanas nozarē, Saeimā –, gan Eiropas institūcijās, arī bankās, izdevniecībās, laikrakstu redakcijās,
dažādos lielos uzņēmumos, kur nepieciešami juridiski precīzi teksta formulējumi, piemēram,
apdrošināšanas kompānijās. Viņš var būt arī pašnodarbinātais.
Nepieciešamā izglītība Darbam Latvijā nepieciešama otrā līmeņa augstākā profesionālā
izglītība vai arī bakalaura izglītība un pieredze darbā ar juridisku dokumentu rediģēšanu vai sastādīšanu. Priekšrocības darba tirgū var būt tiem, kuri ir ieguvuši humanitāro zinātņu maģistra
grādu juridiskajā lingvistikā. Lai varētu strādāt Eiropas Savienības institūcijās, obligāti nepieciešama arī juridiskā izglītība.

Iespējamais atalgojums Atalgojums atkarīgs no paveiktā darba apjoma, vidēji Ls 13 par

loksni (1800 zīmju).

Radniecīgās profesijas
Jurists
Tulks
Tulkotājs
Filologs

Ko vari darīt jau šodien Juristam lingvistam jābūt ļoti erudītam un radošam, lai spētu atrast

katram tekstam piemērotāko formulējumu. Nepieciešama prasme strādāt ar izziņas avotiem,
orientēties gan grāmatu, gan elektroniskos lingvistikas resursos un datu bāzēs. Jābūt arī ļoti
pedantiskam, pat sīkumainam, ar augstām koncentrēšanās spējām. Jāmāk patstāvīgi atrast
sev nepieciešamo informāciju, kā arī vajadzības gadījumā sazināties ar paša nepārzinātas nozares speciālistiem.
Ja esi skolnieks, pastiprinātu uzmanību pievērs latviešu valodas un svešvalodu apguvei. Labi
mācies filozofiju, politiku un tiesības. Varbūt pamēģini tulkot. Vari apmeklēt juridisko biroju atvērto durvju dienas, kā arī Ēnu dienā ēno kādu juristu lingvistu. Lai kļūtu par šo speciālistu, vari
studēt jurisprudenci, filoloģiju vai tulkošanu pamatstudiju līmenī, bet pēc tam maģistra studijās
apgūt tieši jurista lingvista specialitāti.

Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir sociālo zinātņu bakalaura, maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, filoloģijā vai citās radniecīgās jomās, tad piesakies
studijām jurista lingvista maģistra studiju programmā. Apgūsti angļu valodu visaugstākā līmenī
un saņem tam dokumentālu apliecinājumu, nokārtojot TOEFL, IELTS vai līdzīgu eksāmenu. Vairāk informācijas par eksāmeniem un sagatavošanās kursiem vari iegūt Baltic Council for International Education (IELTS tests) mājaslapā www.balticcouncil.org, RTU Rīgas biznesa skolas
angļu valodas centra (TOEFL tests) mājaslapā www.educationusa.lv un citur.
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Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad mācies gan lingvistikas, gan
tiesību jautājumu kursos.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 408

11/11/11 2:55 PM

Jurists lingvists

409

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tiesību zinātne

tulkošanas teorija un metodika

valodniecība un svešvalodas

politika un tiesības

tulkošana, teksta rediģēšana

juridisko dokumentu valodas īpatnības

pētniecisks un radošs darbs

juridiskā terminoloģija

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			enerģiskums			intelektualitāte**
pedantisms			radošums			analītiskums
pašapziņa			oriģinalitāte			kritiskums
draudzīgums			intuīcija*				sistemātiskums***
optimisms			atklātība				rūpība
godkāre				disciplinētība			zinātkāre
*intuitīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
domāt analītiski un vērtēt kritiski

strādāt komandā

iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju

strādāt ar izziņas avotiem, orientēties grāmatu un elektroniskos lingvistikas resursos,
datu bāzēs

strādāt ar nozares informācijas un komunikāciju tehnoloģijām
strādāt ar juridisko terminoloģiju

racionāli organizēt darbu, izprotot savstarpēji saistīto darba procesa daļu izpildes
secību
sagatavot juridiskus dokumentus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Pētnieks (sociālajās zinātnēs)¹
DARBA SATURS Pie sociālajām zinātnēm pieder antropoloģija, socioloģija, ekonomika, filozo-

fija, vēsture, politikas zinātne, pedagoģija, psiholoģija, tiesību un vadības zinātnes u.c. Pētnieks,
kurš strādā šo zinātņu jomā, pēta un skaidro cilvēku attiecības un to mijiedarbību sabiedrībā (tai
skaitā grupā, organizācijās, ģimenē u.c.) un parasti savā darbā teorijas un pētniecības metodes
izmanto atbilstīgi tai sociālo zinātņu nozarei, kuru ir apguvis studijās un kurās ieguvis padziļinātas zināšanas zinātniski pētnieciskajā darbā. Viņš regulāri lasa zinātniskās publikācijas un interesējas par jaunumiem attiecīgajā nozarē (aktuāliem pētījumu tematiem, rezultātiem, izvirzītām
teorijām, zinātniskās pētniecības metožu pielietojumu, jauninājumiem u.c.). Balstoties uz noskaidrotajām aktualitātēm zinātnē un sabiedrībā, izraugās sava pētījuma virzienu, izvērtē, kādi
jautājumi varētu ietilpt pētījuma problēmā un ar kādu pētniecības soļu un instrumentu² palīdzību
iespējams iegūt vajadzīgo informāciju. Lai iecerēto īstenotu, pētniekam jāiegūst finansējums,
tādēļ viņš izstrādā pētījuma projekta pieteikumu un iesniedz to organizācijām, kuras to piešķir.
Ja pētnieks finansējumu savam darbam vēlas iegūt no dažāda līmeņa zinātniskajiem grantiem
(Eiropas Savienības, Latvijas finanšu piešķīrumiem) vai valsts, pašvaldību un privātām institūcijām, kas izsludina konkursus tās interesējošo jautājumu izpētei, tad, lai precizētu sava pētījuma
mērķus un uzdevumus, vispirms viņam jātiekas ar pasūtītāju.
Lai veiksmīgāk definētu pētāmo problēmu, pētnieks izanalizē kolēģu darbu par līdzīgām tēmām,
apspriežas ar viņiem un pārskata pieejamos statistikas datus. Darbā viņš var izmantot divu veidu
pētnieciskās pieejas – kvantitatīvo datu analīzi (statistikas datu un aptauju rezultātu analīzi), jo
tiem ir lieli apjomi, kas sniedz plašāku un vispārīgāku priekšstatu par procesiem sabiedrībā kopumā, un kvalitatīvo datu analīzi (piemēram, interviju vai tekstu analīzi), kur gan ir mazāk datu,
bet kur iespējams iegūt padziļinātu informāciju par pētāmo jautājumu. Bet bieži pētījumos tiek
izmantotas abas pieejas.

¹ Profesiju grupa „Zinātnieki, fiziķi un astronomi” 2111 (02).
² Par pētījuma instrumentiem sociālajās zinātnēs sauc visus pētījuma veikšanas līdzekļus – aptaujas, intervijas, teksta analīzes metodes, arī avotu un respondentu jeb intervējamo cilvēku atlases principus.
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Izmantojot kvantitatīvās pētniecības metodes, pētnieks iesaistās anketas izstrādē, piedāvā
respondentu izlases principu, sagatavo instrukcijas intervētājiem, piedalās arī lauka darbā³ un
uzrauga, lai viss norit pēc iepriekš izvirzītajām prasībām. Kad dati ir iegūti, pētnieks ievada tos
datorā, kodē un apstrādā speciālās datu analīzes programmās, tad veido tabulas, kas palīdz
viegli uztvert iegūtos rezultātus.
Kvalitatīvās pētniecības metodē ietilpst dažāda veida informācijas ieguve – intervijas, grupu
intervijas⁴, arī dokumentu (piemēram, likumu), vizuālo informācijas avotu (attēlu, plakātu, ēku,
televīzijas pārraižu, telpu iekārtojuma utt.) analīze. Dažkārt pētnieks plānoti un mērķtiecīgi novēro kādu parādību, lai pēc tam analizētu rezultātus un izdarītu secinājumus, piemēram, par
cilvēku reakciju uz demokrātisku un autoritāru komandas vadības stilu. Iegūto informāciju pētnieks nodod citām pētījumā iesaistītajām personām un pasūtītājiem, organizējot tikšanās vai
sazinoties pa e-pastu.
Pēc informācijas savākšanas un tās apstrādes pētnieks pārbauda savu hipotēžu pareizību, izdara secinājumus, saistītā un viegli saprotamā valodā uzraksta pētījuma rezultātus un izvirza
savus priekšlikumus. Pētnieks piedalās arī dažādās konferencēs, pētījumu rezultātu prezentācijās, tiekas ar citiem pētniekiem un politikas veidotājiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Pētnieks darbā galvenokārt izmanto datoru ar

noteiktām datorprogrammām. Piemēram, ja jāsagatavo pētījuma pieteikums vai rezultātu izklāsts, tad izmanto Ms Word un Ms Excel, ja nepieciešams veikt kvantitatīvo datu apstrādi, tad
datu apstrādes programmu SPSS, ja veic kvalitatīvo datu analīzi, tad var izmantot N-vivo un citas programmas. Intervijās viņš lieto diktofonus, fotoaparātus, videotehniku. Darbs ar grupām
noris īpaši pielāgotās telpās, kur var redzēt un pamanīt visu, kas notiek interviju laikā.

Darba apstākļi Pētnieks pārsvarā strādā pie datora, kur raksta pētījuma datu analīzi, sagatavo

pārskatus un zinātniskus rakstus. Nereti viņa darba vieta ir atkarīga no pētījuma respondentu
atrašanās vietas. Piemēram, ja jāveic pētījums, kas saistīts ar lauku reģioniem, viņš dzīvo un
strādā iepriekš paša izvēlētajā reģionā.

Darba iespējas Pētnieks var strādāt dažādās valsts un privātās pētniecības organizācijās,
augstskolu pētniecības institūtos, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās, mediju vai reklāmas aģentūrās.
Nepieciešamā izglītība Šai darbā nepieciešama augstākā izglītība, vēlams maģistra grāds

socioloģijā, ekonomikā, antropoloģijā, pedagoģijā, psiholoģijā, politoloģijā vai citā sociālo zinātņu jomā. Studiju ilgums ir trīs – četri gadi bakalaura programmās un divi gadi maģistrantūrā.

Iespējamais atalgojums Pētnieki reti saņem fiksētu darba algu, vidēji tā svārstās no Ls 500
līdz Ls 1500 mēnesī. Atalgojuma lielums var būt atkarīgs gan no darbavietas, gan konkrētā projektā iegūtā finansējuma lieluma, gan no pētnieka darāmā darba apjoma.

³ Lauka darbs – informācijas iegūšanas process, piemēram, aptauju un interviju veikšana.
⁴ Grupas intervija – organizēta diskusija noteiktas pētnieku interesējošas mērķgrupas respondentu vidū.
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Radniecīgās profesijas
Sociologs
Politologs
Filozofs
Jurists
Psihologs
Ekonomists
Vēsturnieks

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk lasīt jaunākās ziņas, sekot līdzi notikumiem sabiedrībā,

ekonomikā un politikā? Vai tevi interesē cilvēku domas, uzskati un viņu attieksme pret notiekošo? Vai tevi interesē psiholoģija, pedagoģija un komunikāciju zinātne? Varbūt tev rodas kādi
novērojumi un secinājumi par sabiedrībai aktuāliem jautājumiem, piemēram, bezdarbu, imigrāciju, cilvēku dzīves uztveri, valsts politiku, vēsturisko notikumu interpretāciju vai nacionālo pašapziņu? Lai pievērstos sabiedrībai nozīmīgu jautājumu pētīšanai, sāc ar savu apkārtni – centies
saprast sevi un savus vienaudžus, viņu uzvedību un motivāciju, vēro dažādu notikumu gaitu un
mēģini atrast likumsakarības tajā.
Pētniekam jābūt atvērtam, daudzpusīgam, motivētam arvien uzzināt kaut ko jaunu, loģiski un
analītiski domājošam, lai spētu paskatīties ārpus pieņemtajiem uztveres rāmjiem. Katram pētījumu posmam ir nepieciešama sava prasme – informācijas vākšana, datu sistematizēšana,
analizēšana, pārskatu rakstīšana, sakarību meklēšana, prezentāciju un pētījumu rezultātu pasniegšana, skaidrošana un aizstāvēšana. Ļoti svarīga ir māka veidot labu saskarsmi ar kolēģiem,
pasūtītājiem un respondentiem.
Ja esi skolnieks, tad projektu nedēļā savu zinātniski pētniecisko darbu vari veltīt kādam sabiedrībai nozīmīgam jautājumam. Lasi avīzes un skaties analītiskās televīzijas pārraides. Skolā īpaši
centies labi apgūt latviešu valodu un svešvalodas, vēsturi, matemātiku, interesējies par politiku,
ētiku, psiholoģiju un arī ekonomiku. Tomēr atceries – pētniekam noder plašas vispārējās zināšanas, bet specifiskās ļauj veiksmīgāk izdarīt pētījumus kādā noteiktā jomā.
Ja esi students, tad meklē iespējas uzzināt kaut ko vairāk par pētnieka praktisko darbu – pētniecības uzņēmumos vai institūtos vari meklēt gan darba, gan prakses iespējas, kā arī strādāt
brīvprātīgi. Apgūsti pētījumu metodoloģiju, jau laikus iemācies rakstīt projektus un nekautrējies
tos sūtīt uz konkursiem – labus projektus novērtēs arī tad, ja tos rakstījuši studenti.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tas izdarāms, apgūstot pētījumu metodoloģiju, specializēto datorprogrammu lietošanu un, protams, gūstot izpratni par pētījumu veikšanu. Ja tev jau ir augstākā
izglītība, tad maģistrantūras studijas kādā no sociālo vai humanitāro zinātņu jomām sniegs papildu zināšanas un prasmi veikt kvalitatīvus pētījumus.
Ja vēlies padziļināt zināšanas, vari turpināt mācības doktorantūrā vai iegūt otru augstāko izglītību kādā tevi interesējošā sociālo zinātņu jomā. Dodies apmaiņas braucienos, piedalies zinātniskās konferencēs, kongresos un semināros gan Latvijā, gan ārvalstīs.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
sociālie procesi un sabiedrības pētījumi

starpnozaru pētījumi

informācijas ieguves, apstrādes un analīzes
metodes pētniecībā

sociālās zinātnes*

zinātniski un praktiski pētījumi
indivīda un grupas mijiedarbība

pētījumu metodoloģijas jautājumi
plānošana un projektu izstrāde

* antropoloģija, socioloģija, ekonomika, filozofija, vēsture, politikas zinātne, pedagoģija, psiholoģija, tiesību un vadības
zinātnes u.c.

Man raksturīgas šādas īpašības:
disciplinētība			analītiskums			paškritika
apdomība			intelektualitāte*			tolerance
neatlaidība			kritiskums			mērķtiecība
vērīgums			neatkarība			pašapziņa
metodiskums			zinātkāre			sabiedriskums
tālredzība			komplicētība**			pacietība
*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
iegūt informāciju, sistematizēt un analizēt

izstrādāt pētījuma projektu

veikt dažādus aprēķinus

izvirzīt konkrētus mērķus un uzdevumus

skaidri formulēt savas domas mutvārdos
un rakstveidā

izstrādāt pētījuma metodoloģiju un instrumentāriju

organizēt savu un citu darbu

rakstīt zinātniskus rakstus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Statistiķis
Kods 3314 03
DARBA SATURS Statistiķis konstruē matemātiskos modeļus un veic aprēķinus ar skaitļiem

gan sociālajā, gan finanšu un ekonomikas jomā. Viņa darba pienākumi ir atkarīgi no uzņēmuma
specifikas. Lai gan statistiķis galvenokārt nodarbojas ar datu apstrādi, viņa pienākumos var ietilpt arī, piemēram, projektu vadīšana un pētījumu datu analīze.
Darba uzdevumu statistiķis saņem no projekta vai pētījuma vadītāja, analītiķa vai cita darbinieka. Piemēram, pārbaudīt aptaujas anketas loģiku, lai izvairītos no kļūdām, neprecizitātēm un
labojumiem tālākajā datu apstrādē, ja respondentiem nav uzdoti visi vajadzīgie jautājumi vai ir
piemirsts kāds svarīgs atbildes variants, kas varētu negatīvi ietekmēt savākto datu precizitāti un
ticamību.
Pēc aptaujas un datu savākšanas statistiķis uzsāk pētījuma datu pārbaudi, piemēram, kāda ir to
ievades kvalitāte, loģikas kļūdas, nesakritības un datu atbilstība statistikai. Vajadzības gadījumā
dati tiek izsvērti atbilstīgi kādiem noteiktiem parametriem, ievērojot, piemēram, Latvijas statistikas datus par iedzīvotāju vecuma struktūru vai kāda uzņēmuma klientu datiem. Ja tiek atklātas
kļūdas un nepilnības, tad informāciju par to statistiķis nodod pētījuma vadītājam, kurš izlemj, vai
intervētājiem būtu atkārtoti jāsazinās ar respondentu vai jāveic jaunas intervijas.
Ja kļūdu nav un datu fails jeb tā masīvs¹ ir sagatavots, statistiķis veic tajos dažādas manipulācijas un veido grupas. Nereti interesējošo jautājumu aptaujās neuzdod tieši, jo atbildes var būt
neprecīzas. Tad tās, izmantojot statistiskās metodes, meklē statistiķis.
Tāpat viņš veido dažādus vizuālus attēlus iegūto rezultātu parādīšanai, tie var būt grafiki, dinamikas līknes, tabulas. Statistiķis var izrēķināt un attēlot, piemēram, vidējos aritmētiskos rādītājus,
ar statistiskām metodēm aprēķināt daudz sarežģītākus matemātiskos rādītājus, pētīt nozīmī-

¹ Datu masīvs – sakārtots vienāda tipa (loģiski viendabīgs) elementu kopums. Viena masīva elementi var būt veseli skaitļi,
cita – reāli skaitļi vai rakstu zīmju virknes.
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bas un cēloņus, piemēram, kādi faktori visvairāk ietekmē produkta pieprasījumu vai kas bankas
darbībā veicina klientu lojalitāti un kas – viņu aiziešanu pie konkurentiem.
Sarežģītāku darba uzdevumu izpildei statistiķis parasti pats izvēlas metodi un saskaņo to ar
darba devēju vai klientu. Ar klientiem statistiķis tiekas tikai gadījumos, kad ir kādas specifiskas
vai sarežģītas prasības datu apstrādei.
Statistika nav vienkārša skaitīšana, un to metodēs ir iespējamas kļūdas. Statistiķis strādā, ņemot vērā, ka pilnīgi precīzi fakti netiek noskaidroti. Tāpēc rezultātiem tiek pieļauta, piemēram,
95% ticamība un ņemts vērā, ka, veicot atkārtotu aptauju ar citiem cilvēkiem, rezultāti var atšķirties par 3-5%.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Statistiķis darbā lieto datoru un statistikas datorprogrammas (piemēram, SPSS, MS Excel), arī biroja tehniku, piemēram, printeri un tālruni.
Darba apstākļi Statistiķis strādā biroja telpās astoņas darba stundas dienā. Izpildot kādus
steidzamus pasūtījumus, var nākties strādāt arī virsstundas.
Darba iespējas Statistiķis var strādāt valsts un pašvaldību uzņēmumos vai privātuzņēmumos,
piemēram, sociālo pētījumu firmās, bankās, apdrošināšanas firmās un auditorfirmās, kā arī
Centrālajā statistikas pārvaldē.
Nepieciešamā izglītība Šajā profesijā nepieciešama matemātiķa statistiķa augstākā izglītība. Mācību ilgums ir pieci gadi.
Statistiķa darbu var veikt arī ar augstāko izglītību ekonomikā, informāciju tehnoloģijās vai kādā
citā līdzīgā jomā, ja augstskolas programmā apgūts padziļināts statistikas kurss, tomēr speciālists ar matemātiķa statistiķa izglītību noteikti spēs risināt sarežģītākus uzdevumus.

Iespējamais atalgojums Statistiķa algas apmērs ir atkarīgs no uzņēmuma, darba pieredzes,
darba uzdevumu sarežģītības un ir robežās no Ls 350 līdz Ls 1000 mēnesī.
Radniecīgās profesijas
Statistikas matemātiķis
Finansists
Grāmatvedis

Ko vari darīt jau šodien Vai tev šķiet interesants darbs ar lielu datu daudzumu un to apstrāde? Vai patīk risināt matemātikas uzdevumus? Varbūt patīk pētīt statistikas datus, meklēt tiem
kopsakarības un cēloņus? Statistiķa profesijā būtiska ir loģiskā un matemātiskā domāšana,
spēja analizēt datus, ko veicinās matemātikas, fizikas, ķīmijas, kā arī dažādi atjautības uzdevumi, krustvārdu mīklas, šahs, stratēģijas un prāta spēles. Ļoti nozīmīga ir augsta precizitāte.
Ja esi skolnieks, tad meklē informāciju internetā un pēti statistikas datus, centies izprast, kā
šādi rezultāti veidojušies. Apgūsti varbūtības teoriju un risini uzdevumus, izmantojot to. Tā kā
statistiķim labi jāprot veikt aprēķini ar datoru, vari mācīties risināt matemātiskus uzdevumus
ar dažādu aprēķinu veikšanai paredzētām programmām, piemēram, MS Excel. No mācību
priekšmetiem īpašu uzmanību pievērs matemātikai, informātikai, programmēšanas pamatiem
un ekonomikai.
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Ja esi students, tad aktīvi meklē prakses vietas uzņēmumos, kur nepieciešami statistiķi. Sākot
ar vienkāršākiem tehniskiem uzdevumiem, lieliski iepazīsi un izpratīsi šā darba specifiku. Pievērs
pastiprinātu uzmanību statistikas programmu un datu apstrādes metožu apguvei. Vari apsvērt
iespēju doties apmaiņas braucienā uz kādu ārvalstu augstskolu, jo pieeja statistikas veidošanai
Latvijā un ārzemēs ir nedaudz atšķirīga.
Pārkvalificēties būs iespējams, ja tev jau ir matemātiķa izglītība vai esi padziļināti apguvis statistikas kursu, mācoties kādā citā specialitātē. Iegūsti informāciju par statistiskajām metodēm un
iemaņas programmu lietošanā kursos vai kā klausītājs augstskolā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, turpini izglītību maģistrantūrā vai
doktorantūrā un meklē iespējas papildināt zināšanas ārzemēs. Nozares vēl labākai izpratnei papildus vari mācīties programmēšanas vai citos kursos. Lieliskas papildu zināšanas vari iegūt,
lasot labas ārzemju grāmatas.
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Statistiķis

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
statistika

procesi un likumsakarības

statistikas metodes

statistikas datora programmas

datu analīze un interpretācija

sarežģīti uzdevumi un prāta spēles

matemātika, informātika

pētniecība

Man raksturīgas šādas īpašības:
disciplinētība			apķērība			centība
komplicētība*			intelektualitāte**			neatkarība
precizitāte			strādīgums			zinātkāre
pacietība			analītiskums			apzinīgums
neatlaidība			rūpība				sistemātiskums***
vērīgums			kritiskums			tālredzība
*komplicētība – spēja uztvert pasauli dauzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
plānot datu vākšanas metodes atbilstīgi
pētījuma projektam

noformēt statistiskās analīzes rezultātus
nespeciālistiem saprotamā veidā

veikt aprēķinus

strādāt ātri un ievērot termiņus

pārzināt un izvēlēties datu apstrādes metodes

strādāt ar lielu informācijas daudzumu

saskatīt sakarības un analizēt datus

strādāt patstāvīgi un sadarboties komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Zvērināts tiesu izpildītājs
Kods 2619 07
DARBA SATURS Zvērināts tiesu izpildītājs ir tiesu varai piederīga valsts amatpersona, kas veic
nolēmuma, t.i., tiesas un citu valsts institūciju un/vai amatpersonu pieņemto lēmumu, izpildi, lai
piedzinējs¹ pēc iespējas ātrāk varētu atgūt to naudas summu vai saņemt vēl ko citu, kas viņam
ar nolēmumu ir piespriests atgūt. Lēmumi pārsvarā ir saistīti ar parādu piespiedu piedziņu, taču
var būt arī par naudas sodu piedziņu, par izlikšanu no dzīvesvietas, tiesas piespriesto priekšmetu nodošanu, komunālo maksājumu parādu, nesamaksāto kredītu un nodokļu parādu piedziņu
u.c.
Zvērināts tiesu izpildītājs uzsāk naudas līdzekļu vai kā cita piedziņu, balstoties uz konkrētiem
nolēmumiem, ko piedzinējs iesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam, jo parādnieks, uz kuru attiecas lēmums par nepieciešamību veikt nolēmumā norādīto līdzekļu atmaksu vai kā cita atdošanu, atsakās lēmumu pildīt labprātīgi. Ja parādnieks nav arī izrādījis vēlēšanos atrisināt radušos
situāciju, zvērināts tiesu izpildītājs sūta rakstisku brīdinājumu, t.i., priekšlikumu, parādniekam
attiecīgās institūcijas nolēmumu izpildīt labprātīgi. Vienlaikus, lai iegūtu plašāku informāciju par
parādnieka mantas atrašanās vietu un tās apjomu, kas palīdzētu izvērtēt piedziņas iespējas,
zvērināts tiesu izpildītājs apseko parādnieka dzīvesvietu vai uzņēmumu; meklē nepieciešamo informāciju publiskajās datu bāzēs, t.i., zemesgrāmatu elektroniskajā datu bāzē, uzņēmumu datu
bāzē, parādnieku reģistrā, laulāto mantisko attiecību reģistrā, lai noskaidrotu, kāds ir parādnieka mantas stāvoklis un vai laulātajiem ir noslēgts līgums par mantas šķirtību; meklē arī CSDD
datu bāzē, vai uz parādnieka vārda ir reģistrēts kāds transportlīdzeklis u.tml. Situācijās, kad zvērināts tiesu izpildītājs konstatē, ka uz parādnieka vārda reģistrētais transportlīdzeklis vai lieta ir
ņemta līzingā, viņš nevirza tās pārdošanai, jo līzingā ņemti kustamie un nekustamie īpašumi un
lietas pēc noteikumiem pieder līzinga kompānijām.
¹ Fiziska vai juridiska persona, valsts, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, kurai par labu ir pieņemts nolēmums.
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Balstoties uz iegūto informāciju, zvērināts tiesu izpildītājs veic atzīmes visos publiskajos reģistros, apķīlājot² attiecīgo kustamo un/vai nekustamo īpašumu izpildrakstā noteiktā apjomā.
Apķīlāšana vai aizlieguma ierakstīšana notiek elektroniski. Līdz ar to parādnieks ar šo mantu
vairs nevar veikt nekādas darbības līdz brīdim, kad pats nepiekrīt labprātīgi samaksāt vai atdot
piedzītos līdzekļus zvērinātam tiesu izpildītājam.
Zvērināts tiesu izpildītājs sazinās arī ar bankām, lai uzzinātu parādnieka bankas kontu stāvokli.
Ja viņam kontos atrodas nepieciešamā naudas summa vai arī regulāri tiek ieskaitīta darba alga,
zvērināts tiesu izpildītājs sūta bankām rīkojumus par naudas līdzekļu noņemšanu no konta konkrētās parāda summas apjomā. Ja parādnieks pēc aicinājuma labprātīgi sadarboties to tomēr
nedara, tad zvērināts tiesu izpildītājs veic piespiedu piedziņu, t.i., nodod lietas materiālus sertificētiem vērtētājiem, kuri sniedz atzinumu par parādnieka kustamo un nekustamo īpašumu vērtību. Balstoties uz viņu vērtējumu, tiek organizēta parādnieka kustamo un nekustamo īpašumu
pārdošana izsolē. Tā kā ne visas lietas tiek nodotas sertificētiem vērtētājiem, tad zvērināts tiesu
izpildītājs brauc uz parādnieka dzīvesvietu, pārbauda mantas stāvokli, apraksta to un nosaka
lietu izsoles cenu.
Izsolē kāds no tās dalībniekiem, solot lielāko naudas summu par konkrēto īpašumu, iegūst tiesības to saņemt savā īpašumā. Konkrētajai personai mēneša laikā jāsamaksā pilna pirkuma
summa. Kad tas ir izdarīts, zvērināts tiesu izpildītājs raksta pieteikumu tiesai un tiesa nozīmē
tiesas sēdi, uz kuru izsauc visas piedziņas procesā iesaistītās puses, un tiesa apstiprina izsoles
aktu. Mēdz būt situācijas, ka parādnieks dzīvo konkrētajā nekustamajā īpašumā, ko izsolē ir
ieguvis jauns īpašnieks, un atsakās doties no tā prom. Šādā situācijā zvērināts tiesu izpildītājs,
balstoties uz saņemto pieprasītāja nolēmumu, nodrošina parādnieka izlikšanu no dzīvesvietas.
Tā kā situācijas šādos gadījumos var būt dažādas, tad, ja ir paredzams apdraudējums, zvērināts
tiesu izpildītājs pieaicina policiju. Tā tiek pieaicināta arī gadījumos, ja parādnieks atsakās atvērt
durvis un atstāt savu dzīvesvietu arī pēc iepriekš nosūtīta brīdinājuma par durvju piespiedu atvēršanu. Vienlaikus tiek pieaicināti arī meistari, kuri durvis var atvērt.
Neapmaksāto naudas līdzekļu piedziņas procesā zvērināts tiesu izpildītājs fiksē faktus par kustamo un nekustamo īpašumu konkrētajā dienā un laikā, piemēram, nofotografē dzīvokli, mēbeles, auto u.c. Fiksētie fakti kopā ar sastādīto aktu ir pierādījums lietā par mantas stāvokli
izsoles brīdī. Ja atkārtota īpašuma apmeklējuma laikā ir konstatēti kādi mantas bojājumi vai
zudumi, tad zvērināts tiesu izpildītājs pieaicina ekspertus un kopā ar viņiem veido padomi, kas
pieņem lēmumu par bojājumu un zudumu nopietnību un to iespējamo cēloni. Mantas stāvokļa
fiksēšana noder arī situācijās, kad parādnieks vēlas izīrēt savu dzīvokli īrniekam, jo fotogrāfijas
kopā ar zvērināta tiesu izpildītāja sagatavoto aktu palīdz izvairīties no papildu zaudējumiem parādniekam, kurš īrniekam īpašumu ir nodevis labā stāvoklī, bet saņem to atpakaļ ar dažādiem
bojājumiem.
Tā kā zvērinātam tiesu izpildītājam ir pieejami nepieciešamie materiāli par parādnieka situāciju,
tad reizēs, kad parādnieks vai kāda cita iesaistītā persona lūdz plašāku informāciju un atsevišķus dokumentus par šo lietu, zvērināts tiesu izpildītājs tos sagatavo un par attiecīgu samaksu
arī izsniedz. Situācijās, kad naudas līdzekļus no parādnieka nav iespējams piedzīt, zvērināts
tiesu izpildītājs sagatavo aktu, kurā norāda uz parādnieka nespēju segt parādus.

² Pēc tiesas lēmuma vai administratīva rīkojuma ierobežo īpašnieka brīvu rīcību (ar viņa mantu), piemēram, dāvināt.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Zvērināts tiesu izpildītājs ikdienā strādā ar datoru, kuram ir noteiktas lietvedības programmas un pieeja internetam, jo lielākā daļa dokumentu
tiek sastādīta un nosūtīta elektroniski.
Lai nepieciešamos dokumentus sagatavotu uz papīra, pavairotu, ieskenētu un nosūtītu, zvērināts tiesu izpildītājs izmanto dažādu biroja tehniku – kopētāju, skeneri, printeri un faksu.
Lai ierakstītu savas sarunas ar parādnieku, zvērināts tiesu izpildītājs izmanto diktofonu. Parādnieka kustamā un nekustamā īpašuma apjoma un stāvokļa fiksēšanai zvērināts tiesu izpildītājs
izmanto fotoaparātu vai videokameru.

Darba apstākļi Zvērināts tiesu izpildītājs strādā savā birojā. Tur viņš glabā visu dokumentāciju

un tur notiek darbs ar parādniekiem un piedzinējiem. Bet nākas strādāt arī ārpus biroja, jo telpu
un lietu aprakstīšanai viņam jādodas uz tām vietām, kur atrodas parādnieka kustamā un nekustamā manta.
Tiesu izpildītāja ētikas kodekss nosaka, ka zvērinātam tiesu izpildītājam vienmēr jābūt sasniedzamam, tātad viņš ir tiesīgs pieņemt darbā tik daudz darbinieku, cik uzskata par nepieciešamu,
t.i., zvērināta tiesu izpildītāja palīgus, sekretāri, grāmatvedi u.c.

Darba iespējas Zvērināts tiesu izpildītājs darbojas kā pašnodarbinātā persona vienas konkrētas apgabaltiesas teritorijā.

Nepieciešamā izglītība Zvērinātam tiesu izpildītājam ir nepieciešams maģistra grāds tiesību
zinātnēs (studiju ilgums ir pieci līdz seši gadi) un valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Pēc izglītības iegūšanas un sasniedzot 25 gadu vecumu, attiecīgā persona var pieteikties par
kandidātu zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtošanai. Ja ir brīvas amata vietas, tad jurists,
kurš atbilst vecuma un izglītības kritērijiem, piesakās uz konkrēto zvērināta tiesu izpildītāja vietu.
Lai viņa kandidatūru izvērtētu, personai ir nepieciešama iepriekšēja darba pieredze kā juristam
vai kā zvērināta tiesu izpildītāja palīgam.
Pēc amata ieņemšanas zvērinātam tiesu izpildītājam regulāri jākārto atestācijas eksāmeni (reizi
piecos gados), lai pierādītu savu kvalifikāciju. Ja šo piecu gadu periodā zvērināts tiesu izpildītājs ir paaugstinājis savu kvalifikāciju, mācījies kursos, apmeklējis lekcijas, pats vadījis lekcijas,
studējis doktorantūrā vai piedalījies darba grupās likumprojektu izstrādē, tad viņu var atbrīvot
no kvalifikācijas eksāmena atkārtotas kārtošanas. Iepriekš minētās prasības ir noteiktas Tiesu
izpildītāju likumā.

Iespējamais atalgojums Zvērinātā tiesu izpildītāja ienākumi ir atkarīgi no klientu skaita un

no tā, kādas naudas summas viņam izdodas no parādnieka piedzīt. Zvērināta tiesu izpildītāja
ienākumus veido atlīdzība par konkrētu darbību veikšanu, piemēram, paziņojuma sastādīšanu,
nosūtīšanu u.c. un procentiem no atgūtās summas par labu piedzinējam.
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Jurists
Zvērināts advokāts
Penitenciārā un probācijas darba speciālists
Nodokļu inspektors

Ko vari darīt jau šodien Zvērinātam tiesu izpildītājam jābūt ar labām juridiskām zināšanām.

Viņam jāpārzina tiesu, advokātu un notāru darba funkcijas. Tāpat viņam vajadzīgas labas zināšanas ekonomikā un uzņēmējdarbībā, lai spētu veiksmīgi organizēt savu un personāla darbu un
viņa vadītais birojs būtu pietiekami plaši pazīstams, kas veicinātu klientu skaita palielināšanos.
Zvērinātam tiesu izpildītājam jābūt psiholoģiski stabilam, mierīgam, nosvērtam un savaldīgam,
jo darbs bieži vien rada spriedzi un prasa stipru nervu sistēmu. Tai pašā laikā viņam jābūt uzņēmīgam, apveltītam ar līdera spējām un labām saskarsmes un konfliktu risināšanas prasmēm.
Zvērinātam tiesu izpildītājam jāspēj uztvert parādnieka un piedzinēja emocionālo stāvokli un
jāprot pozitīvi atrisināt nepatīkamas situācijas.
Zvērināta tiesu izpildītāja raksturā galvenās ir augstas morāles un vērtību normas, augsta taisnīguma un godprātības izjūta. Viņam jāprot vienlīdzīgi izturēties pret visiem cilvēkiem, jo, atsavinot cilvēkiem piederošās mantas, zvērināts tiesu izpildītājs nevar piedzīt no šīs personas par
labu piedzinējam vairāk, nekā likums to ir paredzējis. Zvērinātam tiesu izpildītājam jābūt ļoti precīzam, neitrālam un ar augstu atbildības izjūtu, jo darbs ir saistīts ar naudu un tiesas darbiem,
kur katru zvērināta tiesu izpildītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
Ja vēlies darbu, kas ir pilns ar izaicinājumiem un kur ienākumi ir atkarīgi no tavas profesionalitātes un spējām, tad kā savu studiju virzienu nākotnē izvēlies tiesību zinātnes (jurisprudenci).
Ja esi skolnieks, tad skolā pastiprinātu uzmanību pievērs matemātikas, ekonomikas, psiholoģijas, politikas un tiesību apguvei. Tā kā zvērinātam tiesu izpildītājam ikdienā ir jāstrādā ar dažādu
nacionalitāšu pārstāvjiem un jāpārzina starptautiskās normas, tad jau skolā padziļināti apgūsti
krievu un angļu valodu vai latviešu, ja tā nav tava dzimtā valoda. Apgūsti arī ētiku, jo ētiska rīcība
ir ļoti svarīga zvērinātu tiesu izpildītāju darbā.
Ja esi students, tad uzzini vairāk par zvērināta tiesu izpildītāja darba ikdienu, piesakoties praksē
zvērinātu tiesu izpildītāju birojā. Tas palīdzēs izvērtēt, vai pats esi gatavs nākotnē strādāt šo
darbu. Izstrādā patstāvīgos darbus, kas saistīti ar tiesu izpildītāja kompetences jautājumiem,
parādnieku un piedzinēju tiesībām u.c. Studiju laikā pievērs uzmanību arī saskarsmes psiholoģijas un konfliktu risināšanas veidu apguvei. Ja studiju programma to nepiedāvā, tad apgūsti to
kā izvēles kursu vai kā klausītājs citā studiju programmā.
Ja tev ir maģistra grāds tiesību zinātnēs un vēlies pārkvalificēties, tad uzzini vairāk, kā iespējams
kļūt par zvērinātu tiesu izpildītāju un par eksaminācijas kārtību Tiesu izpildītāju likumā. Par aktualitātēm šajā jomā, zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem u.c.
informāciju vari iegūt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājaslapā http://www.lzti.lv/.
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Ja vēlies padziļināt zināšanas šajā jomā, tad iestājies doktorantūrā, apmeklē starptautiskas konferences un sanāksmes, piedalies vietēja un starptautiska līmeņa darba grupās un dodies pieredzes apmaiņas braucienos. Rūpējies, lai paaugstinātās spriedzes radītais emocionālais nogurums nekaitētu tavai veselībai un saskarsmei ar citiem cilvēkiem. Tādēļ atrodi veidus, kā ikdienā
atbrīvoties no stresa – sporto, darbojies harmonizējošās nodarbībās u.c.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tiesību zinātne, jurisprudence

problēmu risināšanas iespējas

likumi un tiesību akti

psiholoģija

cilvēku motivēšana, pārliecināšana un
ietekmēšana

literatūra un filmas par tiesu praksi, noziegumu
atklāšanu, sodu piemērošanu

godīgums un taisnīgums

ekonomika un uzņēmējdarbība

Man raksturīgas šādas īpašības:
praktiskums			sabiedriskums			izlēmība
godīgums			godkāre				apzinīgums
materiālisms*			uzņēmība			draudzīgums
neatlaidība			drosme				pacietība
lietišķums			disciplinētība			apķērība
valdonība			savaldība			analītiskums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties likumos un tiesību aktos un
pielietot tur noteikto

ātri pieņemt lēmumu un reaģēt neparedzētās situācijās

saprotamā veidā izskaidrot sarežģītus
jautājumus

saglabāt mieru un konstruktīvi risināt
konflikta situācijas

plānot un organizēt savu un citu cilvēku
darbu

uztvert un izprast cilvēku emocionālo
stāvokli

lietot latviešu, krievu un angļu valodu

ievērot morāles normas un ētiku

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Zvērināts notārs
Kods 2619 05
DARBA SATURS Zvērināts notārs ir tiesu sistēmai piederīga persona, kura galvenie amata pienākumi ir noteikti Notariāta likumā. Notārs apliecina dokumentu vai darījumu patiesumu, sagatavo notariālos aktus, apliecinājumus, pieņem glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus,
risina mantojuma lietas.
Zvērināta notāra klienti ir juridiskas vai fiziskas personas, kurām nepieciešami juridiski pakalpojumi. Klienti pie notāra vēršas, lai saņemtu notāra apstiprinājumu (piemēram, apstiprinājumu, ka
dokumenta noraksts, kopija, tulkojums vai paraksts ir īsts, vai ka persona, kas veic kādu darījumu, ir dzīva utt.). Šajos gadījumos zvērināts notārs salīdzina oriģinālo dokumentu ar tā norakstu,
kopiju vai tulkojumu, pārbauda parakstītāja identitāti, apliecinot viņa paraksta īstumu.
Zvērināts notārs sagatavo un apliecina pilnvaras, kas, piemēram, dod iespēju vadīt cita īpašnieka automašīnu ārpus Latvijas robežas bez viņa klātbūtnes vai atļauj nepilngadīgam bērnam
šķērsot Latvijas robežu viņu uzraugošas personas pavadībā u.c. gadījumos. Rakstot pilnvaru,
zvērināts notārs pārbauda tās devēja identitāti un rīcībspēju¹. Pilnvaras devējs var iesniegt zvērinātam notāram gatavu pilnvaras teksta projektu vai lūgt to sastādīt. Pilnvaras akts jāparaksta
pilnvaras devējam zvērināta notāra klātbūtnē.
Zvērināts notārs noformē un apliecina dokumentus par kādas kustamas mantas pāriešanu citas personas īpašumā, un slēdz uztura līgumus, ja šī persona apņemas iepriekšējo īpašnieku
uzturēt. Tāpat viņš izstrādā pirkuma, dāvinājuma, īpašuma maiņas vai cita darījuma veikšanas
līgumus, arī līgumus par laulāto mantas kopību vai sadalījumu. Klienti pie zvērināta notāra vēršas
arī mantojuma jautājumos, ja nepieciešams apstiprināt savas tiesības uz mantojumu vai juridiski
atteikties no tā, kā arī publiska testamenta sagatavošanas vai mantojuma līguma noslēgšanas
reizēs. Zvērināts notārs var pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus.
¹ Rīcībspēja nozīmē personas spēju ar savām darbībām paust apzinātu gribu, iegūt tiesības un uzņemties pienākumus (tai
skaitā slēgt tiesiskus darījumus). Rīcībspēju nav nepilngadīgajiem, personām, kurām iedibināta aizgādnība izlaidīgas vai
izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī garīgi slimām personām, kuras ar tiesas spriedumu atzītas par rīcībnespējīgām.
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Visus apliecinātos darījumus un sagatavotos aktus zvērināts notārs reģistrē aktu un apliecinājumu reģistros, notariālo aktu, glabājumu grāmatā, alfabētiskajā rādītājā ieraksta personas,
kuru vārdā izpildīta notariālā darbība, u.c. Zvērināts notārs visus datus elektroniski reģistrē arī
„Mantojuma lietu ievešanas reģistrā” un „Elektroniskajā notariālo darbību reģistrā”. Aktus, grāmatas, zīmogus, klientu lietas un vērtības notārs uzglabā drošā vietā un nebojātā veidā. Tāpat
zvērinātam notāram pastāvīgi glabājamie dokumenti jānodod Latvijas Nacionālajā arhīvā.
Zvērinātam notāram ir atļauts gādāt par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās, kā arī tiesību, tiesību nodrošinājumu vai ziņu ierakstīšanu Nekustamā īpašuma
valsts kadastrā un Uzņēmumu reģistrā. Lai iegūtu atļaujas, apliecības un citus dokumentus notariāli noformēto un apliecināmo aktu noslēgšanai vai nostiprināšanai, zvērināts notārs tās var
sagādāt no valsts, pašvaldības un privātām iestādēm, kā arī no amatpersonām un privātām
personām.
Zvērināts notārs veic arī citas darbības, piemēram, no 2011. gada 1. februāra viņš ir tiesīgs šķirt
laulības bezstrīdus kārtībā, t.i., gadījumos, ja laulātajiem nav strīdu par bērnu aizgādnību un par
īpašuma sadali.
Zvērināts notārs ne tikai apliecina un sagatavo dokumentus, bet arī konsultē klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos, izskaidro viņu darbības tiesiskās sekas un ieteic tālākās darbības. Sagatavojot notariālos aktus, zvērināts notārs abām pusēm izskaidro dokumentu saturu
un to parakstīšanas sekas. Palīdz pusēm izstrādāt vienošanos (cik iespējams, samierināt, ja nav
panākta pilnīga saprašanās), nodrošinot tās līdzsvaru un taisnīgumu, lai mazāk pieredzējusī vai
mazāk kompetentā puse nenonāktu nelabvēlīgā stāvoklī.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Zvērināts notārs izmanto biroja tehniku un amata zīmogu.

Darba apstākļi Zvērināts notārs strādā birojā savā prakses vietā atsevišķā kabinetā. Visbiežāk

darba apstākļus viņš izvēlas un rada pats. Notariāta likums nosaka zvērināta notāra darba laiku,
kas ir astoņas stundas dienā piecas dienas nedēļā. Likums nosaka, ka klientu pieņemšanai
zvērinātam notāram jāatvēl ne mazāk kā piecas stundas dienā.
Lielos birojos tehniskie darbinieki un zvērināta notāra palīgi var sniegt viņam pilnvērtīgu atbalstu un atvieglot darbu, tāpēc notārs var pieņemt klientus arī astoņas stundas dienā. Zvērināts
notārs dodas arī mājas vizītēs, var pārstāvēt klientu gan pašvaldības domē, gan Valsts zemes
dienestā un citās iestādēs.

Darba iespējas Zvērināts notārs ir pašnodarbināta persona un var strādāt tikai tad, ja ir

atbrīvojusies kāda amata vieta. Notāru skaitu Latvijas Republikā nosaka Ministru kabinets.
2011. gadā Latvijā ir 125 zvērinātu notāru amata vietas.

Nepieciešamā izglītība Zvērinātam notāram ir nepieciešama otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs un jurista kvalifikācija, kā arī maģistra grāds tiesību zinātnēs.
Studiju ilgums ir seši gadi.
Lai varētu pretendēt uz zvērināta notāra amatu, jāiegūst arī darba pieredze zvērināta notāra
palīga amatā vismaz divus gadus vai vismaz trīs gadus tiesneša vai citos amatos, par ko sīkāk
var izlasīt Notariāta likuma 9. pantā.
Lai kļūtu par zvērinātu notāru, jānokārto eksāmens un pēc tam reizi piecos gados jākārto kvalifikācijas eksāmens, tāpēc zvērinātam notāram pastāvīgi jāpaaugstina sava kvalifikācija.
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Iespējamais atalgojums Ministru kabinets ir noteicis fiksētu maksu par katru zvērināta notāra
darbību, ar kuru vari iepazīties 15.09.2008. MK noteikumos nr. 747 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību”. Zvērināta notāra vidējais atalgojums ir Ls 500
mēnesī, bet tas ir atkarīgs no apkalpoto klientu skaita un veiktajām notariālajām darbībām.
Radniecīgās profesijas
Jurists
Zvērināta notāra palīgs
Zvērināts tiesu izpildītājs
Zvērināts advokāts

Ko vari darīt jau šodien Zvērinātam notāram labi jāorientējas Latvijas tiesu sistēmā. Viņa sociālajai kompetencei, saskarsmes prasmēm jābūt ļoti augstā līmenī. Zvērinātam notāram jāizprot klienta intereses un jāspēj risināt sarunas tā, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Viņam
jāpanāk, lai veidotos abpusēja sapratne un klients būtu apmierināts.
Zvērinātam notāram jāpiemīt augstai atbildības izjūtai, jābūt precīzam un vērīgam, emocionāli noturīgam, godīgam, pacietīgam, nepiekāpīgam un principiālam. Attieksmei pret darbu jābūt pedantiskai
un skrupulozai – jāievēro visaugstākā precizitāte skaitļos un nosaukumos, jo viens burts vai cipars var
mainīt dokumenta saturu un spēku. Lai gan zvērināta notāra darbs ir saistīts ar dokumentu izstrādi un
normatīvo aktu piemērošanu, tas ir radošs un nav vienmuļš, jo situācija katram klientam ir atšķirīga.
Ja esi skolnieks un tevi interesē zvērināta notāra amats, tad Notāru dienās vari doties uz notariātu un uzdot tevi interesējošus jautājumus. Vari izpētīt informāciju Latvijas notāru mājaslapā
www.latvijasnotars.lv, uzrakstīt tajā savus jautājumus notāriem. Ēnu dienās apmeklē zvērināta
notāra biroju un pavēro viņa darbību ikdienā, lai novērtētu, vai esi gatavs strādāt šādu darbu.
Skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodas, politikas un tiesību, un ētikas mācībām.
Ja esi tiesību zinātņu students un studē neklātienē, tad piesakies darbā zvērināta notāra birojā. Kad
būsi ieguvis jurista profesionālo kvalifikāciju un divus gadus nostrādājis pie zvērināta notāra, varēsi
pretendēt uz zvērināta notāra palīga amatu. Tas būs pamats nākotnē pretendēt uz zvērināta notāra
amatu, ja turpināsi studijas maģistrantūrā tiesību zinātnēs. Lasi žurnālu “Jurista Vārds” un seko līdzi
pārmaiņām notariāta tiesību aktos. Studiju laikā īpašu uzmanību pievērs civiltiesību, komerctiesību,
darba, administratīvo tiesību, civilprocesa likuma, nodokļu un notariāta tiesību apguvei.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tev nepieciešama augstākā juridiskā izglītība un maģistra grāds
tiesību zinātnēs, kā arī praktiskā darba pieredze darbā par tiesnesi, advokātu, prokuroru, tiesu
izpildītāju, juriskonsultu, zvērināta notāra palīgu vai citā amatā atbilstīgi Notariāta likumā noteiktajam. Sagatavojies zvērināta notāra eksāmenam, kurā vērtēs šim darbam nepieciešamās
teorētiskās un normatīvo aktu zināšanas, prasmi piemērot tās praksē, ieskaitot aktu sastādīšanu
un zvērināta notāra lietvedības kārtošanu. Sīkāk par eksāmena norises kārtību un zināšanu pārbaudēm lasi 30.06.2008. MK noteikumos nr. 485 “Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas
pārbaudes kārtība”.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari apmeklēt Notāru padomes
rīkotās mācības, seminārus un kursus par konkrētām tēmām. Šo kursu vadīšanai tiek piesaistīti
tiesneši, zemesgrāmatu tiesneši, Latvijā atzīti juristi, kuri iepazīstina ar jaunumiem noteiktā juridiskā jomā. Zvērinātam notāram jāpiemēro arī Eiropas Savienības normatīvie akti. Tos apgūt
jādodas uz ārzemēm. Ja zvērināts notārs regulāri mācās kursos, lasa lekcijas, piedalās pasākumos, piemēram, Notāru dienās, tad var pretendēt uz daļēju vai pilnīgu atbrīvojumu no notāra atkārtota kvalifikācijas eksāmena kārtošanas pēc piecu gadu perioda beigām. Par dalību semināros un citos pasākumos zvērināts notārs iegūst kredītpunktus, kurus uzskaita Notāru padome.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
juridiskās metodes juridisko problēmu
un konfliktu risināšanā

populārzinātniski raidījumi, filmas, grāmatas, kas
paplašina redzesloku un erudīciju

palīdzība cilvēkiem

darījumi, līgumi un vienošanās

tiesību zinātnes un notariālās darbības

organizatorisks darbs

precīzs darbs ar dokumentiem

sadarbība ar cilvēkiem, viņu vadīšana

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			zinātkāre			neatkarība
drosme				komplicētība**			disciplinētība
uzstājība			kritiskums			neatlaidība
ambiciozitāte			precizitāte			savaldība
enerģiskums			radošums			sabiedriskums
materiālisms*			intuīcija***			taktiskums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** *intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties lielā informācijas daudzumā,
tai skaitā tiesību aktos
pievērst uzmanību sīkām detaļām dokumentu izstrādē
piemērot praksē tiesību aktos noteikto

veidot labu saskarsmi (uzklausīt, saprast, izskaidrot)
konstruktīvi risināt konfliktus un panākt vienošanos
sadarboties komandā
kārtot lietvedību

plānot, organizēt un vadīt darbu

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Zvērināta notāra palīgs
Kods 2619 06
DARBA SATURS Zvērināts notārs sniedz juridiska rakstura konsultācijas, apliecina dokumentu
vai darījumu patiesumu, sagatavo notariālos aktus, līgumus, apliecinājumus, pieņem glabājumā
naudu, vērtspapīrus un dokumentus, risina mantojuma lietas un veic citas Notariāta likumā noteiktās darbības.
Zvērināta notāra palīgs strādā zvērināta notāra pakļautībā un pilda visus viņam uzticētos pienākumus klientu apkalpošanā un dokumentu noformēšanā, atbild uz tālruņa zvaniem un e-pastu,
noskaidro klientus interesējošus jautājumus, sniedz uz tiem atbildes. Ja nepieciešams, pieraksta klientus uz pieņemšanu pie zvērināta notāra un izskaidro, kādi dokumenti jāņem līdzi.
Zvērināta notāra palīgs izskata klientu iesniegtos dokumentus, katras darba dienas beigās sakārto nākamās dienas klientu dokumentus un darba dienas sākumā vēlreiz pārbauda, vai ir sagatavoti visi klientu pieņemšanai nepieciešamie dokumenti. Zvērināta notāra palīgs atnākušo
klientu iepazīstina ar sagatavotajiem dokumentiem, izskaidro to saturu un nozīmi un pavada
klientu pie zvērināta notāra. Zvērināta notāra palīgs sagatavo paraksta apliecinājumu uz dokumenta un projektus līgumiem starp privātām un juridiskām personām.
Zvērināta notāra palīgs visus dokumentus noformē, sagatavo apliecinājuma uzrakstus, kārto
lietvedību, reģistrē veiktās notariālās darbības atbilstīgajos žurnālos vai grāmatās, kā arī elektroniskajās datu bāzēs.
Zvērināta notāra palīgs arī konsultē klientus un sniedz viņiem juridiskus padomus, vajadzības
gadījumā konsultējoties vēl ar notāru. Zvērināta notāra palīgam strīdīgās situācijās jāatrod vidusceļš, jāpiedāvā risinājumi, kas apmierinātu visas puses. Dažkārt palīgs zvērināta notāra uzdevumā dodas pie klienta uz mājām, uz slimnīcu vai citu iestādi, kur klients atrodas, kā arī dodas
uz iestādēm noformēt dokumentus, iegūt nepieciešamo informāciju un izziņas.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Zvērināta notāra palīgs darbā izmanto biroja
tehniku.

Darba apstākļi Zvērināta notāra palīgs strādā zvērināta notāra birojā. Atsevišķos gadījumos
viņš brauc pie klienta mājas vizītē vai arī citur. Zvērināta notāra palīga darba laiks ir atkarīgs no
notāra darba laika, kas var būt arī sestdienās.

Darba iespējas Zvērināta notāra palīgs var strādāt pie zvērināta notāra, ja Notariāta likumā
noteiktajā kārtībā ir devis solījumu. Darbu zvērināta notāra birojā viņš var apvienot ar zinātnisko
darbību, piemēram, strādāt par lektoru.

Nepieciešamā izglītība Zvērināta notāra palīgam nepieciešama profesionālā augstākā (profesionālā bakalaura) izglītība tiesību zinātnēs. Studiju ilgums ir četri gadi.
Lai pretendētu uz zvērināta notāra palīga amatu, vispirms jānostrādā vismaz divi gadi par zvērināta notāra sekretāru, dokumentu sagatavotāju vai līdzīgā amatā. Zvērināta notāra palīgu
amatā apstiprina tieslietu ministrs, pamatojoties uz zvērināta notāra priekšlikumu un Latvijas
Zvērinātu notāru padomes pozitīvu atsauksmi.

Iespējamais atalgojums Zvērināta notāra palīga alga parasti ir robežās no Ls 200 līdz Ls 400
mēnesī. Samaksu var noteikt arī par konkrētu darbu. Atalgojumu katrā notāru birojā nosaka
atšķirīgi pēc savstarpējas vienošanās.
Radniecīgās profesijas
Jurists
Zvērināts notārs
Bāriņtiesas loceklis
Zvērināts tiesu izpildītājs
Zvērināts advokāts

Ko vari darīt jau šodien Zvērināta notāra palīgam jāorientējas daudzās juridiskās jomās,
jāzina gan Latvijas, gan citu valstu tiesiskie likumi. Viņam jāpārzina kriminālprocess, civilprocess, lietu izskatīšana tiesās, valsts un pašvaldību iestāžu darbība un uzdevumi. Darbā ar dokumentiem zvērināta notāra palīgam jābūt uzmanīgam un precīzam, taču, lai viņš spētu vispusīgi
konsultēt klientu, likumiem vēlams pieiet radoši, analizējot un mēģinot paredzēt, kā konkrētā
situācija var attīstīties un kādas tai var būt sekas.
Zvērināta notāra klienti – mantinieki, strīdīgās puses, viņu konsultanti, pircēji, pārdevēji, starpnieki, laulātie, kuri grasās šķirties – dažkārt ir ļoti emocionāli, cenšas pārliecināt par savu taisnību. Tāpēc zvērināta notāra palīgam jābūt savaldīgam un jāprot saglabāt mieru stresa un dažādu
strīdu situācijās. Zvērināta notāra palīgam jāprot vadīt sarunas ar klientiem, uzklausīt viņus bez
liekām emocijām un saglabāt neitralitāti.
Svarīgas īpašības zvērināta notāra palīga darbā ir arī koleģialitāte, skrupulozums, uzcītība, čaklums, augsta atbildības izjūta, korektums, precizitāte un uzticamība.
Ja esi skolnieks, tad par zvērinātu notāru darbu vairāk vari uzzināt Latvijas notāru mājaslapā
www.latvijasnotars.lv. Tajā vari atrast arī zvērināto notāru palīgu sarakstu un Ēnu dienās pieteikties par ēnu, lai tuvāk iepazītu palīga darba ikdienu. Attīsti koncentrēšanās spējas un vērīgumu,
piemēram, risinot prāta spēles, meklējot noteiktu skaitu atšķirību zīmējumos. Skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodas, politikas un tiesību, ētikas apguvei.
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Ja esi tiesību zinātņu students, tad studiju laikā īpašu uzmanību pievērs civiltiesību, darba tiesību, komerctiesību, administratīvo tiesību, civilprocesa likuma, nodokļu tiesību un notariāta
tiesību apguvei. Piesakies darbā zvērināta notāra birojā. Kad būsi ieguvis jurista profesionālo
kvalifikāciju un divus gadus nostrādājis pie zvērināta notāra, varēsi pretendēt uz zvērināta notāra
palīga amatu.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari apmeklēt Notāru padomes rīkotās mācības un kursus par konkrētām tēmām. Ja tiek organizēti kursi, kas palīdz sagatavoties
zvērināta notāra eksāmenam, piesakies tur mācīties. Ņem vērā, ka zvērinātu notāru palīgiem,
kuri šai amatā strādājuši vismaz divus gadus, pēc zvērinātu notāru eksāmena nokārtošanas ir
priekšrocības tikt apstiprinātiem par zvērinātiem notāriem. Tomēr pirms tam jāiegūst maģistra
grāds tiesību zinātnēs. Tā kā tiesību aktos pastāvīgi tiek veikti grozījumi, tad seko līdzi pārmaiņām, kā arī internetā vai nozares laikrakstos lasi diskusijas un viedokļus par tiesību aktu piemērošanu. Papildini zināšanas psiholoģijā un mediācijā – konfliktējošo pušu samierināšanā.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 430

11/11/11 2:55 PM

Zvērināta notāra palīgs

431

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tiesību zinātnes, tiesību vēsture
palīdzība cilvēkiem
notariālās darbības
precīzs darbs ar dokumentiem

juridiskās metodes juridisko problēmu
un konfliktu risināšanā
darījumi, līgumi un vienošanās
psiholoģija un mediācija*
tiesību akti

* brīvprātīgs process, kur konfliktējošās puses ar trešās personas palīdzību mēģina atrast konstruktīvu konflikta
risinājumu

Man raksturīgas šādas īpašības:
disciplinētība			neatlaidība			stabilitāte
apzinīgums			praktiskums			godīgums
apdomība			intelektualitāte**			taktiskums
savaldība			uzstājība			izpalīdzība
akurātums			uzņēmība			apķērība
materiālisms*			sabiedriskums			racionalitāte***
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties lielā informācijas daudzumā, tai
skaitā tiesību aktos

veidot labu saskarsmi (uzklausīt, saprast,
izskaidrot)

pievērst uzmanību sīkām detaļām dokumentu izstrādē

konstruktīvi risināt konfliktus un panākt
vienošanos

piemērot praksē tiesību aktos noteikto

sadarboties komandā

plānot un organizēt savu darbu

kārtot lietvedību

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Bāriņtiesas loceklis
Kods 3412 06
DARBA SATURS Bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības¹ un aizgādnības² iestāde, ku-

ras darbinieki prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas³ personas tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību. Bāriņtiesas locekļa darbā ietilpst bērnu un vecāku attiecību jautājumu, kā
arī rīcībnespējīgo personu personīgo interešu aizstāvības, aprūpes un materiālo jautājumu risināšana.
Bāriņtiesas loceklis ir atbildīgs par konkrētā teritorijā dzīvojošiem pilsoņiem, kuru problēmas
un jautājumus viņam jārisina atbilstīgi bāriņtiesas kompetencei, ko nosaka Bāriņtiesu likums un
kuras darbību regulē 19.12.2006.g. MK noteikumi nr. 1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi”,
Bērnu tiesību aizsardzības likums un citi tiesību akti, un darbā stingri jāievēro tiesību aktos noteiktais.
Bāriņtiesas loceklis vismaz divas reizes nedēļā noteiktā laikā pieņem apmeklētājus – vecākus no
sociālā riska ģimenēm, vecākus vai citus cilvēkus, kuri vēlas rīkoties ar bērna vai rīcībnespējīgas
personas mantu, cilvēkus, kuri vēlas kļūt par adoptētājiem, audžuģimenēm vai aizbildņiem, kā
arī iedzīvotājus, kuri vēlas ziņot par iespējami apdraudētiem bērniem. Bāriņtiesas loceklis no
tiesas vai privātpersonām pieņem dokumentus un iesniegumus, kas skar jautājumus, kādi ir
bāriņtiesas kompetencē.
Bāriņtiesas loceklis pārbauda ziņojumus par iespējami apdraudētiem bērniem, apmeklē viņus
dzīvesvietās un par bērna situāciju ģimenē ievāc informāciju no kaimiņiem un citām personām.

¹ Bāriņtiesa ieceļ kādu personu par aizbildni bez vecāku gādības palikušam bērnam vai bārenim. Aizbildņa galvenais uzdevums ir aizvietot saviem aizbilstamajiem vecākus, pārstāvēt viņu personīgās un mantiskās tiesības.
² Bāriņtiesa ieceļ personu par aizgādni, lai viņa nodrošinātu personīgo un mantisko aizsardzību citai personai, kura ir atzīta
par rīcībnespējīgu, vai lai tā aizsargātu mantu (promesošas vai pazudušas personas mantu, mantojumu).
³ Rīcībspēja nozīmē personas spēju ar savām darbībām paust apzinātu gribu, iegūt tiesības un uzņemties pienākumus (tai
skaitā slēgt tiesiskus darījumus). Rīcībspēju nav nepilngadīgajiem, personām, kurām iedibināta aizgādnība izlaidīgas vai
izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī garīgi slimām personām, kuras ar tiesas spriedumu atzītas par rīcībnespējīgām.
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Viņš arī pārbauda, vai ģimenēs tiek nodrošinātas bērnu primārās vajadzības – uzturs, apģērbs
un mājoklis, fiziska un emocionāla drošība, veselības aprūpe, izglītošana –, novērtē bērna drošības risku un aizpilda attiecīgās anketas. Ja riski ir nelieli, bet bērnam un ģimenei nepieciešama palīdzība, tad bāriņtiesas loceklis lūdz pašvaldības sociālo dienestu izvērtēt ģimenes situāciju un sniegt nepieciešamo materiālo vai sociālā darbinieka palīdzību. Ja atklājas, ka bērns
atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos un ir apdraudēta viņa pilnvērtīga attīstība, bāriņtiesas loceklis drīkst izņemt bērnu no ģimenes un nogādāt viņu audžuģimenē (kas noteiktu
laiku gādā par bērnu), bērnunamā, slimnīcā vai citos drošos apstākļos. Arī šajā situācijā bāriņtiesas loceklis informē bērna vecāku dzīvesvietas sociālo dienestu un lūdz sniegt nepieciešamo
palīdzību viņa vecākiem. Ja bērna prombūtnes laikā vecāki situāciju ģimenē neuzlabo un viņiem
tiek atņemtas tiesības bērnu aprūpēt, bāriņtiesas loceklis meklē iespēju augt viņam aizbildņa
ģimenē (gādā par bērnu līdz 18 gadu sasniegšanai) vai tikt adoptētam (bērns iegūst pilntiesīga
ģimenes locekļa tiesības).
Bāriņtiesas locekļa uzdevums ir izvērtēt personu atbilstību audžuģimenes, aizbildņa, aizgādņa
pienākumu veikšanai un kļūšanai par adoptētāju, ja šīs personas ir paudušas šādu vēlmi. Arī
šajos gadījumos tiek ievākta nepieciešamā informācija par attiecīgo personu, viņas materiālo
situāciju un tiek apsekota šīs personas dzīvesvieta. Kad bērns no ģimenes ir izņemts un nodots
audžuģimenei, aprūpes centrā vai aizbildņa aprūpē, bāriņtiesas loceklis seko līdzi tam, kā tiek
nodrošināta viņa aprūpe tajās. Tāpat bāriņtiesas loceklis pieprasa pārskatus, kā aizbildnis vai rīcībnespējīgas personas aizgādnis izlieto un gādā par bērna vai rīcībnespējīgās personas mantu
un finanšu līdzekļiem. Ja bāriņtiesa konstatē administratīvi vai krimināli sodāmu aizbildņa vai
aizgādņa tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, tā par notikušo sniedz ziņas tiesībaizsardzības iestādēm.
Bāriņtiesas loceklis sagatavo aktus par risinātajām sarunām un apsekošanās konstatēto, iekārto lietas, kurās uzkrāj visus ar bērnu saistītos dokumentus. Sagatavo arī dokumentus lietas
izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai bāriņtiesas sēdēs.
Bāriņtiesas loceklis sadarbojas arī ar citām bāriņtiesām, bērnu aprūpes iestādēm un krīzes
centriem, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm
un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību
un interešu aizstāvību.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Bāriņtiesas loceklis darbā izmanto datoru, mo-

bilo tālruni un citu biroja tehniku.

Darba apstākļi Bāriņtiesas locekļa darbs rit gan biroja tipa telpās, kur tiek sagatavoti dokumenti un pieņemti apmeklētāji, gan tiesās, gan apsekojamo ģimeņu mājās.
Darba iespējas Bāriņtiesas loceklis ir valsts amatpersona un strādā tikai bāriņtiesā. Bāriņtiesas loceklis tiek ievēlēts amatā uz pieciem gadiem.

Nepieciešamā izglītība Likumā noteikts, ka bāriņtiesas loceklim nepieciešama augstākā
izglītība vienā no piecām jomām – psiholoģijā, pedagoģijā, medicīnā, sociālajā darbā, jurisprudencē. Lai strādātu par bāriņtiesas locekli, jābūt vismaz 25 gadus vecam, bāriņtiesas loceklis
nedrīkst būt krimināli sodīts (sīkāk izvirzītās prasības skatīt Bāriņtiesu likumā). Pēc pirmās ievēlēšanas bāriņtiesas loceklim gada laikā jāiziet īpašas mācības Latvijas Pašvaldību mācību
centrā.
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Iespējamais atalgojums Bāriņtiesas locekļa atalgojums atkarīgs no tās teritorijas lieluma,
par kuru viņš ir atbildīgs, no iedzīvotāju skaita tajā, arī no bāriņtiesas locekļa darba pieredzes un
kvalitātes, kā arī no pieņemto lēmumu skaita. Atalgojumu nosaka pašvaldība, un tas ir robežās
no Ls 300 līdz Ls 600 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Sociālais darbinieks
Jurists
Penitenciārā un probācijas darba speciālists
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors

Ko vari darīt jau šodien Bāriņtiesas locekļa darbs ir ļoti atbildīgs, jo viņam jāpieņem lēmumi,
kas var būtiski mainīt kāda cilvēka dzīvi. Bāriņtiesas loceklim nepieciešams būt ļoti precīzam, jo
katra kļūda var pakļaut bērnu briesmām. Viņam jāspēj organizēt savu laiku tā, lai paspētu paveikt
pilnīgi visu, arī gadījumos, kad darbu pārtrauc pēkšņs izsaukums uz kādu ģimeni. Bāriņtiesas
loceklim jāizvērtē prioritātes, jo jāstrādā vienlaikus ar lielu informācijas daudzumu un daudzām
citām lietām, jāspēj organizēt darbu, priekšroku dodot svarīgākajam.
Bāriņtiesas loceklim svarīga ir spēja distancēties no emocijām, jo daudzi bāriņtiesas lēmumi ir
emocionāli smagi, tāpēc šai darbā jāsaglabā lietišķa pieeja. Tai pašā laikā jāspēj uzklausīt gan
pieaugušos, gan bērnus, jābūt iejūtīgam un jāspēj uztvert vecāku un bērnu emocijas.
Ja esi skolnieks, tad uzzini vairāk par bāriņtiesas darbu savā pašvaldībā, izsaki priekšlikumu klases audzinātājai noorganizēt tikšanos, jo bāriņtiesas loceklis var sniegt nozīmīgu informāciju par
bērnu drošību, iespējām vērsties pēc palīdzības kritiskās situācijās un citiem jautājumiem. Seko
līdzi publikācijām masu medijos, kuros atspoguļota bāriņtiesu darbība un bērnu tiesību aizsardzības problēmas un jautājumi. Izvērtē, kurā no bāriņtiesas loceklim atbilstīgā augstākās izglītības jomā – psiholoģijā, pedagoģijā, medicīnā, sociālajā darbā, jurisprudencē – vēlies studēt. Arī
skolā iegūsti padziļinātas zināšanas savai izvēlei atbilstīgos mācību priekšmetos – psiholoģijā,
politikā un tiesībās, matemātikā, bioloģijā un ķīmijā. Par bāriņtiesu darbību vairāk vari uzzināt
pašvaldību mājaslapās vai Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv.
Ja esi students kādā no iepriekš minētajām jomām, tad īpašu uzmanību pievērs studiju kursiem tiesību zinātnēs un psiholoģijā, arī lietvedības apgūšanai. Ja atbilstīgus studiju kursus tava
studiju programma nepiedāvā, izvēlies tos kā brīvās izvēles kursus vai noklausies tos klausītāja
statusā. Darbojies kā brīvprātīgais darbinieks kādā no sociālajiem centriem vai nevalstiskajām
organizācijām, kas savu darbu veic bērnu tiesību vai rīcībnespējīgu personu aizsardzības jomā.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir atbilstīga augstākā izglītība, vari pieteikties darbā par bāriņtiesas locekļa asistentu un pakāpeniski apgūt nepieciešamās zināšanas. Atbrīvojoties bāriņtiesas
locekļa vietai, varēsi pretendēt uz ievēlēšanu amatā. Vari arī uzreiz pieteikties bāriņtiesas locekļa
vakancei, jo vēlamo papildizglītību nodrošinās bāriņtiesa.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad izmanto iespēju piedalīties
bāriņtiesu darbiniekiem organizētos semināros un kursos, kā arī pēc nepieciešamības mācies
vispārējos pilnveidošanās kursos un apmeklē psihologu lekcijas.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
sadarbības iespējas ar cilvēkiem un iestādēm

cilvēku darbības uzraudzība

palīdzības un aizsardzības nodrošināšana

sarežģītas problēmas, to risināšanas iespējas

juridiski jautājumi, tiesību akti

bērnu tiesību un cilvēktiesību jautājumi

dokumentu aizpildīšanas, sastādīšanas un
kārtošanas veidi

psiholoģija, tiesības, pedagoģija, sociālais
darbs vai medicīna

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			līdzjūtība			zinātkāre
atbildīgums			drosme				empātija*
izpalīdzība			godkāre				analītiskums
sabiedriskums			uzstājība			kritiskums
taktiskums			uzņēmība			akurātums
pacietība			lietišķums			precizitāte
*empātija – spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācijas uztveri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
sagatavot lietišķas vēstules
orientēties un pielietot tiesību aktus
plānot un organizēt darbu, noteikt prioritātes
iegūt, sakārtot un analizēt daudzveidīgu
informāciju

izvērtēt faktus, pieņemt lēmumus un pamatot tos
risināt konflikta situācijas
uzklausīt un saprast cilvēku viedokli, attieksmi un emocijas
saprotami izskaidrot sarežģītu informāciju

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Zvērināts advokāts
Kods 2611 02
DARBA SATURS Zvērināts advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kurš sniedz juridisko

palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses,
konsultējot klientus, gatavojot dokumentus un veicot citas darbības. Zvērināti advokāti ir tiesu
sistēmai piederīgas personas, kuri pirmstiesas izmeklēšanas iestādē esošo un citu lietas dalībnieku (klientu) uzdevumā piedalās lietas risināšanā jebkurā Latvijas tiesā. Zvērināts advokāts
var risināt lietas arī tiesu priekšsēdētāju, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu vadītāju un Latvijas
zvērinātu advokātu padomes uzdevumā. Zvērināta advokāta klients ir ikviena juridiska vai fiziska
persona, kurai nepieciešami juridiski pakalpojumi. Zvērināto advokātu darbību nosaka Latvijas
Republikas Advokatūras likums. Parasti zvērināts advokāts specializējas noteiktā tiesību jomā,
piemēram, krimināltiesībās, civillietās, komerctiesībās, ģimenes tiesībās.
Zvērināts advokāts vispirms tiekas ar klientu, lai noskaidrotu, kādā tiesību jomā ir radies jautājums vai problēma un vai ir iespējams sadarboties. Tad tiek izstrādāts līgums par klienta lietas
risināšanu un atlīdzības apmēru. Zvērināts advokāts ir tiesīgs aizstāvēt un pārstāvēt klientu, viņa
tiesības un intereses ne tikai tiesās, prokuratūrās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, bet arī
visās valsts un pašvaldību institūcijās, organizācijās un uzņēmumos, un, lai to izdarītu, viņam nepieciešams savākt visus iespējamos pierādījumiem nepieciešamos dokumentus vai to norakstus.
Krimināllietās zvērināti advokāti aizstāv personas ar tiesībām uz aizstāvību un notiesātos, pārstāv cietušos un sniedz juridisku palīdzību jebkurai lietā iesaistītai personai. Zvērināta advokāta
uzdevums ir meklēt veidus, kā panākt apsūdzētās personas attaisnošanu un labās slavas atjaunošanu. Viņš nodrošina klienta aizstāvību pirmstiesas izmeklēšanā un tiesā, sagatavo apelācijas
un kasācijas sūdzības (klientam nelabvēlīga tiesas sprieduma pārsūdzība augstāka līmeņa tiesā). Lai apsūdzību atceltu, advokāts cenšas panākt izlīgumu ar cietušo. Ja tas izdodas, piemēram, vienojoties ar cietušo par kompensāciju, tad zvērināts advokāts organizē izlīguma rakstisku
noslēgšanu. Ja klientu attaisno, tad advokāts organizē atlīdzības piedziņu no valsts par labu
viņam. Zvērināts advokāts pārstāv cietušās puses intereses, gan uzraugot tiesībaizsardzības
iestāžu darbību, gan sadarbojoties ar tām, uzrauga arī izmeklēšanas un operatīvo iestāžu darbu
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klienta lietā, sagatavo iesniegumu vai sūdzību, ja šajā darbībā konstatē pārkāpumus vai kļūdas.
Civiltiesiskās situācijās zvērināts advokāts uzklausa klienta problēmu un sagatavo juridiski
pamatotu atzinumu par strīda vai citas situācijas risinājuma variantiem. Zvērināts advokāts izskaidro klientam katra risinājuma varianta sekas un tā palīdz pieņemt pareizo lēmumu. Viņš
sagatavo arī līgumu un citus dokumentus klienta situācijas risināšanai.
Ja nepieciešams panākt klienta jautājuma izskatīšanu tiesā, zvērināts advokāts sagatavo prasības pieteikumu, apelācijas un kasācijas sūdzības. Pēc klienta vēlēšanās advokāts pārstāv viņu
tiesās un šķīrējtiesās, jo, nezinot juridiskās nianses, klientam pašam var būt grūti panākt savu
tiesību ievērošanu. Piemēram, laulības un ģimenes lietas ir vienas no sarežģītākajām civillietām, kurās zvērināts advokāts var pārstāvēt klientu. Ja klients savas intereses vēlas pārstāvēt
pats, tad zvērināts advokāts var konsultēt, kā viņam rīkoties savu interešu aizstāvībai.
Zvērināts advokāts konsultē un palīdz uzņēmuma reģistrācijas jautājumos. Izvērtējot maksājamos nodokļus, viņš var ieteikt labāko uzņēmējdarbības formu un iesniegt dokumentus uzņēmējdarbības uzsākšanai vai uzņēmumā veikto pārmaiņu reģistrācijai.
Administratīvajās lietās zvērināts advokāts konsultē klientu par iespējām aizstāvēt savas tiesības attiecībās ar valsts iestādēm. Viņš iepazīstas ar klienta gadījumu un iesaka, kā pārsūdzēt un
apstrīdēt administratīvos sodus un citus valsts iestāžu lēmumus, kas skar klientu vai klienta uzņēmējdarbību. Ja klients vēlas, sagatavo iesniegumu un pārstāv klienta intereses valsts iestādē
vai tiesā. Ja valsts iestādes rīcība tiek atzīta par nelikumīgu vai nepamatotu, zvērināts advokāts
piedzen atlīdzību par labu klientam par valsts iestādes nodarīto kaitējumu.
Zvērināts advokāts konsultē gan darbiniekus, gan darba devējus darba attiecību jautājumu risināšanā. Viņš sagatavo prasības pieteikumu par darbinieka atjaunošanu darbā vai citos tiesību
pārkāpuma gadījumos, panāk lietas izskatīšanu tiesā vai kompensāciju no darba devēja, pārstāv klientu tiesā un, ja darba devējs ir pārkāpis klienta tiesības, piedzen atlīdzību no viņa par
nodarīto kaitējumu (neizmaksāto darba algu, nodarītos zaudējumus u.tml.). Tāpat viņš palīdz
arī darba devējam aizstāvēt savas tiesības, ja jāpiedzen atlīdzība no darbinieka par nodarītajiem
zaudējumiem, vai aizstāv darba devēju tiesā pret darbinieku prasībām. Zvērināts advokāts konsultē darba devēju darba līgumu sagatavošanas, dokumentu noformēšanas, pareizas rīcības
un citos jautājumos, kas attiecas uz darbinieku pieņemšanu darbā vai atbrīvošanu no darba.
Zvērināts advokāts veic klientu lietu uzskaiti, organizē lietvedību, kārto savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Viņš var pieņemt darbā tehnisko, saimniecisko vai konsultatīvo personālu, kura
darbu pats organizē un pārrauga.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Zvērināts advokāts izmanto biroja tehniku.
Darba apstākļi Zvērināts advokāts strādā kā pašnodarbinātais. Tā kā zvērināta advokāta
klientu var aizturēt jebkurā diennakts laikā, arī svētku dienās, tad advokātam jābūt klientam
pieejamam un nepieciešamības gadījumā jāstrādā ārpus noteiktā darba laika.
Darba iespējas Zvērināts advokāts var strādāt advokātu birojā vai veidot savu praksi. Ar Advo-

kātu padomes piekrišanu zvērināts advokāts savu darbu var apvienot ar kādu citu, piemēram,
pedagoģisko darbu.

Nepieciešamā izglītība Zvērinātam advokātam nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs un jurista profesionālā kvalifikācija. Studiju ilgums ir četri gadi.

Papildus viņam vismaz trīs gadus jāiegūst darba pieredze tiesneša amatā, vismaz piecus gadus
prokurora, zvērināta tiesu izpildītāja, zvērināta notāra vai zvērināta advokāta palīga amatā vai vismaz
septiņus gadus augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā. Ja darba pieredze ir iegūta, tad jākārto advokāta eksāmens.
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Iespējamais atalgojums Zvērināta advokāta ieņēmumus veido klientu maksājumi par sniegto

juridisko palīdzību. Atalgojums ir atkarīgs no vienošanās ar klientu, arī darba vietas un darbības
veida, pieredzes un profesionalitātes. Zvērināta advokāta atalgojums var būt robežās no minimālās algas (Ls 200) līdz vairākiem tūkstošiem latu, bet vidēji ir Ls 800 mēnesī.

Radniecīgās profesijas
Jurists
Zvērināta notāra palīgs
Zvērināts tiesu izpildītājs
Zvērināts notārs

Ko vari darīt jau šodien Zvērināta advokāta darbs ir radošs, jo nav divu vienādu lietu un ik
dienu jātiekas ar dažāda rakstura cilvēkiem. Zvērināta advokāta darbu var salīdzināt ar sarežģītu
rēbusu¹ risināšanu, kur dažkārt sākumā šķiet, ka lietai risinājuma nav, taču, izmantojot analītisko
domāšanu, loģiku, intuīciju un zināšanas, to izdodas atrast. Zvērinātam advokātam jāizmanto
visi likumā paredzētie līdzekļi un metodes, aizstāvot un pārstāvot juridisko palīdzību lūgušās personas tiesības un likumīgās intereses.
Zvērinātam advokātam bieži nākas saskarties ar negācijām un sarežģītām cilvēku problēmām, ko
psiholoģiski var būt grūti izturēt. Advokāts neaizstāv noziegumu vai nelikumīgu darbību, bet gan
sniedz juridisku palīdzību, jo arī nozieguma veicējs ir tiesīgs to saņemt. Zvērinātam advokātam
darbā jāspēj pārvarēt savu nepatiku pret klientu un jābūt neitrālam, viņam jābūt ļoti mērķtiecīgam,
neatlaidīgam, neatkarīgam, drosmīgam, ar labām saskarsmes spējām un plašu interešu loku.
Ja esi skolnieks, tad apmeklē tiesas sēdi, lai pavērotu zvērināta advokāta darbu tiesā. Skaties
kinofilmas vai lasi grāmatas, kur parādīta advokātu darbība, un gūsti dziļāku priekšstatu par
zvērināta advokāta darba izaicinājumiem, grūtībām un sasniegumiem. Attīsti prasmi paust un
pamatot savu viedokli. Skolā pastiprinātu uzmanību velti latviešu valodas, politikas un tiesību,
ētikas un psiholoģijas apguvei.
Ja esi tiesību zinātņu students, tad meklē prakses iespējas zvērināta advokāta birojā, izstrādā
studiju darbus un pētījumus par tematiem, kas saistīti ar advokatūru. Latvijas Zvērinātu advokātu
padomes mājaslapā www.advokatura.lv uzzini vairāk par zvērināta advokāta palīgam izvirzītajām
izglītības prasībām, kā arī eksaminācijas kārtību un eksāmena jautājumu tematiem, lai studiju
gaitā tiem pievērstu pastiprinātu uzmanību. Pēc studiju beigšanas meklē zvērinātu advokātu,
kuram ir ne mazāk kā septiņu gadu prakse advokāta darbā un nav palīga, lai lūgtu viņa piekrišanu būt par tavu patronu, tas ir, lai viņš uzņemtos tevi vadīt, mācīt, nodarbināt un uzraudzīt
zvērināta advokāta palīga darbā. Pēc piecu gadu prakses šai darbā un advokāta eksāmena nokārtošanas varēsi pretendēt uz uzņemšanu zvērinātu advokātu rindās.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir juridiskā izglītība, ja esi nostrādājis Latvijas Republikas Advokatūras likumā noteikto gadu skaitu kādā no likumā minētām juridiskās specialitātes profesijām,
tad iepazīsties ar zvērināta advokāta eksaminācijas noteikumiem 10.03.2009. MK noteikumos
nr. 227 “Zvērināta advokāta eksāmena kārtība”. Tur ir noteikts, kurās jomās pārbauda eksaminējamā zināšanas un prasmes. Ar eksāmena programmu vari iepazīties Latvijas Zvērinātu advokātu padomes mājaslapā, arī ar „Vadlīnijām dokumentu iesniegšanai – pretendentiem advokāta
eksāmena kārtošanai”, lai sagatavotu nepieciešamos dokumentus un rekomendācijas, jo Latvijas Zvērinātu advokātu padome papildus eksāmenu rezultātiem vērtē arī pretendenta atbilstību
amatam, reputāciju un iesniegtās atsauksmes.
Lai padziļinātu savas zināšanas profesijā, zvērināti advokāti apmeklē Advokātu atbalsta biedrības (www.latvijasadvokats.lv) organizētos un arī citus seminārus. Zvērināti advokāti paaugstina
savu kvalifikāciju praktiskā darbā, jo katra jauna lieta ko iemāca. Iespējas specializēties ir plašas.
¹ Mīkla, kurā atminamie vārdi vai frāze doti zīmju, figūru un burtu kombinācijās.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
cilvēku interešu aizstāvība

cilvēku ietekmēšana, tās veidi

sarežģīti uzdevumi un problēmas,
to risināšanas iespējas

filmas, populārzinātniski raidījumi, grāmatas,
kas paplašina redzesloku un erudīciju

tiesību zinātnes un juridiskā prakse

psiholoģija

radošs darbs

polemika*

*publisks strīds, viedokļu sadursme kādā jautājumā

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			zinātkāre			neatkarība
drosme				komplicētība**			disciplinētība
uzstājība			kritiskums			neatlaidība
ambiciozitāte			precizitāte			savaldība
mērķtiecība			radošums			sabiedriskums
materiālisms*			intuīcija***			intelektualitāte****
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties lielā informācijas daudzumā, tai
skaitā tiesību aktos
praksē pielietot savas juridiskās zināšanas
argumentēt un pārliecināt
veidot labu saskarsmi (uzklausīt, saprast,
izskaidrot)

konstruktīvi risināt konfliktus un panākt vienošanos
ātri un adekvāti reaģēt uz pārmaiņām situācijā
sadarboties komandā, tai skaitā ar dažādu iestāžu
un organizāciju pārstāvjiem
kārtot lietvedību

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors

Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspektors
Kods 2351 05
DARBA SATURS Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors uzrauga bērnu tiesību un inte-

rešu ievērošanu atbilstīgi Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām un citos tiesību aktos noteiktajam. Viņš palīdz bērniem līdz 18 gadu vecumam un bāreņiem līdz 24 gadu vecumam, kā arī
bērnu vecākiem, pedagogiem, bērnu sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem un citu institūciju
pārstāvjiem izprast un risināt ar bērnu tiesību ievērošanu saistītas problēmas. Inspektoram pienākumi ir ļoti dažādi, darbs ir daudzpusīgs, un katra diena ir atšķirīga.
Viens no inspektora pienākumiem ir bērnu tiesību ievērošanas uzraudzība, veicot gan plānotas pārbaudes, gan reaģējot uz saņemtajām sūdzībām. Nedēļas darba plānā ir noteikts, kurās
iestādēs notiks pārbaudes. Inspektors plāno šīs pārbaudes, sagatavo jautājumus aptaujas anketai, kurā aicinās piedalīties gan speciālistus, gan bērnus, izvērtē, kurus speciālistus uzaicināt
piedalīties pārbaudē, sagatavo un izsūta vēstules par tās veikšanu un noteiktajā dienā ierodas
pārbaudes vietā – bērnudārzā, izglītības iestādē, cietumā, bērnunamā, nometnē, krīzes centrā,
slimnīcā, rotaļlaukumā vai jebkurā citā vietā, kur uzturas bērni.
Tur inspektors pārbauda iestādes dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām (kā iekārtotas bērnu personas lietas, kā veikta instruktāža par ugunsdrošību u.tml.), iztaujā darbiniekus,
bērnus un viņu vecākus, veic anonīmo anketēšanu, bērnu personas lietās pievērš uzmanību ierakstiem un dokumentiem, kas raksturotu bāriņtiesas vai aprūpes iestādes darbību bērna nodošanai ģimenes (bioloģiskās vai citas ģimenes) aprūpē, izvērtē, vai amatpersonu neizdarības dēļ
bērni pārāk ilgi neuzturas aprūpes iestādē, pārāk lēni netiek virzīti uz adopciju un nodoti audžuģimenē. Ja pārbaudē tiek konstatēta, piemēram, iestādes darbinieka fiziski vai emocionāli vardarbīga rīcība pret bērnu, inspektors sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu un sagatavo
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visus lietas materiālus. Vecākie valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori ir tiesīgi paši izskatīt
administratīvo pārkāpumu lietas un piemērot sodu.
Inspektora pienākumos ietilpst arī metodiskā palīdzība un sabiedrības izglītošana, dažādu publisku pasākumu, prezentāciju un semināru organizēšana par kādu noteiktu tēmu (savā praksē
konstatēto, normatīvajos aktos noteikto, aktuālajām bērnu tiesību aizsardzības problēmām,
palīdzības iespējām bērniem, pozitīvo disciplinēšanu u.c.), kuros pats arī izklāsta auditorijai
svarīgākos attiecīgās tēmas jautājumus. Tāpat viņš plāno un vada radošās darbnīcas bērniem,
māca risināt konfliktsituācijas, mediāciju¹, izskaidro drošību internetā u.c.
Inspektors konsultē iedzīvotājus un speciālistus gan klātienē, gan pa tālruni, uzklausa cilvēkus,
kuriem ir kādi neskaidri jautājumi, izvērtē informāciju un dod padomus. Sagatavo atbildes uz
vēstulēm un iesniegumiem par jebkuriem bērnu intereses skarošiem jautājumiem. Ja, piemēram, ģimenei ar bērniem ir atslēgta ūdens un elektrības padeve, tad valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektora pienākums ir iesaistīties un palīdzēt risināt šo problēmu. Taču, lai sagatavotu
atbildi un rastu katrai problēmai risinājumu, viņam jāveic normatīvo aktu analīze. Nereti viņš lūdz
sociālo dienestu vai bāriņtiesu iesaistīties kādas problēmas risināšanā, sniegt papildu informāciju par ģimenes situāciju vai arī pats pārbauda faktus.
Ja ar bērnu ir notikusi kāda nelaime, piemēram, viņš ir gājis bojā vai ir cietis nelaimes gadījumā, inspektors kopā ar psihologiem un sociāliem darbiniekiem iesaistās krīzes komandā, kas
sniedz psiholoģisko atbalstu un padomu ģimenei par tās tālāko rīcību, arī iestādes darbiniekiem, bērna draugiem un klasesbiedriem.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Darbā inspektors izmanto galvenokārt biroja
tehniku, projektoru, vadot seminārus un prezentācijas.
Darba apstākļi Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors galvenokārt strādā birojā vai veic
pārbaudes iestādēs, kurās uzturas bērni. Darba laiks ir normēts (astoņu stundu darbadiena),
atsevišķos gadījumos pārbaude var būt ilgāka, savukārt, ja jāveic padziļināta pārbaude, iespējams, jādodas komandējumā uz divām vai vairākām dienām.
Darba iespējas Inspektors strādā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.
Nepieciešamā izglītība Šai darbā nepieciešama augstākā izglītība, vēlams, pedagoģijā,
sociālajā darbā, psiholoģijā vai tiesību zinātnēs, jo studijas šajās jomās sniedz zināšanas par
bērnu tiesībām.
Iespējamais atalgojums Inspektora atalgojums ir atkarīgs no viņa kvalifikācijas, ko nosaka
izglītība, darba stāžs, darba devēja novērtējums, iepriekšējā darba pieredze, un tas var būt robežās no Ls 300 līdz Ls 500 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Bāriņtiesas loceklis
Sociālais darbinieks
Jurists
Penitenciārā un probācijas darba speciālists
¹ Mediācija jeb starpniecība ir konfliktu risināšana miermīlīgā ceļā, izmantojot īpaši sagatavotus mediatorus jeb starpniekus,
kuri neitrāli vada konfliktu, palīdzot konfliktējošajām pusēm iespējami ātri un efektīvi atrisināt savas domstarpības.
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Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektors

Ko vari darīt jau šodien Vai tu māki saprasties ar cilvēkiem, spēj uzklausīt viņus un tev patīk

risināt problēmas? Vai tev piemīt taisnīguma izjūta un vēlies palīdzēt bērniem un jauniešiem? Vai
tevi interesē darbs ar dokumentiem un likumdošanas normu ievērošanas kontrole? Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspektoram jāprot plānot un vadīt interesantus pasākumus dažāda vecuma
bērniem. Pārbaudēs viņš nedrīkst pakļauties provokācijām, zaudēt savaldību un nonākt konfliktsituācijā. Inspektoram jāprot ātri orientēties situācijā un pieņemt lēmumu, jābūt atvērtam,
atsaucīgam, atbildīgam, precīzam, iejūtīgam, tolerantam, jāspēj pārvaldīt savas emocijas. Ļoti
svarīga ir prasme saglabāt mieru stresa situācijās un risināt konfliktus.
Ja esi skolnieks, apmeklē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Ēnu dienās, piedalies tās
radošajās darbnīcās un semināros skolēniem. Kopā ar klasesbiedriem vari pieteikties un apmeklēt šīs radošās darbnīcas vai arī lūgt tās novadīt skolā. Uzdod tevi interesējošos jautājumus
valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoram pa tālruni, e-pastā vai rakstot vēstuli. Vairāk par šo
tēmu vari uzzināt bērnu tiesību aizsardzību inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv. Iesaisties skolas pašpārvaldē, piedalies pasākumos, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Skolā pievērs īpašu uzmanību latviešu valodai, psiholoģijai, svešvalodām, politikai un tiesībām.
Ja esi students, tad īpašu uzmanību pievērs studiju kursiem tiesību zinātnēs un psiholoģijā, arī
lietvedībā. Ja atbilstīgus kursus tava studiju programma nepiedāvā, izvēlies tos kā brīvās izvēles kursus vai noklausies tos klausītāja statusā. Darbojies kā brīvprātīgais darbinieks kādā no
sociālajiem centriem vai nevalstiskajām organizācijām, kas savu darbu veic bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir augstākā izglītība atbilstīgā jomā, iepazīsties ar Bērnu tiesību
aizsardzības likumu, ar to saistītiem Ministru kabineta noteikumiem, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikumu, bērnu tiesību aizsardzības sistēmas institūcijām un to kompetenci.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari mācīties maģistrantūrā un
savu maģistra pētījumu veltīt bērnu tiesību aizsardzības problēmām. Apsver iespēju maģistra
grādu iegūt nevis savā profesijā, bet kādā no valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoram ieteicamajām zinātņu nozarēm, tādējādi paplašinot savu kompetenci. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoram noder zināšanas un izpratne par daudzām jomām, tāpēc apmeklē seminārus
un konferences par dažādiem bērnu tiesību jautājumiem.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
bērnu problēmas un viņu tiesību aizsardzība
pedagoģija, psiholoģija, sociālais darbs
dokumenti un tiesību akti
tiesību zinātnes

palīdzības un aizsardzības nodrošināšana
bērniem
uzraudzības, kontroles, pārbaužu veidi
izglītojošs darbs ar bērniem
problēmu un konfliktu risināšanas veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			līdzjūtība			zinātkāre
atbildīgums			drosme				prasīgums
izpalīdzība			godkāre				analītiskums
sabiedriskums			uzstājība			radošums
taktiskums			uzņēmība			rūpība
pacietība			lietišķums			precizitāte

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
rakstīt lietišķas vēstules, pārbaužu protokolus
orientēties un pielietot tiesību aktus
plānot un organizēt darbu, noteikt prioritātes
uzstāties publikas priekšā, vadīt seminārus

izvērtēt faktus, pieņemt lēmumus un pamatot tos
risināt konfliktus un problēmas
uzklausīt un saprast cilvēku viedokli, viņu attieksmi un emocijas
saprotami izskaidrot sarežģītu informāciju

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 443

11/11/11 2:55 PM

444

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 444

11/11/11 2:55 PM

HUMANITĀRĀS
ZINĀTNES

445

Arhīvists 446
Arheologs 450

16
Profesiju_katalogs_M_labots.indd 445

11/11/11 2:55 PM

446 HUMANITĀRĀS ZINĀTNES Arhīvists

Arhīvists
Kods 2621 01
DARBA SATURS Arhīvists var strādāt divās jomās: dokumentu pārvaldības uzraudzības jomā un
arhīvu pārvaldībā.

Dokumentu pārvaldība ir organizācijas vadības atbildība par dokumentiem valsts, pašvaldību un
privātajās organizācijās, iestādēs un uzņēmumos. Arhīvists uzrauga dokumentu pārvaldību organizācijās, ir konsultants un eksperts, pārbauda un pieprasa likumu un Ministru kabineta noteikumu
ievērošanu dokumentu pārvaldībā, bet nesoda pārraugāmās institūcijas pārkāpumu gadījumos.
Arhīvistam, uzraugot dokumentu pārvaldību, jāizprot uzņēmuma vai iestādes darbība un uzdevumi –
kādēļ šī institūcija radīta, kādas darbības tai uzdots veikt, kādi dokumenti veidojas pēc šo darbu un
uzdevumu pildīšanas. Privātā uzņēmuma darbība un uzdevumi ir norādīti tā statūtos, valsts iestādes
uzdevumi ir norādīti likumā vai iestādes nolikumā. Ievērojot savu darbu un uzdevumu sarakstu, iestāde
vai uzņēmums izveido dokumentu klasifikācijas shēmu, kurā katram darbam un uzdevumam atbilst
tam sagatavoto (vai saņemto) dokumentu saraksts. Ja ir kāds darbs, kas nav atrodams šai sarakstā,
tas ir signāls uzņēmuma vadībai pārbaudīt, vai tas ir reāli veikts. Šai gadījumā arhīvists noskaidro, vai
darbam atbilstīgie dokumenti tiek gatavoti, vai arī ierosina šo darbu nedarīt, ja tas netiek dokumentēts.
Arhīvists sniedz metodisko palīdzību un konsultācijas uzraugāmajām institūcijām par dokumentu pārvaldību, palīdz izveidot un pārvaldīt dokumentu sistēmas, komplektēt tos, nodrošināt uzkrāto dokumentu saglabāšanu, pieejamību un izmantošanu, konsultē par dokumentēšanas procesus reglamentējošo dokumentu (piemēram, klasifikatoru, lietu nomenklatūras, instrukciju) izstrādi.
Katra valsts arhīvu sistēmas arhīvista uzraudzībā ir noteikts iestāžu skaits (30-40 iestāžu). To dalījums galvenokārt veidots pēc nozaru principa, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrija un iestādes, kas pakļautas šai ministrijai. Darbā ar savas pārraugāmās nozares iestādi arhīvists pastāvīgi
seko pārmaiņām likumos un normatīvajos dokumentos (noteikumos, rīkojumos u.c.), seko iestādes
darbības (uzdevumu, darbības virzienu) maiņām un vērtē, kādas būs pārmaiņas tās gatavotajos un
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uzglabātajos dokumentu veidos. Arhīvists pārbauda, kā iestāžu dokumenti ir parādīti to dokumentu
sarakstā, ko sauc par nomenklatūru.
Jebkurš dokuments iekļaujas noteiktā nomenklatūras sadaļā un iziet „aktīvo” dzīves ciklu no uzrakstīšanas (vai saņemšanas) līdz izvērtēšanai. Pēc izvērtēšanas tam nosaka glabāšanas termiņu, kas
ir saistīts ar dokumenta vērtību. Tā jāzina iestādes vai uzņēmuma lietvežiem, kancelejas darbiniekiem vai arhīva darbiniekiem, kuri dokumentu apraksta.
Visi dokumenti tiek aprakstīti, kas nozīmē to sistematizēšanu (grupēšanu, kārtošanu klasificējošā
sistēmā). Tās principi ir noteikti starptautiskā arhivārā aprakstīšanas standartā, bet galvenās dokumentu sistematizēšanas prasības ir aprakstītas dažādos Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumos. Šīs prasības ir obligātas valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem. Arī privātie
uzņēmumi parasti atzīst to ērtību un izmanto savu dokumentu pārvaldīšanā.
Arhīvists uzrauga un konsultē organizācijas vai iestādes, kad tās sagatavo dokumentus (lietas) nodošanai glabāšanā arhīvā, lai tie būtu sakārtoti pēc arhīvu dokumentu pieņemšanas prasībām. Valsts
arhīvi uzkrāj tikai tos dokumentus, kurus raksta valsts pārvalde. Valsts sistēmā rakstītie dokumenti tiek
glabāti neierobežoti ilgu laiku, tāpēc pareiza vajadzīgo dokumentu atlase glabāšanai ir svarīga.
Valsts arhīva sistēmas darbinieks uz dokumentiem raugās no vēsturnieka un sociologa skatījuma,
jo arhīva sūtība un misija ir dokumentēt savu laiku un laikabiedrus. No šodien uzglabāšanā nodotajiem dokumentiem nākotnes vēsturnieki un pētnieki spriedīs par mūsu sabiedrību. Tāpēc arhīvistam
jābūt ar plašām zināšanām valsts sistēmā, tautsaimniecībā, zinātnē, izglītībā, kultūrā un tehnikā.
Arhīvu pārvaldība nozīmē dokumentu pieņemšanu, iekļaušanu arhīva uzziņas sistēmā un glabāšanu. Arhīvisti veido arhīva uzziņas sistēmu, kas informē klientus (pētniekus, lasītājus, iedzīvotājus),
ka viņus interesējošie dokumenti atrodas tieši šajā arhīvā. Arhīva mājaslapā internetā var redzēt,
kādas lietas par noteiktu tēmu atrodas tā glabāšanas fondos. Arhīvists dara darbu līdz valsts arhīva
glabātavas slieksnim, jo tajā ar dokumentiem strādā citi darbinieki. Viņi apstrādā pieņemšanai atvestos dokumentus un iekļauj tos uzziņas sistēmā arhīva glabātavā.
Arhīvistam jāzina likumi, kas nosaka glabāto dokumentu pieejamību, jāzina arhīvā glabāto dokumentu izmantošanas kārtība. Valsts arhīviem likums nosaka, ka publiski pieejami ir visi glabājamie dokumenti, izņemot tos, kuriem likums nosaka ierobežotu pieejamību. Privātajos arhīvos glabātajiem dokumentiem pieejamību nosaka arhīva klients un publiska pieeja dokumentiem visbiežāk ir aizliegta.
Privātajā arhīvā prasības un darba organizācijas principi atšķiras no valsts arhīvu prasībām un principiem. Privātie arhīvi ir uzņēmumi, kas paši veido savas dokumentu glabātavas, iekārto tajās nepieciešamo aprīkojumu un nodrošina savus darbiniekus ar informācijas tehnoloģijām. Privātā arhīva
arhīvista darba galvenais mērķis ir radīt ieguvumus klientam – padarīt viņa uzņēmumā dokumentu
pārvaldību ērtāku, ekonomiskāku un racionālāku. Viņš klienta prasības dokumentu kārtošanā un
uzturēšanā ieraksta vienošanās dokumentos (līgumā) par privātā arhīva pakalpojumu sniegšanu,
pieņem dokumentus glabāšanā, nepieciešamības gadījumā sakārto tos, ievērojot katra klienta atšķirīgās vajadzības, un nodrošina viņam vajadzīgos arhīva pakalpojumus. Arhīvists privātajā arhīvā klienta uzdevumā dokumentus arī iznīcina, garantējot absolūtu iznīcināmo dokumentu satura
konfidencialitāti. Privātais arhīvs patstāvīgi meklē klientus saviem pakalpojumiem, un tie pārsvarā ir
privātie klienti, jo valsts iestāžu un uzņēmumu dokumenti obligāti jānodod valsts arhīvam.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Arhīvists savā darbā izmanto datoru un biroja tehniku, kā arī speciālās iekārtas dokumentu iznīcināšanai. Arhīvu uzraudzības darbi un ikdienas padarītie darbi tiek uzskaitīti speciālās datorprogrammās.
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Darba apstākļi Arhīvists strādā biroja telpās viņam atbilstīgos darba vides apstākļos un ar interneta

pieslēgumu. Darbadienas ilgums ir astoņas stundas bez virsstundu darba. Dokumentus glabāšanai
parasti sagatavo birojā darba laikā. Dokumentu glabātavās ir īpašs temperatūras un mitruma režīms,
kāds nepieciešams to ilgstošai saglabāšanai (piemēram, personu lietas, darba līgumi, algu izmaksas dokumenti tiek glabāti 75 gadus). Šajās glabātavās nevar strādāt cilvēki, kuriem ir alerģiska reakcija pret putekļiem.
Arhīvistiem, kuri sadarbojas ar iestādēm, ir darba izbraukumi uz uzraudzībā esošām iestādēm savā
pilsētā un tuvākajā reģionā. Komandējumi uz citām pilsētām ir reti.

Darba iespējas Arhīvists var strādāt valsts arhīvu sistēmā (apmēram 16-17 struktūru, tai skaitā
valsts arhīvi un zonālie valsts arhīvi), lielas valsts vai pašvaldību iestādes arhīvā (piemēram, kādas
ministrijas arhīvā), liela uzņēmuma arhīvā vai arī privātajos arhīvos.

Nepieciešamā izglītība Nepieciešams profesionālais grāds arhīvniecībā un arhīvista kvalifikācija
vai augstākā izglītība vēsturē, socioloģijā vai citās līdzīgās specialitātēs. Studiju ilgums ir trīs līdz četri
gadi. Personas ar augstāko izglītību citās jomās var studēt speciālā maģistra studiju programmā
arhīvniecībā vai dokumentu un arhīvu pārvaldībā, kur studiju ilgums ir divi gadi.
Iespējamais atalgojums Valsts sektorā atalgojums ir, sākot no Ls 340, kvalificēta eksperta atalgojums – Ls 450, struktūrvienību vadītāju atalgojums – Ls 600 mēnesī. Privāto arhīvu sektorā atalgojums ir augstāks.
Radniecīgās profesijas
Grāmatvedis
Bibliotekārs
Arheologs
Vēsturnieks

Ko vari darīt jau šodien Ja esi skolnieks, tad izmanto iespēju projektu nedēļā pieteikties darbam
arhīvā, kur vari iepazīt galvenos arhīva darbības virzienus. Pavēro, vai tev patīk ievērot noteiktu kārtību
savās lietās, rūpīgi sakārtot un pierakstīt, piemēram, savu mūzikas, DVD vai grāmatu kolekciju. Skolā
īpašu uzmanību pievērs Latvijas un pasaules vēstures, informātikas un politikas, un tiesību apguvei.
Ja esi students, tad izvērtē, kurā arhīvista darbības virzienā tev vairāk patiktu strādāt – dokumentu pārvaldības uzraudzības jomā vai arhīvu pārvaldībā. Darbs dokumentu pārvaldības uzraudzības
jomā prasa labas saskarsmes spējas, tādēļ izmanto iespējas studiju laikā vai ārpus tām pilnveidot
savu prasmi uzklausīt un saprast, skaidri nodot informāciju, risināt strīdus situācijas. Darbs arhīvu
pārvaldībā ir virzīts uz individuālu darbu ar dokumentiem, kur nozīmīgas būs labas IT tehnoloģiju
izmantošanas prasmes. Vasaras brīvlaikā piesakies darbā kādas organizācijas lietvedībā un iepazīsties ar dokumentu kārtošanu tajā.
Ja vēlies apgūt šo profesiju papildus esošajai, tad izmanto iespēju mācīties kursos, kur iegūsi sertifikātu, vai studēt maģistra līmeņa studiju programmā arhīvniecībā. Apgūsti prasmi strādāt ar datoru,
ja līdz šim tas nav bijis nepieciešams.
Valsts sektorā strādājošam arhīvistam jāpārzina valsts pārvaldes sistēmas pamati, jo dokumentu
uzkrāšanas, izvērtēšanas, kārtošanas, aprakstīšanas un glabāšanas principi ir cieši saistīti ar valsts
pārvaldes sistēmu, tādēļ izmanto interneta iespējas, lai padziļinātu savas zināšanas šajā jomā.
Arhīvista darbā svarīga ir laba atmiņa, spēja pamanīt detaļas, analizēt un sistematizēt lielu informācijas daudzumu, akurātums un pacietība.
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Arhīvists

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
precīzs darbs

vēsture

rakstiska informācija, tās apstrāde

pētniecisks darbs

darbs ar datoru un dokumentiem

dokumentu aizsardzība

kolekcionēšana, sistematizēšana

valsts pārvaldes sistēma, likumdošana

Man raksturīgas šādas īpašības:
apzinība				precizitāte			kritiskums
disciplinētība			akurātums			zinātkāre
rūpība				neatlaidība			intelektualitāte*
piesardzība			konkrētība			intraversija**
lietpratība			analītiskums			sistemātiskums***
savaldība			izpildīgums			atturība
*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
novērtēt, analizēt, sistematizēt un integrēt
informāciju

organizēt un veidot dokumentu uzziņu un
uzskaites sistēmas

pamanīt detaļas

novērtēt dokumentu bojājumus, veikt to
aizsardzības pasākumus

lietot informācijas tehnoloģijas
orientēties un izmantot tiesību aktus

veikt zinātniski pētniecisku darbu
uzklausīt, saprast, skaidri nodot informāciju

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Arheologs
Kods 2632 02
DARBA SATURS Arheologa darbs un viņa pienākumi ir ļoti dažādi un daudzpusīgi. Arheoloģija

ir plašs vēstures zinātnes virziens, kas pēta tautu vēsturi, izmantojot lietiskos avotus – arheoloģijas pieminekļus (senlietas, būves, apbedījumus). Tāpēc arheologs var būt iesaistīts un darboties vienlaikus dažādos ar šo zinātni saistītos darbības virzienos vairākās darba vietās.
Svarīgākās jomas ir darbs arheoloģiskos izrakumos, arheoloģiskā uzraudzība, pieminekļu aizsardzība, vēstures materiālu un liecību izpēte un apzināšana, tēmai atbilstīgu publikāciju – rakstu, grāmatu, aprakstu – sagatavošana un izdošana, sadarbība ar citu nepieciešamo nozaru speciālistiem.
Tie faktiski ir tikai būtiskākie arheologa darbības virzieni, un katram ir savi pienākumi un uzdevumi.
Arheoloģiskajos izrakumos darbs iedalāms vairākos posmos. Vispirms tiek noteikts mērķis, kādēļ tie attiecīgajā vietā jāveic. Pēc tam tiek sastādīta darba izmaksu tāme un meklēts finansējums. Ja tas iegūts, var sākties arheoloģiskā objekta iepriekšēja izpēte – tiek analizēti rakstiskie
avoti, iepriekšējo izrakumu materiāli un kartes un tad apsekota vieta klātienē. Tālāk jau var sākt
izrakumus, kur darba secība parasti ir šāda – laukumu iemērīšana, rakšana, atsegto objektu un
priekšmetu dokumentēšana, fotografēšana, filmēšana, zīmēšana, uzmērīšana, arī dažādu paraugu vākšana turpmākām analīzēm laboratorijās. Kad izrakumi pabeigti, iegūto materiālu apstrādā, raksta atskaiti par darbu un apkopo izrakumos iegūtos datus, kā arī veic iegūtā materiāla
analīzi un raksta attiecīgās publikācijas.
Arī arheoloģiskā uzraudzība iedalāma līdzīgos posmos. Tā tiek veikta galvenokārt dažādu būvniecības darbu gaitā, piemēram, ierīkojot pilsētā jaunu kanalizācijas sistēmu, ieliekot pamatus jaunai ēkai u.tml. Arheoloģisko uzraudzību mēdz dēvēt arī par aizsardzības izrakumiem jeb
saimnieciskajiem izrakumiem. Pirms tiek uzsākta kāda veida būvniecība, attiecīgā teritorija ir
jāizpēta, kur parasti tiek iesaistīts arheologs.
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Arheologa darbā ietilpst arī tuvākās un senākās vēstures pētīšana. Tāpēc būtiska viņa darba sastāvdaļa ir vēstures materiālu apzināšana un izpēte, orientēšanās tajos, kas parasti noris muzejos, pētot arheoloģiskos materiālus, senlietu izstādes un publikācijas. Arheologs piedalās arī
dažādu zinātnisko darbu izstrādē, raksta populārzinātniskas publikācijas presei, akadēmiskiem
žurnāliem, raksta un izdod arī grāmatas. Arheologam nereti jāveido sadarbība arī ar citu nozaru
speciālistiem, piemēram, ar antropologiem, ģeogrāfiem, biologiem, ģeologiem, etnogrāfiem u.c.
līdzīgu profesiju pārstāvjiem, lai iegūtu plašāku informāciju par pētāmo objektu vai jautājumu.
Cilvēks ar arheoloģisko izglītību var strādāt muzejos, kur parasti viņam tiek piešķirts kāds īpašs
amata nosaukums. Piemēram, fondu glabātājs, kaut arī darbs daudzkārt ir saistīts ar arheoloģiju, jo viņa pienākumos ietilpst noteiktas arheoloģiskās vai citas kolekcijas pārzināšana, pieņemšana, kārtošana u.c. Arī muzeju arheoloģijas nodaļas darbinieki piedalās vai vada arheoloģiskos izrakumus.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Aprīkojums arheologam ir atkarīgs no tā, ar ko
attiecīgajā brīdī viņš nodarbojas. Izmanto arī datoru darbam ar programmām Ms Office, AutoCAD, ĢIS programmatūra u.c., un citu biroja tehniku.

Speciālus rīkus un aprīkojumu galvenokārt izmanto arheoloģiskos izrakumos. Tie ir darbarīki zemes
rakšanai un pārvietošanai (dažāda izmēra lāpstas, spaiņi, bļodas un ķerras), ja nepieciešams, naži,
skalpeļi, cirvji, āmuri, rokas zāģi, motorzāģi, sijājamie sieti, kāpnes utt. Objektu uzmērīšanai vajadzīgas mērlentes, lineāli, nivelieris objekta atrašanās vietas dziļuma noteikšanai, teodolīts horizontālo
un vertikālo leņķu mērīšanai. Var izmantot arī kompasu, GPS¹ navigācijas sistēmas, ūdens atsūknēšanas ierīces, metāla detektorus, ģeoradaru², tahimetru³. Svarīga izrakumu darbos ir atsegto objektu fiksēšana. Tai tiek izmantots rasējamais papīrs, otas, fotoaparāts, digitālās kameras. Zīmētājs
izmanto speciālu, parasti 1x1m, metāla režģi, lai precīzi fiksētu novietojumu.

Darba apstākļi Arheologa darba apstākļi ir atkarīgi no tā, ko viņš konkrētajā brīdi veic. Muzejā vai
institūtā darbs ir iekštelpās un var būt saistīts arī ar sīku detaļu apstrādi, senu tekstu studēšanu, kas
prasa ļoti koncentrētu uzmanību, un pārsvarā ir sēdošs labā apgaismojumā, bieži pie datora.

Savukārt arheoloģiskos izrakumus veic dažādās vietās – mežā, laukā, ceļmalā, pilsētas centrā
u.c. –, kur mainās arī darba apstākļi. Šis darbs var turpināties gadu, mēnesi jebkurā gadalaikā
no janvāra līdz decembrim. Arheologam nākas strādāt saulē, karstumā, vējā, putekļos, lietū,
dubļos, aukstumā utt. Izrakumi netiek veikti vienīgi spēcīga lietus gadījumā vai ja ir sniegs un
zeme ir sasalusi. Pilsētā reizēm šis darbs ir bīstams – ar blakusesošiem traktoriem, dziļās tranšejās un izrakumu laukumos, nestabilu konstrukciju (ēku pamati, sienas u.c.) tuvumā. Protams,
tas var būt bīstams ne tikai pilsētā, tāpēc svarīgi ir ievērot darba drošības noteikumus. Arheologa darbs izrakumos prasa zināmu fizisku spēku un izturību. Īsāku vai garāku laika posmu jāpavada arī prombūtnē no mājām. Var nākties ilgāku laiku dzīvot teltīs. Nereti vienīgā iespēja
nomazgāties ir tuvējā upē vai dīķī.
Darba laiks muzejos, institūtos u.c. ir katras vietas noteikts. Strādājot pie zinātniskiem darbiem,
pētot literatūru un kolekcijas vai rakstot zinātniskas publikācijas, arheologs bieži pats nosaka
savu darba laiku. Izrakumos tas ir mazāk normēts nekā kādā iestādē un svārstās robežās apmēram no plkst. astoņiem līdz 19.
¹ Globālā pozicionēšanas sistēma ir ASV pavadoņu navigācijas sistēma. Navigācijas pavadoņi pārraida radiosignālus, kurus
uztver GPS uztvērēji, lai noteiktu objekta atrašanās vietu, pārvietošanās ātrumu un virzienu.
² Ģeoradara antena izstaro platjoslas metru un decimetru diapazona elektromagnētisko viļņu impulsus un uztver signālus,
kas atstarojas no robežām starp diviem zondējamā materiāla slāņiem ar atšķirīgām elektriskām īpašībām. Ar šīs ierīces
palīdzību iespējams konstatēt zem zemes apraktu akmens celtņu atrašanās vietu u.c.
³ Ģeodēzijas instruments, kas apvieno elektronisko teodolītu un gaismas tālmēru.
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Darba iespējas Arheologs var strādāt muzejos, Latvijas Vēstures institūta arheoloģijas nodaļā, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arheoloģijas centrā, dažādās valsts
administratīvajās teritorijās kultūras pieminekļu aizsardzības jomā, saistībā ar celtniecību, retāk
privātos uzņēmumos.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par arheologu, ir nepieciešama augstākā humanitārā
izglītība, vēlams maģistra grāds vēsturē vai socioloģijā. Latvijā nav iespējams iegūt speciālo arheologa izglītību, kā tas ir Lietuvā un citās Eiropas valstīs. Studiju ilgums ir trīs līdz pieci gadi.
Iespējamais atalgojums Arheologa iespējamais atalgojums ir robežās no Ls 200 līdz Ls 600
mēnesī.

Radniecīgās profesijas
Vēsturnieks
Arhīvists
Sociologs

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk apmeklēt vēstures muzejus? Vai ar interesi aplūko to ekspozīcijās izliktos senos priekšmetus un izlasi paskaidrojošo informāciju? Arheologam nozīmīgas ir zināšanas
vēsturē un arheoloģijā, kā arī socioloģijā un antropoloģijā. Lasi literatūru un žurnālus, skaties televīzijas
raidījumus par vēsturi, arheoloģiju un antropoloģiju, lai uzzinātu ko vairāk. Iepazīsties ar aktualitātēm
arheoloģijā Latvijas Arheologu biedrības interneta mājaslapā www.arheologubiedriba.lv. Turpat vari
iegūt informāciju par plānotajiem pasākumiem – lasījumiem, plenēriem.
Arheologa darbā svarīga ir pacietība, rūpība un uzmanība pret sīkām detaļām. Jābūt arī fiziski izturīgam, ja vēlies piedalīties arheoloģiskajos izrakumos. Tā kā arheologa darbs bieži norit kolektīvā
kopā ar kolēģiem un citiem speciālistiem, tad jābūt labām saskarsmes un sadarbības spējām.
Ja esi skolnieks, tad interesējies par vēsturi, rūpīgi apgūsti to skolā. Apmeklē vēstures muzejus,
arheoloģiskos pieminekļus, arheoloģisko izrakumu vietas. Noskaidro iespējas strādāt izrakumos par palīgu. Attīsti savas koncentrēšanās spējas, pacietību, neatlaidību un spēju no sīkām
atsevišķām detaļām iegūt kopskatu, saliekot puzles, lego klucīšus, strādājot ar konstruktoriem.
Arī rokdarbi, piemēram, izšūšana, palīdz attīstīt vērīgumu un pirkstu veiklību.
Ja esi students, tad pievērsies studiju kursu apgūšanai arheoloģijā, uzzini vairāk par specializācijas
iespējām zemūdens arheoloģijā (pēta pieminekļus zem ūdens, kas atrodas jūrās, upēs, ezeros),
eksperimentālajā arheoloģijā vai bioarheoloģijā (analizē izrakumos iegūto cilvēku skeletus, lai rekonstruētu seno iedzīvotāju dzīvesveidu un raksturotu tā kvalitāti) un citās jomās. Iestājies Latvijas
Arheologu biedrībā un piedalies pasākumos un domu apmaiņā ar pieredzējušiem arheologiem.
Lai veiksmīgi orientētos ārvalstu literatūrā un veidotu sadarbību ar citu valstu speciālistiem, arheologam jāpārzina svešvalodas. Tādēļ apgūsti angļu, krievu un vācu valodu, ieteicamas arī citas.
Ja vēlies uzlabot savu kompetenci, izvērtē iespējas turpināt izglītību maģistra vai doktora līmenī.
Apzini savu pētniecisko interešu virzienus, regulāri iepazīsties ar zinātnisko literatūru un publikācijām. Noskaidro iespējas piedalīties starptautiskos pētniecības projektos arheoloģijā, piemēram, Eiropas Arheologu asociācijas interneta mājaslapā www.e-a-a.org.
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Arheologs

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
vēsture un arheoloģija

kolekcionēšana, fotografēšana

pētniecisks un zinātnisks darbs

arheologa instrumenti

sarežģīti uzdevumi, to risināšana

senlietas

vēstures atklājumi

arheoloģiskie izrakumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
analītiskums			intraversija**			atturība
zinātkāre			sarežģītība			materiālisms***
sistemātiskums*			patiesums			ziņkāre
rūpība				izturība				intuīcija****
saprātīgums			neatlaidība			atklātība
kritiskums			godīgums			oriģinalitāte
*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
****intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
meklēt informāciju vēstures materiālos un
citos avotos

strādāt ar arheologa aprīkojumu un
instrumentiem

analizēt informāciju, izdarīt loģiskus secinājumus

pievērst uzmanību sīkām detaļām un
saskatīt to vietu kopumā

rasēt un fotografēt

rakstveidā informēt par pētījumu rezultātiem

noteikt lietu piederību grupai, klasificēt

strādāt komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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456 KOMUNIKĀCIJA UN MEDIJI Skaņu režisors

Skaņu režisors
Kods 2654 07
DARBA SATURS Skaņu režisors apskaņo publiskos pasākumus un atskaņo mūzikas vai skaņu

ierakstus, rada skaņas partitūras un nodarbojas ar skaņu ierakstu pēcapstrādi, kā arī veic telpu
akustisko parametru mērījumus un ekspertīzes par skaņu ierakstu un apskaņošanas tehnoloģiju
pielietojumiem. Galvenais skaņu režisora uzdevums ir pēc iespējas savienot pasūtītāja skaņu
formāta vēlmes ar tehniskajām iespējām. Lielākoties skaņu režisora darbs ir atskaņot mūzikas
vai skaņu ierakstus pasākumos, nodrošināt dzīvās mūzikas skanējumu, plānot ierakstu gaitu un
ierakstīt mūziku un skaņas kino, radio un mūzikas ierakstu vajadzībām, nodrošināt radio un TV
raidījumu translācijas skaņu.
Uzsākot sadarbību ar pasūtītāju, skaņu režisors pārrunā pasūtītāja vēlmes par skanējumu un
izvērtē pasākuma norises vietas akustiskos parametrus un apskaņošanas tehniskās iespējas.
Pēc tam skaņu režisors veido darāmo darbu sarakstu un sastāda atskaņošanas plānu – izvēlas
ieraksta atskaņošanas situācijai atbilstīgu mikrofonu daudzumu un tipus, izstrādā apskaņošanas iekārtu un skaņu ierakstīšanas iekārtu izvietojuma un savienojumu shēmas. Pēc tam skaņu
režisors izvieto mikrofonus, vajadzības gadījumā ņemot vērā telpas ietekmi uz akustiku, dažos
gadījumos pirms tam izvietojot nepieciešamos kabeļus un konsultējoties ar inženieriem. Pasākuma laikā skaņu režisors ar pults palīdzību kontrolē mikrofonu skaņas uztveres līmeni, veido
nepieciešamo balansu, darbojoties ar grozāmiem vai bīdāmiem potenciometriem. Skaņu režisors var skaņai pievienot arī dažādus efektus.
Viens no skaņu režisora pienākumiem ir skaņu ieraksts un tā pēcapstrāde – montāža, miksēšana, māsterēšana un atsevišķos gadījumos sinhronizēšana ar video. Gadījumos, kad notiek
orķestra ieraksts, bet katram instrumentam ir atsevišķs mikrofons, skaņu režisors saskaņo instrumentu skaļumus atbilstīgi skaņdarbam, līdz ar to skaņu režisoram nepieciešama smalka
muzikālā dzirde.
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Skaņu režisori darbojas arī filmu adaptēšanas jomā, nodrošinot latviešu valodas teksta pievienošanu ārzemju filmām. Tas ir sarežģīts process, kurā jāspēj vienlaikus sekot gan ieraksta procesa tehniskajai daļai, gan aktieru runai, tās sinhronitātei ar oriģināltekstu un precizitātei – katra
pārteikšanās ir jālabo, no jauna ierakstot kļūdaino vietu.
Nodrošinot skaņu lielos pasākumos vai īstenojot apjomīgus skaņu ierakstu projektus, skaņu režisors veido komandu, kur viņa pakļautībā strādā dažādi speciālisti – gan skaņošanas speciālisti, gan tehniskā komanda, kas nodrošina aparatūras uzstādīšanu. Tad skaņu režisora galvenais
pienākums ir nodrošināt komandas līdzsvarotu un kvalitatīvu darbu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Skaņu režisors darbā izmanto mikrofonus, apskaņošanas pultis, dažādus ierakstu nesējus, datorus un datoru iekārtas, kā arī dažādas analogās iekārtas, kabeļus, ar kuriem savieno pulti, vai ieraksta aparātu ar mikrofoniem. Tāpat skaņu
režisors lieto speciālās datorprogrammas, sintezatoru un dažādas ierīces skaņu vai mūzikas
radīšanai.
Darba apstākļi Tā kā skaņu režisori galvenokārt strādā ar ļoti aizņemtām radošām personībām, bieži vien ieraksti notiek vakaros, pat naktīs, līdz ar to darba laiks nav normēts. Nereti
uzticētais darbs jāpaveic ļoti īsā laika sprīdī, tāpēc nepieciešama noturība pret stresu un laba
organizēšanas spēja.
Pasākumu organizēšanas laikā skaņu režisoram nereti jāstrādā bez apstājas pat 16 stundu,
taču šādos gadījumos var būt arī maiņu darbs. Darba laiks lielākoties ir normēts tad, ja viņš
strādā televīzijā vai teātrī, tomēr arī šajos gadījumos daudz jāstrādā vakaros. Skaņu režisora
darbs pārsvarā norit telpās, lai gan mēdz būt āra pasākumi un koncerti brīvā dabā, tad jāņem
vērā iespējamā laika apstākļu ietekme uz darba procesu.

Darba iespējas Skaņu režisors var strādāt radio, televīzijā, teātrī, kino, skaņu ierakstu studijās, dažādu pasākumu un konferenču organizēšanā, var būt arī pašnodarbinātais.
Nepieciešamā izglītība Skaņu režisoram nepieciešama muzikālā vai tehniskā (inženierzinātnes, fizikas jomas, kas saistītas ar skaņu un elektroierīcēm) augstākā izglītība. Studiju ilgums
ir četri gadi.
Ja skaņu režisors vēlas darboties mūzikas un jo sevišķi klasiskās mūzikas ierakstu jomā, tad bez
muzikālās izglītības šis darbs nav iespējams.

Iespējamais atalgojums Atkarībā no darba vietas un darba satura skaņu režisors var saņemt
Ls 3 līdz Ls 10 stundā, savukārt par atsevišķiem pasākumiem – Ls 25 līdz Ls 300 par pasākumu.
Radniecīgās profesijas

Attēla un skaņu ierakstu aparatūras speciālisti
Komponisti, mūziķi, dziedātāji
Kultūras pasākumu tehniskais režisors
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē mūzika, skaņa un ierakstu radīšanas process? Var-

būt sapņo reiz ieskaņot filmas vai nodrošināt skaņu lielos koncertos? Ja esi radošs, tehniski domājošs, ārkārtīgi precīzs un aizrautīgs, labi saproties ar cilvēkiem un izproti skaņas veidošanas
fizikālos procesus, tad tev ir visas iespējas šādu sapni īstenot, kļūstot par skaņu režisoru.
Ja esi skolnieks, tad vari skolas pasākumos atskaņot mūziku vai citus ierakstus vai veidot mājas ierakstus mūzikas grupām, kas darbojas skolēnu vidū. Tāpat vari izmantot iespēju apmeklēt
radio, televīziju vai citu skaņu režisora darba vietu atvērto durvju dienu laikā. Skolā īpaši cītīgi
mācies fiziku, svešvalodas, mūziku un arī matemātiku. Paralēli mācībām skolā vari mācīties kāda
mūzikas instrumenta spēli mūzikas skolā.
Ja esi students, tad meklē iespējas iegūt tās zināšanas, kuras nesaņem studiju procesā – ja studē mūziku, tad iepazīsties ar skaņu režisora darba tehnisko pusi, savukārt, studējot fiziku, attīsti
savu muzikālo dzirdi, apgūsti mūzikas žanrus un mūzikas ierakstu apstrādes tehnikas.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad meklē iespēju apgūt šo profesiju mācekļa lomā, asistējot kādam
skaņu režisoram, taču pārkvalificēšanās aizņem ilgu laiku, jo ir nepieciešama muzikālā vai tehniskā izglītība.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad vari mācīties starptautiskos
kursos, doties vērot kolēģu veikumu, konsultēties pie citiem skaņu speciālistiem, kā arī apgūt
jaunākās skaņu iekārtas.
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Skaņu režisors

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
mūzikas ierakstu un to atskaņošanas
iekārtas un tehnoloģijas

mūzika, ieraksti, koncerti
mūzikas ierakstu veidošana

fizika

elektrotehnika un elektronika

dažādu laikmetu mūzikas stili un žanri

audiosistēmu komponenti un sistēmu veidošanas principi

telpu akustika

Man raksturīgas šādas īpašības:
pielāgošanās spēja		uzņēmība			neatkarība
praktiskums			muzikalitāte			intuitivitāte**
precizitāte			komplicētība* 			disciplinētība
patstāvība			bagāta iztēle			savaldība
radošums			aizrautība			rūpīgums
neatlaidība			oriģinalitāte			vērīgums
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intuitivitāte – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar ierakstu un atskaņošanas aparatūru

strādāt gan patstāvīgi, gan komandā

noskaidrot cilvēku vēlmes un izskaidrot iespējas tās izpildīt

veidot skaņas sistēmu un plānot skaņas
sistēmas instalāciju

veikt skaņas ieraksta pēcapstrādi (mastering)

izstrādāt apskaņošanas plānu pasākumiem

operatīvi reaģēt neparedzētās situācijās

plānot darbu secību

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Korektors
Kods 2642 03
DARBA SATURS Korektora darba pienākumi redakcijā ir tekstu koriģēšana, literāro un gramatisko kļūdu labošana. Tekstus laikrakstam raksta redakcijas žurnālisti un ārštata korespondenti,
kuri savu darbu gramatiskai pārbaudei izmanto datorprogrammas, tāpēc korektora darbs pēdējos gados vairāk tuvinās literārajai rediģēšanai, veicot stilistiskus labojumus, kurus pēc tam
nepieciešams saskaņot ar autoru.
Laikraksta materiālus korektors pārbauda divas reizes – vispirms izlasa rakstus datorā, pēc tam
lasa lapas maketu drukātā formā, ar pildspalvu atzīmējot neprecizitātes. Dažkārt otro pārbaudi
veic arī dežūrējošais redaktors, kura uzdevums ir novērst varbūtējās kļūdas. Laikraksta maketa
stadijā iespējas plaši labot tekstus samazinās, jo to izkārtojuma pārmaiņas ietekmē citu materiālu izvietojumu lappusē.
Korektora darbs laikrakstu un žurnālu redakcijās un grāmatu izdevniecībās būtiski atšķiras. Dienas laikrakstā strādā vairāki korektori, jo darba apjoms ir liels. Darbs var būt maiņās un arī brīvdienās, kad tiek gatavots nākamais numurs.
Grāmatu izdevniecībā darbu ar jaunas grāmatas tekstu iesāk redaktors, kurš zinātniskos vai tehniskos tekstos pārbauda terminu pareizību un tad tekstu iesniedz literāram redaktoram, kurš
pārbauda valodas labskaņu un stilu. Pēc šā redaktora veiktajiem teksta labojumiem korektors
labo interpunkciju un ortogrāfiju. Dažādās grāmatu izdevniecībās un apgādos darba pienākumu
sadalījums starp redaktoriem un korektoriem var būt atšķirīgs. Bet, ja izdevniecībā nav literārā redaktora, tad korektoram jābūt ar literārā redaktora izglītību. Rediģēšana ir izteikti radošs
darbs, kurā jājūt valoda, teksta labskaņa un tā precīza izteiksme. Drukāšanai sagatavotos tekstus pats pēdējais lasa un labo korektors.
Grāmatu izdevniecībās teksti parasti ir izdrukāti uz papīra, jo korektoram šāda forma ir pārskatāmāka. Lai samazinātu kļūdas tekstā, reizēm korektors izdrukas pārlasa vairākas reizes.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Korektors darbā izmanto zīmuļus, pildspalvas

teksta izdruku labošanai, bet teksta satura precizēšanai un stila labošanai – vārdnīcas, enciklopēdijas, izdevumus par valodas kultūras jautājumiem, informatīvos izdevumus, atlantus u.c.,
kā arī datoru.

Darba apstākļi Korektors var strādāt redakcijā, izdevniecībā vai uzņēmuma birojā. Darbs ir

sēdošs, ar intensīvu informatīvo slodzi. Ja lielākā daļa darba laika saistās ar tekstu lasīšanu
datora ekrānā, tad korektora darba vietā jābūt kvalitatīviem monitoriem. Ja darbs galvenokārt
saistīts ar drukātu tekstu lasīšanu, tad lasīšanai nepieciešams ērts apgaismojums.
Lai varētu iedziļināties teksta saturā, klusums darba telpās ir obligāts. Radiopārraides, skaļas
sarunas un apmeklētāji ir traucējoši faktori. Mazāku darba traucējumu rada elektroniski saņemtie darba uzdevumi, tāpēc pieteikumus materiālu pārskatīšanai korektori saņem šādi vai telefoniski.
Grāmatu korektors var strādāt arī mājās, tomēr šādu darba režīmu izmanto reti, jo darbdienas
laikā var būt atsevišķi steidzami uzdevumi, kas jāveic izdevniecībā.
Ārštata korektoram ir līgumā noteikts termiņš, līdz kuram teksts jāizlabo, tāpēc viņš var brīvi
izvēlēties sev ērtāku darba laiku, kad ar lielāku uzmanību var pārlasīt rakstīto.
Laikrakstu redakcijās materiālu sagatavošana nereti aizkavējas, tāpēc pēdējās stundās pirms
numura nodošanas darba ritms ir ļoti saspringts, intensīvs un nogurdinošs. Kavējumu izlīdzināšana un laikraksta savlaicīga iznākšana ir atkarīga no korektora darba spējām un pienākuma
apziņas. Pēc laikraksta sagatavošanas korektoram ir brīva diena atpūtai.

Darba iespējas Korektors var strādāt grāmatu izdevniecībās, apgādos un preses izdevumu
redakcijās, tulkošanas birojos, arī ražošanas uzņēmumos, piemēram, farmācijas nozares uzņēmumā, kur pārbauda zāļu lietošanas instrukcijās tulkoto vai rakstīto, kā arī lielveikalu tīklos, kur
jālasa precēm pievienotie apraksti. Darbs nozares uzņēmumā var būt saistīts ar profesionālām
zināšanām attiecīgajā jomā. Daži uzņēmumi slēdz līgumus par korektora pakalpojumu izmantošanu atsevišķu dokumentu sagatavošanā (piemēram, Latvijas gāzes standartveida vēstules
un paziņojumi klientiem).
Nepieciešamā izglītība Korektoram nepieciešama augstākā izglītība filoloģijā. Par korektoru
var strādāt arī latviešu valodas un literatūras pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, kā arī
speciālisti komunikāciju zinātnēs ar teicamām latviešu valodas zināšanām. Studiju ilgums ir trīs
līdz četri gadi.
Iespējamais atalgojums Atalgojums ir atkarīgs no izdevniecības iespējām, no darba pieredzes, zināšanām un ir robežās no Ls 200 līdz Ls 400 mēnesī, iespējami arī līgumdarbi.

Radniecīgās profesijas
Filologs
Tulks
Tulkotājs
Redaktors
Literārais redaktors
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Ko vari darīt jau šodien Izvērtē, vai tev patīk grāmatas un daudz lasīt? Vai padodas valodu

apgūšana? Vai tev ir daudzpusīgas intereses? Teksti, ar kuriem korektors strādā, var būt par jebkuru tēmu – gan matemātika, gan medicīna, gan daiļliteratūra utt. Tādēļ viņam jāpārzina dažādu
nozaru terminoloģija. Vajadzīgas arī teicamas valodas zināšanas, valodas izjūta, jābūt izpratnei
par valodniecību un bagātīgam vārdu krājumam. Jāņem vērā, ka šis darbs ir sēdošs un mazkustīgs, bet interesants ar to, ka korektors pirmais iepazīstas ar jaunumiem un publikācijām, tiekas
ar interesantiem radošiem cilvēkiem.
Korektoram jābūt apzinīgam, ar milzīgu pacietību, punktuālam un precīzam. Nepieciešama laba
redze un skaidri saprotams rokraksts (bieži korektora atzīmētos labojumus teksta izdrukās elektroniskajā versijā ielabo redakcijas datoru biroja darbinieces).
Ja esi skolnieks, tad nododies lasīšanai un attīstīti savu redzesloku un vārdu krājumu. Lasi ne
tikai daiļliteratūru, bet arī vēsturiskus, populārzinātniskus žurnālus un grāmatas. Skolā īpašu
uzmanību pievērs latviešu valodas un literatūras, kā arī svešvalodu apguvei. Trenē un pilnveido
savu rokrakstu, attīsti datorprasmes.
Ja esi students vai arī tev ir atbilstīga izglītība un vēlies pārkvalificēties, tad apmeklē redakciju vai
izdevniecību un iepazīsties ar konkrētiem darba apstākļiem un nosacījumiem – vai kļūdas jālabo datorā elektroniskajā tekstā, vai jāstrādā ar izdrukām, kā sadalīti pienākumi u.c. Noskaidro,
kādas ir redakcijas vai izdevniecības prasības korektora amata pretendentiem. Apgūsti korektūras zīmju kompleksu un specifiku. Šādu zīmju ir daudz vairāk, nekā skolotājs parasti izmanto
skolēnu darbu labošanā.
Ja vēlies pilnveidot savu profesionālo kompetenci, padziļināti apgūsti svešvalodas, jo tad spēsi
strādāt arī ar tiem tekstiem, kuri tiek sagatavoti svešvalodā. Studē tekstus un apgūsti specifisko
nozaru terminoloģiju. Lai rūpētos par savu darba spēju uzturēšanu augstā līmenī, izmanto relaksācijas paņēmienus, lai mazinātu spriedzi, kas radusies, darot darbu steidzamības apstākļos, kā
arī regulāri nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm.
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Korektors

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
dažāda literatūra

individuāls un precīzs darbs

latviešu valoda un svešvalodas

prāta spēles

tekstu labošana un rediģēšana

erudīcijas paplašināšanas iespējas

korektūras zīmes

poligrāfija

Man raksturīgas šādas īpašības:
disciplinētība			akurātums			precizitāte
apzinība				neatlaidība			neatkarība
rūpīgums			konkrētība			intuīcija*
piesardzība			taupīgums			izpildīgums
prasmīgums			punktualitāte			vēlme iedziļināties sevī
savaldība			pacietība			centība
*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
skaidri un saprotami rakstīt ar roku

atrast informāciju dažādos avotos

ilgstoši koncentrēties darbam

strādāt ar datoru

saskatīt kļūdas tekstā

risināt konfliktus par tekstu un rediģēšanas
atšķirīgu izpratni

lietot korektūras zīmju kompleksu

plānot un pabeigt darbu noteiktā laikā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 463

11/11/11 2:55 PM

464 KOMUNIKĀCIJA UN MEDIJI Multimediju dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists
Kods 3432 35
DARBA SATURS Multimediju¹ dizaina speciālists ir vidutājs starp projekta pasūtītāju, mērķau-

ditoriju un preci vai pakalpojumu un sniedz dažāda veida informāciju sabiedrībai. Sadarbībā ar
citiem speciālistiem viņš plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un informatīvi sakārtotus multimediju produktus. Šā speciālista galvenais uzdevums ir ar tekstuālu, vizuālu un
audiālu metožu palīdzību palielināt tirdzniecības apjomu.
Multimediju dizaina speciālists var strādāt dažādās nozarēs un izvēlēties sev vēlamo darba
jomu – maketēšanu, videoierakstu veidošanu, datorgrafiku, mājaslapu vai veikalu interjera iekārtošanu un citas.
Lai atrastu labāko veidu, kā uzrunāt potenciālos pircējus, multimediju dizaina speciālists vispirms tiekas ar klientu, lai noskaidrotu viņa vēlmes, intereses un priekšstatu par iespējamo
pasūtījumu – interneta mājaslapu, videoklipu, TV, radioreklāmu vai veikalu u.c. dizainu. Ieguvis
nepieciešamo informāciju, speciālists izstrādā pasūtījumam vairākus dizaina variantus – izvēlas krāsas, nosaka elementu izvietojumu, izvēlas skaņas vai videoefektus, veic korekcijas
fotogrāfijās – un parāda tos klientam, lai kopā izvēlētos piemērotāko risinājumu, vajadzības
gadījumā izdarot nepieciešamos uzlabojumus.
Ja projekts ir neliels, tad visas darbības var veikt viens cilvēks. Savukārt sarežģītāka pasūtījuma
īstenošanā (piemēram, ja tiek izstrādāta lielas organizācijas mājaslapa) iesaistās vairāki speciālisti un veido multimediju vidi – viens izpēta mērķauditoriju, otrs izstrādā tehnisko specifikāciju,
trešais veido mājaslapas dizainu, bet vēl cits to programmē.

¹ Tehniski organizēts vairāku komunikācijas vai informācijas reproducēšanas un apstrādes veidu (skaņas, nekustīga attēla,
video, rakstīta teksta) kopums.
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Pēc projekta izstrādes multimediju dizaina speciālists un klients vienojas par turpmāko sadarbības veidu. Piemēram, varbūt nepieciešamo informāciju klients mājaslapā vēlēsies ievietot un
rediģēt pats vai varbūt ar to nodarbosies speciālists.
Projekta plānošanas un īstenošanas gaitā multimediju dizaina speciālists sagatavo arī projekta
izmaksas un seko līdzi, lai pasūtījuma izpilde iekļautos plānotajā budžetā. Speciālistam jāprot
radīt maksimāli kvalitatīvu rezultātu ar iespējami minimāliem līdzekļiem.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Multimediju dizaina speciālists galvenokāt lieto
gan stacionāro, gan portatīvo datoru ar specializētām datorprogrammām, piemēram, Adobe
Photoshop, Corel Draw, Vecto. Izmanto arī printeri un skeneri, kas ļauj projektu vizualizēt. Ja
projekta īstenošanā nepieciešama objekta iepriekšēja izpēte vai pats projekts ir saistīts ar foto
vai video, tad multimediju dizaina speciālists izmanto fotoaparātu, videokameru, arī mobilo telefonu un interneta pieslēgumu.
Darba apstākļi Multimediju dizaina speciālists var strādāt jebkurā vietā, kur var ērti apsēsties

un novietot datoru. Darba laiks ir nenormēts, jo saistīts ar katra konkrētā projekta nodošanas
termiņiem. Savu darba apjomu viņš var regulēt pats, izvēloties vēlamo projektu skaitu, taču
nereti laika trūkuma dēļ nepieciešams strādāt arī garas stundas. Varētu teikt, ka multimediju
dizaina speciālists periodiski dzīvo vairāk virtuālajā nekā reālajā pasaulē, jo domās nepārtraukti
meklē iespējas, kā informācijas tehnoloģijas izmantot savu ideju īstenošanā.

Darba iespējas Multimediju dizaina speciālists var strādāt dažāda profila uzņēmumos, taču
vēlama specializācija vienā no jomām, jo multimediju vide nepārtraukti attīstās. Var strādāt arī
medijos – žurnālos, radio vai televīzijā, kino, filmu veidošanas kompānijās, programmatūras interfeisu un mājaslapu dizaina uzņēmumos, izdevniecībās, arī dažādās reklāmas kompānijās.
Multimediju dizaina speciālists ar merčendaizinga² zināšanām var strādāt lielveikalos vai citās
tirdzniecības vietās par tirdzniecības zāles dizaina speciālistu vai vecāko pārdevēju. Viņš var
iesaistīties arī jaunu dizaina un animācijas programmu izstrādē.
Multimediju dizaina speciālists var strādāt kā pašnodarbinātais vai kā individuālais komersants,
projektējot darbus un konsultējot klientus.

Nepieciešamā izglītība Multimediju dizaina specialitātē iespējams iegūt gan vidējo profesionālo (mācību ilgums ir četri gadi pēc pamatskolas), gan bakalaura (mācību ilgums ir trīs līdz
četri gadi pēc vidusskolas), gan maģistra līmeņa (mācību ilgums ir divi gadi) augstāko izglītību.
Tomēr svarīga ir tieši praktiskā darba pieredze, tāpēc šajā jomā var strādāt arī bez augstākās
izglītības, pilnveidojot savas prasmes atbilstīgos kursos.
Iespējamais atalgojums Multimediju dizaina speciālista atalgojums ir Ls 300-Ls 600 mēnesī
un vairāk. Tas atkarīgs no pasūtījumu apjoma un darba kvalitātes. Piemēram, merčendaizeru
atalgojums bieži vien ir atkarīgs no pārdoto preču daudzuma veikalos, kas ir viņu pārraudzībā.
Radniecīgās profesijas

Pārdošanas speciālists – merčendaizers
Tirgzinības un tirdzniecības speciālists
Interjeristi un dizaineri
Datordizainers
² Tirgvedības nozare: māksla pārdot un reklamēt preci.
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev izdodas paust saprotamu un interesantu vēstījumu ar foto-

grāfiju vai zīmējumu? Vai tu jūti, ka saproti cilvēkus – ko viņi vēlas ieraudzīt, ienākot veikalā vai
interneta mājaslapā, kādi reklāmas veidi cilvēkus iekārdinās nopirkt, piemēram, jaunas kurpes
vai putekļsūcēju? Ja tevi interesē jaunākās tehnoloģijas, tu labprāt zīmē, fotografē, noformē
dažādus plakātus, veido videoklipus un jūti, ka spēj šādā veidā cilvēkus pārliecināt, tad droši vari
apsvērt multimediju dizaina speciālista profesiju. Tev jābūt sabiedriskam, enerģiskam un radošam, kā arī jāprot pasniegt savas idejas, samērot tās ar pieejamo budžetu un sekot līdzi modei.
Ja esi skolnieks, tad vēro un analizē apkārtējo vidi, pievērs uzmanību rakstu izvietojumam interneta mājaslapās un mēģini veidot savu mājaslapu Google vietnē, pirms tam iepazīstoties ar
pieejamām pamācībām par to veidošanu, fotogrāfiju apstrādi, videoklipu uzņemšanu. Derīgi ir
papildināt savas prasmes mākslas skolā vai zīmēšanas un kompozīcijas kursos. Skolā īpašu uzmanību pievērs vizuālajai mākslai, latviešu valodai un literatūrai, kā arī svešvalodām, jo tās noderēs gan zināšanu papildināšanai, gan darbam ar plašāku auditoriju. Ja nākotnē vēlies izstrādāt projektus tieši virtuālajai videi, tad padziļināti apgūsti arī informātiku un programmēšanas
pamatus.
Ja esi students, tad nekavējies iesaistīties dažādos radošos projektos un konkursos, piemēram,
veido logo vai vides objektus. Šādus konkursus nereti izsludina gan iestādes un uzņēmumi, gan
pašvaldības. Skaties uz pasauli radoši un vērīgi un neaizmirsti palūkoties arī pāri Latvijas robežām, jo šajā profesijā svarīgi ir sekot svaigākajām modes tendencēm visā pasaulē.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ieteicamas būtu zināšanas kādā no jomām, kurās strādā multimediju dizaina speciālisti – datordizainā, fotografēšanā, video veidošanā un interjera iekārtošanā.
Ja jūti sevī radošo garu, tad nebaidies mēģināt – meklē asistenta vietu kādā reklāmas aģentūrā,
vēro, mācies un pašmācībā attīsti savas radošās spējas vai arī stājies kādā no augstskolām.
Ja vēlies nemitīgi padziļināt savas zināšanas, tad šī ir īstā profesija, jo informācijas tehnoloģijas
nepārtraukti attīstās, sniedzot arvien jaunas iespējas ikdienas darbu padarīt daudz interesantāku un radošāku.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
mākslas un modes tendences

multimediji

tehnoloģijas, datora iespējas

dizaina mode mūsdienās

mārketings

mākslinieciskā kompozīcija

svešvalodas

radošs darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:
komplicētība*			zinātkāre			enerģiskums
izteiksmīgums			impulsivitāte			sabiedriskums
oriģinalitāte			intelektualitāte***		atraktivitāte
intuīcija**			radošums			iniciatīva
bagāta iztēle			drosme				sapratne
neatkarība			pašapziņa			pārliecinātība
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru, programmēt

vākt un analizēt informāciju

izstrādāt projekta koncepcijai atbilstīgus
kompozīcijas, stila un tehnoloģiskā risinājuma variantus

plānot un organizēt darbu atbilstīgi uzdevumam

strādāt komandā

plānot budžetu

izprast sabiedrības vēlmes reklāmu jautājumos

prezentēt projekta konceptuālo risinājumu
paraugus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Televīzijas operators
Kods 3521 07
DARBA SATURS Televīzijas operators rūpējas par raidījumu, seriālu vai pasākumu demonstrēšanu televīzijā labā mākslinieciskā un tehniskā kvalitātē. Viņš strādā radošā komandā ar televīzijas režisoru, raidījumu redaktoru, skaņu režisoru, scenāristu, mākslinieku, stilistu, grimētāju,
apgaismotāju, dekorāciju uzstādītāju, kā arī ar ieraksta vai tiešraides dalībniekiem.
Televīzijas operators var būt nodarbināts audiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu
studiju un interneta nozares jomā, kur filmē ziņas, seriālus, dažādus raidījumus un televīzijas
sižetus. Viņa darba apjoms un pienākumi ir samērā plaši, piemēram, galvenajam jeb vadošajam
operatoram jāvada pārējo operatoru un apgaismotāju komanda.
Televīzijas operators iepazīstas ar režisora ieceri un norādījumiem un, ievērojot tos, organizē kameru darbu, piedalās raidījuma plānošanā un sagatavošanā. Filmējot raidījumus, darbs parasti
notiek ar vairākām kamerām, tāpēc komandā ir viens vadošais operators, kurš atbild par visu
pārējo operatoru darbu, nosaka kameru izvietojumu un kadrus, kādus ar tām fiksēs, kā arī atbild
par apgaismojumu.
Televīzijas operatora darbs var noritēt arī izbraukumos, kad viņš dodas uz sižeta uzņemšanas
vietu. Šai gadījumā tiek tehniski sagatavota un paņemta līdzi nepieciešamā aparatūra, un atbilstīgi raidījuma režisora iecerei fiksēti kadri, no kuriem pēc tam veidosies sižets. Parasti izbraukumā filmēto materiālu nav iespējams papildināt, tāpēc televīzijas operatoram jāpārzina gan
montāžas radošie un tehniskie pamatprincipi, gan jau filmēšanas gaitā jāizprot, kādus kadrus
vajadzētu uzņemt, lai materiāls būtu derīgs montēšanai.
Televīzijas operatora pienākumos ietilpst arī piedalīšanās koncertu, izrāžu un citu pasākumu
mēģinājumos. To laikā viņš iepazīstas ar filmējamā laukuma izkārtojumu un nosaka, kur pasākuma laikā atradīsies kameras.
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Filmēšanas komandas galvenais uzdevums ir ierakstīt kvalitatīvu attēlu un skaņu. Televīzijas
operatora darbā ietilpst apgaismojuma nodrošināšanas un kadru kompozīcijas kontrole, bet
studijā par skaņu ir atbildīgs skaņu operators vai viņa asistents. Savukārt izbraukumos par skaņu atbild pats televīzijas operators.
Televīzijas operatoram jāprot sadarboties ar režisoru un filmēšanas grupu. Viņam svarīgi ir izprast režisora ieceres un spēt tās īstenot ar kameras palīdzību. Šai darbā ļoti būtiska ir punktualitāte, jo televīzijā jāstrādā precīzi pēc noteiktā laika un tiešraižu filmēšana nedrīkst aizkavēties.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Galvenais televīzijas operatora aprīkojums ir
videokamera, videokasetes, mikrofoni, vadi. Kameras statiskuma vai kustības nodrošināšanai
viņš izmanto arī citu aprīkojumu – statīvus, krānus, sliedes, ratiņus. Apgaismojumu nodrošina
ar apgaismošanas ierīcēm.
Darba apstākļi Televīzijas operators strādā ļoti dažādās vidēs – gan TV studijā un citās telpās,
gan ārpus tām, arī automašīnā un jebkādos citos apstākļos. Darba vide ir atkarīga no filmējamā
sižeta, un to nosaka režisors, bet operators meklē labākos veidus, kā izvēlētajā vidē strādāt.
Atsevišķos gadījumos viņa darba apstākļi var būt pat ekstrēmi.
Televīzijas operatora darbs nav normēts, darba stundu skaits ir atkarīgs no uzņemamā materiāla apjoma, rakstura un citiem apstākļiem. Piemēram, mēdz būt, ka viņam nākas stāvēt kājās
un strādāt pat divpadsmit stundu gandrīz bez pārtraukuma, bez tam vēl turot līdz 20 kg smagu
aparatūru.

Darba iespējas Televīzijas operators var strādāt audiovizuālo mediju, producēšanas kompāniju, filmu studiju un interneta nozares jomā – piedalīties seriālu, raidījumu, aktuālu norišu,
koncertu un dažādu citu notikumu filmēšanā. Var strādāt arī kā pašnodarbināta persona vai
individuālais komersants.

Nepieciešamā izglītība Televīzijas operatora darbam nepieciešamās iemaņas var apgūt
pašmācībā, darba vietā, kā arī kursos. Augstākā izglītība nav obligāta, bet Latvijā ir studiju programmas audiovizuālajā mākslā, kur var iegūt televīzijas operatora augstāko izglītību. Studiju
ilgums ir četri gadi.
Iespējamais atalgojums Televīzijas operatora atalgojuma lielums ir atkarīgs no uzņēmuma

atalgojuma politikas, darba sarežģītības pakāpes, kā arī no operatora talanta un spējām. Darba
stundas likme ir apmēram Ls 2,50, mēnesī aptuveni Ls 300-Ls 400.

Radniecīgās profesijas

Attēlu un skaņu ierakstu aparatūras speciālisti
Skaņu režisors
Fotogrāfs
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Ko vari darīt jau šodien Vai, skatoties televizoru, tu pievērs uzmanību tam, no kuras vietas
kadrs varētu būt filmēts un kā tas ir paveikts? Vai tev patīk sekot līdzi notikumiem, vērojot tos
kameras vai fotoaparāta objektīvā? Vai tev piemīt tehniskā domāšana un tu nebaidies ilgstoši
strādāt ar smagu aprīkojumu, ne brīdi nezaudējot koncentrēšanos? Ja esi precīzs, nosvērts un
pacietīgs, bet vienlaikus radošs, un spēj ātri reaģēt nestandarta situācijās, tad šī profesija var
būt tev piemērota.
Ja esi skolnieks, tad vari skatīties televīzijas raidījumus un censties izprast, kā tie tiek filmēti, kā
tiek panākts kāds noteikts efekts. Nebaidies pats fotografēt, filmēt un montēt nelielas filmiņas.
Vari izmēģināt par aktuālām tēmām uzņemto nosūtīt ziņu portāliem. Iesaisties foto vai videopulciņā un pēti informāciju par pareizu gaismas izvēli, kadrēšanu, montāžu. Skolā pievērs uzmanību vizuālajai mākslai, valodu apguvei un fizikai.
Ja esi students, tad interesējies par videotehnikas jaunumiem un pilnveido savas operatora
prasmes regulāros treniņos. Viens vai kopā ar domubiedriem vari uzņemt īsfilmas un piedalīties
dažādos festivālos. Ja vēlies pilnveidot savas prasmes praktiskā darbā, vari pievērsties kādu
pasākumu un svinību filmēšanai vai meklēt prakses vai darba vietu kādā no televīzijas kanāliem,
reklāmas aģentūrām vai filmu studijām.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad galvenais ir interese un vēlēšanās apgūt šo profesiju. Iepazīsties ar
informāciju internetā un profesionālajā literatūrā, apgūsti kadrēšanas prasmes un videomontāžas pamatus. Ja vēlies iegūt akadēmisko izglītību, tad doties uz speciāliem kursiem vai augstskolu, ja ne – piesakies darbā par asistentu un iepazīsties ar televīzijas operatora darba vidi.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad izmanto iespēju mācīties kursos vai kādā no Latvijas vai ārvalstu augstskolām. Tomēr atceries, ka mācības ir visai grūti apvienot ar televīzijas operatora neregulāro darbu. Liela nozīme ir pieredzei, tādēļ zināšanas vari
padziļināt, darbojoties šajā profesijā un tā kļūstot aizvien kompetentāks operatora darbā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
vizuālā māksla un fizika

tēla psiholoģija un attēla kompozīcija

māksla un videomāksla

gaismošanas pamatprincipi un montāža

videoklipi, televīzijas sižeti, kino no operatora skatpunkta

darbs komandā

televīzija un audiovizuālā komunikācija

tehnoloģijas un inovācijas

Man raksturīgas šādas īpašības:
pielāgošanās spēja		neatlaidība			oriģinalitāte
patstāvība			izteiksmīgums			radošums
praktiskums			intuīcija***			disciplinētība
bagāta iztēle			materiālisms*			vērīgums
precizitāte			neatkarība			rūpīgums
stabilitāte			komplicētība**			savaldība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
pārzināt videokameru tehniskās iespējas

plānot un organizēt savu un komandas darbu

pārzināt videomontāžas procesu

operatīvi reaģēt neparedzētās situācijās

pārzināt apgaismošanas pamatprincipus
darba vidē

izprast krāsas un gaismas psiholoģisko ietekmi uz cilvēku

izprast mediju darba specifiku

izprast mākslinieciskā tēla veidošanas principus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Multiplikators (Animators)¹
DARBA SATURS Multiplikators animators ir mākslinieks, kurš ar daudzveidīgām metodēm

veido kustīgu grafiku. Viņš rada leļļu vai digitālo animāciju, 3D grafiku un 3D animāciju, kā arī
klasisko jeb zīmēto animāciju. Animēt jeb iedzīvināt var gandrīz visu, veidot smilšu, plastilīna,
dažādu objektu un priekšmetu, cilvēku fotogrāfiju, sniega un uguns animācijas, kur iespējams
pielietot ļoti dažādas metodes, piemēram, zīmēt uzreiz uz filmas vai kombinēt vienlaikus vairākas animācijas tehnikas.
Agrāk, lai radītu divdimensiju multiplikācijas varoņus, multiplikators lietoja galvenokārt zīmuli un
papīru, taču līdz ar tehnoloģiju attīstību šīs profesijas pielietojums un tās darbības joma ir ievērojami paplašinājusies. Modernās tehnoloģijas ļauj animatoriem izmantot savas stāstītāja, mākslinieciskās un tehniskās dotības, lai radītu gan multiplikācijas filmas un to varoņus, gan reklāmas
un videospēles. Tāpēc mūsdienās multiplikatori bieži tiek dēvēti par animatoriem.
Multiplikatora darba pienākumi ir atkarīgi no tā, kāda veida animāciju viņam būs jāveido. Jebkurā gadījumā vispirms viņš uzklausa pasūtītāja ideju un tad veido sižetu un tēlus vai arī iepazīstas ar režisora jau izveidoto sižetu videoklipam, reklāmai, datorspēlei vai animācijas filmai.
Kad sižets ir skaidrs, animators rada tēlus, katram piešķirot vajadzīgo raksturu un attēlojot visus
krāsainās skicēs.
Ja plānots veidot leļļu animāciju, tad pēc skicēm multiplikators izgatavo lelles, cenšoties tajās
parādīt varoņu raksturus. Kad lelles ir gatavas, sākas filmēšana, kuras gaitā atbilstīgi sižetam un
jau iepriekš izstrādātam plānam lelles tiek pakāpeniski pavisam nedaudz pārvietotas vai kustinātas. Izvietojot lellītes vienā pozīcijā, ar videokameru tiek uzņemts viens kadrs. Tad lelles nedaudz pārvieto un uzņem nākamo kadru. Režisors dod uzdevumu, piemēram, attēlot, ka cilvēks
iet pāri laukumam, un animators ne vien piešķir lellei kustību, bet parāda arī tās emocijas. Te
svarīgi ir izprast tēlu raksturus un režisora vēlmes un zināt, kādai auditorijai filma tiek veidota.

¹ Profesija „Multiplikators” 2651 07.
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Vienā sekundē ir divdesmit četri kadri, un multiplikatoram jāprot lelli pārvietot vai pakustināt tās
roku tik precīzi, lai darbības nebūtu ne par daudz, ne par maz. Ja lelles pārvietos pārāk plaši,
kustības neveidosies plūstošas. Savukārt, pārvietojot tās pa mazam gabaliņam, šķitīs, ka filmas
varoņi visu dara ļoti lēni. Strādājot bez aizķeršanās, vienas darbadienas laikā šādi var uzņemt
aptuveni septiņas sekundes no filmas. Līdzīgi noris darbs ar plastilīna vai cita materiāla objektiem, tikai šai gadījumā animators darba gaitā arī veido un pārveido figūras un tēlus un katru
reizi fiksē tos uz filmas.
Ja tiek veidota zīmēta animācijas filma, tad multiplikators uz papīra lapas zīmē vienu ainiņu,
pēc tam uz nākamās lapas zīmē to pašu ainiņu, taču tā, lai tēli būtu nedaudz pakustējušies. Tad
atkal ņem nākamās papīra lapas un zīmē tās tik daudz, lai no gatavajiem zīmējumiem varētu izveidot kustīgu filmas fragmentu. Ir īpaši veidi, kā zīmēt attēlu, lai radītu pēc iespējas dabiskākas
kustības.
Tāpat multiplikators var zīmēt arī datorā, kā arī ar datora palīdzību apstrādāt klasiskajās tehnikās veidotās filmas. Bieži animāciju izmanto kā papildinājumu filmētajam materiālam, kad animators ar datorprogrammu palīdzību veido kustīgus burtus un citus datorgrafikas zīmējumus
reklāmām un videoklipiem vai pat pārveido animācijā visu filmēto materiālu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Ikdienā lietojamie instrumenti var būt ļoti dažā-

di atkarībā no tā, ko tieši multiplikators animators projektā dara. Leļļu veidošanā viņš izmanto
āmuru, standziņas, nagliņas, lodāmuru, līmi, šķēres, papīru, kartonu, ģipsi un citus materiālus.
Ja zīmē animācijas filmu, tad darbā izmanto zīmēšanas piederumus, papīru un īpašu galdu zīmēšanai tieši uz filmas. Multiplikators animators izmanto arī fotoaparātu, videokameru, datoru
un datorprogrammas animācijas veidošanai.

Darba apstākļi Multiplikatora animatora darba diena ir nenormēta un atkarīga no filmēšanas
grafika. Darbs lielākoties notiek telpās bez kādiem kaitīgiem kairinātājiem, taču jāņem vērā, ka
šis darbs prasa ilgstošu koncentrēšanos un zīmējot mākslinieks ilgi atrodas vienā pozā. Līdz ar
to mazkustības dēļ rodas sasprindzinājums un nogurst acis.
Darba iespējas Multiplikators animators var strādāt leļļu filmu, animācijas filmu studijās, reklāmas aģentūrās un citos uzņēmumos, kas veido mājaslapas, datorspēles, reklāmas klipus,
banerus vai videoklipus.
Nepieciešamā izglītība Par multiplikatoru animatoru var kļūt ikviens, kuram labi padodas
zīmēšana, taču būtu vēlama vismaz mākslas skolas vai mākslas vidusskolas izglītība (studiju
ilgums ir četri gadi), pamatzināšanas mākslas vēsturē un mūzikā, kā arī iemaņas klasiskajā zīmēšanā. Un tad padziļinātas zināšanas šajā profesijā jaunajiem māksliniekiem sniedz pieredzējušie kolēģi multiplikācijas filmu studijās, jo multiplikatora animatora augstāko izglītību Latvijā
iegūt nevar. To var izdarīt Igaunijā, Zviedrijā, Dānijā un vairākās Lielbritānijas augstskolās.
Iespējamais atalgojums Multiplikatoram animatoram parasti nav fiksētas darba algas, atalgojums ir atkarīgs no katra projekta finansējuma. Tas var svārstīties no minimālās algas līdz
Ls 500 mēnesī.
Radniecīgās profesijas
Datordizainers
Datorgrafiķis
Televīzijas operators
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi saista animācija, multiplikācijas filmas vai datorspēles? Vai
esi mēģinājis un tev padodas zīmēšana? Multiplikatoram animatoram nepieciešama precizitāte un pacietība, bet vienlaikus jābūt ļoti radošam, turklāt jāmāk zīmēt dažādos stilos pēc režisora ieceres. Multiplikatoram jāspēj gan radīt tēlus pašam, gan strādāt atbilstīgi uzdevumam,
pat atdarināt cita mākslinieka tehniku un idejas. Dažkārt nākas izdomāt, kā nepieciešamo rezultātu panākt, piemēram, lai ota pati krāsotu galdu, un te vajadzīga gan vizuālā, gan tehniskā
domāšana. Tāpat ļoti svarīgi ir mācēt strādāt komandā. Multiplikatoram animatoram jābūt arī
uzmanīgam, rūpīgam un līdzsvarotam, jo nereti viss jādara no sākuma, ja pieļauta kļūda vai
darbs nejauši sabojāts.
Ja esi skolnieks, tad noteikti meklē iespēju no skolas brīvajā laikā mācīties arī mākslas skolā –
tur iegūsi nepieciešamās prasmes kompozīcijā un zīmēšanā. Turklāt daudzas mākslas skolas
piedāvā apgūt gan klasiskās, gan datoranimācijas pamatus. Skolā cītīgi darbojies vizuālajā
mākslā, apgūsti informātiku, tehnisko grafiku un svešvalodas, jo multiplikatori bieži strādā
starptautiskos projektos vai dodas uz filmu festivāliem. Ja tev ir fotoaparāts un dators, vari
mēģināt pats uztaisīt animācijas filmiņu.
Ja esi students, tad sazinies ar animācijas filmu studijām vai reklāmas kompānijām, kur izsaki
vēlēšanos apgūt multiplikatora animatora amatu. Apdomā, kuru prasmju tev vēl trūkst, un meklē
iespējas tās apgūt. Lai labāk iejustos tēlos un atainotu emocijas, multiplikatoram noteikti noderēs arī aktiermākslas zināšanas.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ņem vērā, ka, piemēram, arhitekti vai rasētāji šo profesiju var apgūt
samērā viegli, jo viņiem jau ir iemaņas zīmēšanā. Ja esi talantīgs tieši zīmēšanā, tad vari uzreiz
meklēt multiplikatora animatora darbu kādā no filmu studijām un nepieciešamības gadījumā
mācīties turpat kursos. Ir arī profesionālās izaugsmes kursi, kur vari mācīties animāciju, vizualizāciju, veidošanu vai datordizainu.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad augstāko izglītību šajā jomā
vari iegūt ārzemēs. Tāpat vari meklēt un apgūt arvien jaunas animācijas jomas un, piemēram,
uzlabot savas prasmes datoranimācijā. Apmeklē animācijas filmu festivālus un radošās darbnīcas, kā arī seko līdzi jaunākajām tendencēm animācijā reklāmas jomā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
vizuālā māksla, zīmēšana, kompozīcija

animācijas pielietojums reklāmā, TV un internetā

multiplikācijas filmas un animācija mūzikas
videoklipos

radošs un inovatīvs darbs

datortehnoloģijas un datoranimācija
aktiermāksla, tēla rakstura atveidojums

videoiekārtas un tehnika
animācija datorspēlēs

Man raksturīgas šādas īpašības:
komplicētība*			elastīgums			vērīgums
emocionalitāte			intuīcija**			apzinīgums
izteiksmīgums			sistemātiskums***		apdomība
bagāta iztēle			neatlaidība			precizitāte
oriģinalitāte			kritiskums			patstāvība
radošums			zinātkāre			stabilitāte
*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lietot videoaparatūru

pārzināt un lietot animācijas datorprogrammas

strādāt komandā

pārzināt animācijas paņēmienus

zīmēt dažādā stilā un tehnikās

analizēt auditorijas intereses un uztveri

strādāt sistemātiski un ilgstoši

izstrādāt animācijas filmu sižetus un tēlus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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INTERNETA PORTĀLA REDAKTORS
Kods 2629 04
DARBA SATURS Interneta portāla redaktora darba pienākumi ir atlasīt vajadzīgo informāciju
savam portālam, izvēlēties vizuālos materiālus, plānot un sagatavot žurnālistikas materiālus un
publicēt tos. Redaktoram nepārtraukti jāseko līdzi jaunākajiem notikumiem valstī un saistībā ar
sava portāla saturu jāplāno to publicēšana. Redaktors ir atbildīgs par portāla saturu un tajā publicēto, ievērojot žurnālista darba ētikas principus, jo tie var ietekmēt sabiedriskos notikumus un
sabiedrības viedokli. Redaktoram jāspēj atšķirt būtiskākās, aktuālākās vai interesantākās norises sabiedrībā un jārīkojas ātri, jo interneta vidē ir svarīgi, kurš portāls pirmais publicēs aktuālo
ziņu. No tradicionālajiem plašsaziņas līdzekļiem tie atšķiras tieši ar publicēto ziņu ātrumu. Lielā
portālā viens redaktors ir atbildīgs par vienu jomu, piemēram, ekonomikas ziņām, ārvalstu notikumiem, sportu vai kultūras dzīvi, cits redaktors – par kādu citu jomu.
Interneta portāla redaktors meklē arī autorus (žurnālistus), saskaņo tēmas, vienojas par rakstu
iesniegšanas termiņiem un izmaksām. Autoru atsūtītos rakstus rediģē redaktors. Satura administrators tos ievieto portālā kopā ar fotogrāfiju, vizuālo attēlu vai video. Mazā portālā redaktors
šos darbus veic pats. Nereti arī pats raksta rakstus, veido ziņas un intervē cilvēkus, tātad strādā žurnālista darbu. Arī darba diena ir līdzīga žurnālista ikdienai, tomēr redaktora pienākumi ir
plašāki – viņš pārrauga visas tēmas, organizē, lai portālā nepārtraukti būtu jauna informācija
un materiāli. Diena sākas ar jaunāko ziņu izskatīšanu citos plašsaziņas līdzekļos, lai zinātu notiekošo Latvijā un pasaulē, pēc tam sākas ideju ģenerēšana. Informācijas meklēšanā interneta
portāla redaktors ikdienā sadarbojas ar citiem redaktoriem un kolēģiem, reizēm arī ar preses
sekretāriem. Šai darbā ļoti vērtīgs ir paša redaktora izveidots savs informācijas avotu tīkls, lai
aktīvi varētu sekot līdzi pārraugāmās jomas (ekonomikas, sporta vai kultūras) notikumiem Latvijā un pasaulē.
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Darbs nav normēts, katru dienu atšķirīgs un intensīvs, jo ziņas var veidot arī 24 stundas diennaktī. Rutīna varētu rasties, diendienā lasot ziņas un rediģējot rakstus, tomēr viss apkārt notiekošais nepārtraukti mainās. Šai darbā interneta portāla redaktoram jāprot organizēt savu atpūtu, lai nerastos t.s. profesionālās izdegšanas sindroms, kad ilgstošas pārslodzes un stresa dēļ
cilvēkam mazinās darba spējas vai viņš tās zaudē pavisam.
Interneta portāla redaktoram jāplāno arī portāla attīstība. Ņemot vērā aktuālos notikumus sabiedrībā, viņš veido jaunas sadaļas, piemēram, vēlēšanu laikā, vai aktualizē citas tēmas. Plašā
interneta portālā būs arī video un audio materiāli. Redaktoram labi jāpārzina arī multimediju
iespējas, jo portāla saturu veido dažāda veida materiāli. Jāprot strādāt ar dažādām datorprogrammām, jāspēj ļoti ātri rakstīt ar datoru (vislabāk, ja apgūta aklā ātrrakstīšanas metode), jo
ziņas nereti top uzreiz pēc sarunas pa tālruni, bet pierakstīt iesāk, jau runājot. Noderēs fotografēšanas iemaņas, attēlu apstrādes un audiovideo ziņu veidošanas principu zināšana.
Nepieciešamas arī vadītāja iemaņas, organizējot darbu un veicot plānošanu. Interneta portāla
redaktors reizēm ir arī portāla vadītājs, tad jāorientējas arī finanšu un personāla jautājumos,
jāmāk izveidot komandu, jāzina, kā novērst un risināt konfliktus. Reizēm jāspēj aizstāvēt un pamatot savu viedokli, bet gadās, ka nākas atzīt arī savas kļūdas.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Interneta portāla redaktors lieto datoru, internetu, specializētas datorprogrammas, tālruni, diktofonu, bloknotu, rakstāmpiederumus, paša
izveidotu vajadzīgo sakaru grāmatiņu un datu bāzi.

Darba apstākļi Interneta portāla redaktora darbs ir ļoti saspringts, tāpēc ir būtiski, kā tas tiek

organizēts. Jāstrādā galvenokārt birojā, reizēm tikšanās vai preses konferences notiek citās
telpās vai ārpus biroja.

Darba iespējas Interneta plašsaziņas līdzekļi attīstās ļoti strauji, un katrā no tiem ir nepieciešams cilvēks, kurš plāno portāla saturu, organizē materiālus un rediģē tekstus.

Nepieciešamā izglītība Šai profesijai nepieciešama augstākā izglītība mediju studijās, žurnālistikā vai komunikāciju zinātnē (studiju ilgums trīs vai četri gadi). Jābūt arī žurnālista darba
pieredzei, jo redaktoram labi jāpārzina šā darba praktiskā puse.

Iespējamais atalgojums Interneta portāla redaktoram atalgojums var būt, sākot no 500 latiem līdz 1000 latu mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Žurnālists
Redaktors
Sabiedrisko attiecību speciālists
Mājaslapas administrators
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Ko vari darīt jau šodien Interneta portāla redaktoram jāpiemīt dabiskai interesei par valstī,

sabiedrībā un pasaulē notiekošo. Nepārtraukti jāspēj sekot līdzi notikumiem, tos analizēt, ieraudzīt kopsakarības un izcelt aktuālāko sabiedrības un auditorijas interesēs. Būtiski ir izprast
sociālpolitiskos un ekonomiskos procesus, zināt tiesiskas valsts pamatus un principus un spēt
orientēties ekonomikas pamatlikumos. Jāpiemīt radošām spējām, analītiskam prātam un organizatora prasmēm. Nepieciešama tolerance un iecietība pret citādo vai atšķirīgiem viedokļiem.
Tā ir ļoti interesanta profesija, kurā var satikties ar daudziem cilvēkiem un visu laiku uzzināt ko
jaunu. Jābūt augstai noturībai pret stresu, jo jāspēj strādāt intensīvi un ļoti ātri, reizēm nākas
darīt vairākus darbus vienlaikus.
Ja esi skolnieks, interesējies par sabiedrībā un pasaulē notiekošo. Lasi un skaties ziņas plašsaziņas līdzekļos un mēģini analizēt, vai visi tajos atspoguļotie notikumi ir nozīmīgi un interesanti.
Labu atmiņu un asu uztveri trenē ar prāta spēļu palīdzību. Skolā labi apgūsti latviešu valodu un
gramatiku, arī svešvalodas. Daudz lasi, labi apgūsti vēsturi, īpaši jaunāko laiku vēsturi, ekonomikas pamatus. Piedalies skolēniem organizētās topošo žurnālistu skolās un mēģini rakstīt rakstus
kādam preses izdevumam vai portālam, raksti savu blogu.
Ja esi students, piesakies praksē kādā interneta portālā vai ziņu aģentūrā. Aktīvi iesaisties studiju projektos, vasaras skolās un apmaiņas programmās ārvalstīs. Piedalies dažādos konkursos
jaunajiem žurnālistiem.
Ja vēlies pārkvalificēties, vispirms ir nepieciešams iegūt pieredzi žurnālistikā. To var izdarīt, strādājot ziņu aģentūrās, jo tur reportieriem jāstrādā ātri. Jābūt labai valodas izjūtai, interesei par
interneta vidi, jāprot veidot saskarsmi ar dažādiem cilvēkiem. Noteikti iegūsti augstāko izglītību
žurnālistikā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas profesijā, vari turpināt studijas maģistrantūrā
vai mācīties atsevišķus kursus Latvijas augstskolās kā brīvklausītājs, arī dažādas tālākizglītības
programmas un kursus. Interesējies par interneta vides attīstību.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
jaunākie notikumi pasaulē

fotografēšana un video uzņemšana

politika un ekonomika

interneta vide un iespējas

rakstu, blogu rakstīšana

analītisks un radošs darbs

darbs ar datoru, datorprogrammām

multimediju iespējas

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			drosme				izturība
komplicētība*			godkāre				neatlaidība
izteiksmība			enerģiskums			radošums
neatkarība			impulsivitāte			zinātkāre
intuīcija **			pašapziņa			analītiskums
nepakļāvība			sabiedriskums			pārliecinātība
* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
analizēt kopsakarības

veidot plašu sadarbības tīklu

vadīt cilvēku grupu

veikt žurnālista darbu, rediģēt tekstus

organizēt darba procesu

pieņemt lēmumu nekavējoties

lietot dažādas datorprogrammas

apstrādāt vizuālos attēlus, fotogrāfijas

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Eiropas Savienības projektu
vadītājs¹
DARBA SATURS Eiropas Savienības (turpmāk – ES) projektu vadītājs vada starptautiskus vai vietējas nozīmes projektus, kurus finansē no ES fondu līdzekļiem. Dažkārt ES projektu vadītājs ne tikai
vada projektu, kam jau piešķirts ES finansējums, bet arī izstrādā jaunu un sagatavo tā pieteikumu,
kuru iesniedz finansējuma pieprasīšanai. Starptautiskajiem projektiem jāmeklē sadarbības partneri,
kuri jāiesaista projekta idejas un pieteikuma izstrādē. Partneru sadarbību regulē partnerības līgumi,
kurus vadošais partneris noslēdz ar pārējām iesaistītajām pusēm. Ja projekta pieteikums ir izstrādāts pēc ES projektu konkursa prasībām, ir kvalitatīvs un iztur konkursu, tad tiek slēgts līgums par tā
īstenošanu un finansēšanu. ES projektu vadītājs sagatavo un organizē līgumu slēgšanu ar projekta
personālu. Tā kā ES projektu vadītājs nav organizācijas, iestādes vai uzņēmuma vadītājs, kurš projektu ir pasūtījis, tad viņš nav tiesīgs līgumus parakstīt. Arī daudzi citi jautājumi un lēmumi ES projektu
vadītājam ir jāsaskaņo ar savu darba devēju – organizācijas vadītāju un jāinformē viņš par padarīto.
Pēc nepieciešamo līgumu slēgšanas sākas praktiskais darbs – projektā ieplānoto pasākumu un aktivitāšu organizēšana un īstenošana. Darba saturs ir atkarīgs no projekta specifikas, kas var būt ļoti
dažāda – būvdarbi, apkārtnes labiekārtošana, uzņēmuma tehniskā aprīkojuma modernizācija, mācības, mācību programmas izstrāde, pētījuma veikšana, kāda sociālā pakalpojuma nodrošināšana u.c.
ES projekta vadītājs atbild gan par projekta saturiskās daļas (aktivitāšu) īstenošanu, gan par projekta
budžetā plānotā finansējuma atbilstīgu izlietošanu un arī par tā administratīvo daļu – projekta vadību.
ES projektu vadītājs uzrauga, lai projekts tiktu īstenots precīzi pēc pieteikumā plānotā. Parasti tā
ieviešana ir sadalīta vairākos posmos, tāpēc ES projektu vadītājs rīkojas pēc noteikta plāna. Viņš
organizē un vada projekta personāla sanāksmes par darbu plānošanu, koordinēšanu, problēmu
risināšanu un pārraudzības nodrošināšanu. ES projektu vadītājs pastāvīgi sazinās ar projekta partneriem elektroniski vai telefoniski, kā arī organizē partneru tikšanos klātienē. Ja projekts ir starptautisks un partneri ierodas no ārvalstīm, tad ES projektu vadītājs koordinē un organizē viņu atra¹ Profesiju grupa „Politikas pārvaldības vecākie speciālisti” 2422.
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šanos sadarbības vietā un atbraucēju izmitināšanu. Partneri atskaitās par paveikto, ES projektu
vadītājs dod norādes turpmākiem darbiem un palīdz arī neskaidrību gadījumā.
Ja projekta īstenošanas gaitā tā aktivitātēs, finansēšanas plānā vai finanšu sadalījumā projekta
budžetā ir nepieciešams veikt kādas pārmaiņas, tad ES projektu vadītājs izstrādā pieteikuma
grozījumus, kurus nodod finansētājam saskaņot. Atbilstīgi projekta finansēšanai noslēgtā līguma prasībām ES projektu vadītājs regulāri sagatavo un iesniedz finansētājam pārskatus par
projekta saturiskās īstenošanas gaitu, sasniegtajiem rezultātiem un arī finansējuma izlietojuma
atskaites. Tuvojoties projekta nobeigumam, ES projektu vadītājs pieprasa no projektā iesaistītajiem partneriem atskaites par viņu paveikto un veido kopējo projekta atskaiti.
Projekta noslēgumā ES projektu vadītājs piesaista auditoru, kas izvērtē projekta noslēguma atskaišu un finansējuma izlietojumu. Auditors sagatavo slēdzienu, vai projekts ir īstenots atbilstīgi
plānotajam, vai ir ievērotas ES fondu un LR likumdošanas prasības finanšu uzskaitē.
Projekta īstenošanas laikā ES projektu vadītājs rūpējas par projektā plānoto publicitātes pasākumu veikšanu atbilstīgi ES fonda noteikumiem. Sagatavo informācijas stendus, publikācijas
u.c. materiālus, lai informētu sabiedrību par ES fondu finansētiem pasākumiem.
ES projektu vadītājs galvenokārt strādā ar projektam nepieciešamiem dokumentiem. Projekta
idejas izstrādes laikā viņam jāiepazīstas ar ES un Latvijas Republikas Ministru kabineta dokumentiem, kas nosaka, kādās nozarēs, kādu jautājumu risināšanā (kādu prioritāšu sasniegšanai) kādas
aktivitātes var plānot, ar pieejamā finansējuma apjomu un nosacījumiem, ar projektu izvērtēšanas
gaitu, tā kritērijiem u.c. jautājumiem. Viņš iepazīstas ar projekta pieteikuma veidlapu un vadlīnijām
projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai, kuras ir precīzi jāievēro. Viens no galvenajiem informācijas avotiem ES projektu vadītājam ir Eiropas Savienības fondu mājaslapa www.esfondi.lv,
bet nepieciešamo informāciju un skaidrojumus var iegūt arī, apmeklējot informatīvos seminārus,
kurus organizē par projektu pieteikumu konkursu organizēšanu atbildīgā iestāde.
ES projektus īsteno ļoti dažādās jomās – kultūras, izglītības, zinātnes, nodarbinātības, uzņēmējdarbības un citās.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums ES projektu vadītājam nepieciešams tālrunis,
dators un cita biroja tehnika.

Darba apstākļi Lielākoties ES projektu vadītāja darbs noris pie datora un ar dokumentiem,
dažkārt jādodas komandējumos uz sanāksmēm citās ES valstīs. Parasti viņš strādā astoņu
stundu darba dienu, tomēr, ja darba apjoms ir lielāks un jāievēro noteikti tā izpildes termiņi, tad
nākas strādāt arī virsstundas.
Darba iespējas ES projektu vadītājs var strādāt valsts, pašvaldību iestādēs un sabiedriskās
organizācijās, privātos uzņēmumos, ES projektu konsultāciju firmās, arī kā pašnodarbinātais.

Nepieciešamā izglītība ES projektu vadītājam ir nepieciešama augstākā izglītība (bakalaura
grāds ekonomikā, sociālajās zinātnēs vai citā jomā), bet zināšanas un izpratne vajadzīga dažādās jomās, piemēram, ekonomikā, komunikācijā, likumdošanā, grāmatvedībā, vadības zinībās.
Ļoti svarīga šajā profesijā ir praktiskā darba pieredze. Latvijas augstskolas piedāvā iespēju studēt projektu vadības programmā un iegūt profesionālā maģistra grādu projektu vadīšanā.
Iespējamais atalgojums ES projektu vadītāja atalgojums ir, sākot no Ls 500 mēnesī, var būt lielāks
par lielāka apjoma un nozīmes projektiem un tiek noteikts atbilstīgi piešķirtajam finansējumam.
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Radniecīgās profesijas

Projektu vadītājs
Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs
Maza uzņēmuma vadītājs
Producents

Ko vari darīt jau šodien ES projektu vadītāja darbs ir dinamisks un daudzpusīgs. ES projektu
vadītājam ir nepieciešamas labas svešvalodu zināšanas, īpaši angļu valoda, bet noderīga ir arī
krievu un franču valoda. Nozīmīgas ir labas saskarsmes spējas un organizatora talants, māka vadīt
cilvēku darbu un būt autoritātei arī projekta partneriem. Viņam jāsadarbojas ar dažādiem cilvēkiem, jābūt gatavam pielāgoties, strādāt komandā, ieklausīties, motivēt, iesaistīt cilvēkus projektā
un atbalstīt viņu iniciatīvu aktīvi darboties. Labs ES projektu vadītājs ir par sevi pārliecināts cilvēks,
kurš vienlaikus ir gatavs pieņemt kompromisus un stingri paust savu nostāju un viedokli.
Viņam jābūt atbildīgam, uzņēmīgam, pacietīgam, sabiedriskam, jāspēj strādāt plānveidīgi un
iekļauties noteiktā termiņā.
Ja esi skolnieks, lasi internetā par projektiem, kuri ir saņēmuši ES finansējumu. Uzzini, kādi ES
projekti ir īstenoti tavā pašvaldībā vai skolā. Tā gūsi priekšstatu, ko ar projektu palīdzību var
īstenot un sasniegt dažādās jomās. Iesaisties projektos skolā, lai apgūtu darbu plānošanas, organizēšanas un sadarbības prasmes. Vari pats izstrādāt kāda projekta ideju, kas neprasa lielu
finansiālu ieguldījumu, meklēt ziedotājus nepieciešamo materiālu iegūšanai un iesaistīt darbā
brīvprātīgos projekta darbiniekus, lai savu projektu īstenotu. Ēnu dienās vari ēnot ES projektu
vadītāju. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, informātikas, svešvalodu, ekonomikas,
politikas, tiesību, kā arī psiholoģijas apguvei.
Ja esi students, tad vari aktīvi darboties nevalstiskajās jauniešu vai citās organizācijās, kuras
īsteno ES projektus. Vari līdzdarboties kādā projektā kā brīvprātīgais palīgs vai veikt kādus konkrētus ES projekta vadītāja uzticētus uzdevumus. Iespējams arī savienot studijas ar projekta
vadītāja asistenta pienākumiem, ja darbu apjoms ir neliels. Studijās īpašu uzmanību pievērs to
studiju kursu apguvei, kuri var būt noderīgi ES projektu vadītāja darbā – vadības zinībās, ekonomikā un finansēs, tiesību zinātnēs, projektu vadībā, uzņēmējdarbībā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad iesaisties projekta izstrādes un īstenošanas darba grupā savā darba vietā, ja tajā tiek plānoti vai īstenoti kādi ES projekti. Iegūsti informāciju internetā par ES fondiem, projektu izstrādei izvirzītiem nosacījumiem un citu projektu īstenotāju pieredzi, piemēram,
mājaslapā www.esfondi.lv. Mācies kursos, kur piedāvā projektu vadības zināšanu un prasmju
apguvi, kā arī apmeklē seminārus, kur skaidro tieši ES projektiem izvirzītās prasības. Tāpat kursos vari apgūt grāmatvedības pamatus, vadības prasmes un zināšanas darba tiesībās, lietvedībā, jo tās visas ir noderīgas ES projektu vadītājam. Ja tev ir augstākā izglītība, tad izvērtē studiju
iespējas maģistrantūrā projektu vadībā.
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas ES projektu vadībā, tad izvērtē, kurā projektu vadības
darba jomā tev to trūkst, un mācies attiecīgos kursos. Iesaisties Eiropas Savienības projektu vadītāju apvienībā www.esprojekti.lv, kas nodrošina pieredzes apmaiņas iespēju tieši ES
projektu vadītājiem. Vari praksē specializēties ES projektu izstrādē konkrētā, tevi interesējošā jomā, piemēram, izglītībā, inženierzinātnē u.c. Iegūsti Starptautiskās projektu vadīšanas
asociācijas projektu vadīšanas speciālista sertifikātu, ko Latvijā izsniedz Latvijas Nacionālā
projektu vadīšanas asociācija. Uzzini par sertifikācijas līmeņiem un prasībām asociācijas
mājaslapā www.lnpva.lv. Iepazīsties ar “Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijām”, ko izmanto projekta vadītāja zināšanu izvērtēšanai sertifikācijas procesā.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 484

11/11/11 2:55 PM

Eiropas Savienības projektu vadītājs

485

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
komandas darbs, tās vadīšana

darbs, kas prasa iniciatīvu un ideju īstenošanu

pasākumu, projektu plānošana, organizēšana un vadīšana

Eiropas Savienības fondu darbība, attīstības
stratēģijas un prioritātes nozarēs

aktīvs un sabiedrisks dzīvesveids

uzņēmējdarbība, ekonomika, tiesības

dokumenti, tiesību akti, formalitāšu
kārtošana

sakaru dibināšanas un sadarbības veidošanas
iespējas ar organizācijām un uzņēmumiem

Man raksturīgas šādas īpašības:
sabiedriskums			valdonība			disciplinētība
uzņēmība			oriģinalitāte			apdomība
ekstraversija*			pašapziņa			neatlaidība
atbildīgums			pacietība			draudzīgums
komplicētība**			neatkarība			taktiskums
enerģiskums			materiālisms***			apķērība
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme,
spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru, Word, Excel, PowerPoint
programmām
skaidri izteikt un pamatot savu viedokli
ievērot un lietot darbā Eiropas Savienības
un nacionālos dokumentus
plānot, organizēt un vadīt darbus

organizēt un vadīt sanāksmes
analizēt, prognozēt un pieņemt lēmumus
sastādīt projekta resursu un izmaksu plānu
katrai darba paketei un projektam kopumā
efektīvi plānot un izlietot finanšu līdzekļus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Konferenču un pasākumu
organizators
Kods 3332 01
DARBA SATURS Konferenču un pasākumu organizators rīko liela mēroga, starptautiskas un
arī nelielas konferences, samitus un korporatīvos pasākumus, arī dzimšanas dienas ballītes,
salidojumus, kāzas un sporta spēles.
Pirms plānotā pasākuma vai konferences organizators vispirms tiekas ar tā pasūtītāju, lai uzzinātu viņa vēlmes, intereses un priekšstatu par pasākuma norisi. Ja konferenci vai pasākumu
nerīko viens konkrēts pasūtītājs, tad organizators iepazīstas ar attiecīgās nozares specifiku –
tiekas ar speciālistiem, asociāciju vadītājiem, ministriju darbiniekiem, meklē informāciju internetā, laikrakstos, televīzijā, bibliotēkās – un, lai izvēlētos labāko vai interesantāko tēmu, mēģina
noskaidrot, kas varētu interesēt konkrēto mērķauditoriju. Pēc tam viņš veido norises scenāriju
un programmu – ieplāno aktivitātes un to secību, savieto tās laika grafikā un katrai aktivitātei
pievieno izcenojumu. Gadījumā, ja konferencei vai pasākumam ir konkrēts pasūtītājs, tad sagatavoto scenāriju organizators piedāvā izvērtēt klientam un pēc viņa vēlmēm izdara korekcijas
scenārija saturā un saskaņo arī pasākuma tāmi.
Ievērojot visas klienta vēlmes, projektam atvēlēto budžetu, auditorijas īpatnības un dalībnieku
skaitu, konferenču un pasākumu organizators plāno savu darbu secību, meklē piemērotu vietu
pasākuma norisei un to rezervē. Meklē arī sadarbības partnerus un organizatora ideju īstenotājus – mūziķus, aktierus, pasākumu vadītājus, ēdināšanas uzņēmumus – un izveido projekta darba grupu, kurai izskaidro konkrētā pasākuma mērķus un uzdevumus. Pasākuma organizatora
pienākums ir rūpēties gan par tā organizēšanu, gan par pasākuma veiksmīgu norisi.
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Ja tiek organizēta konference, tad paralēli tās programmas veidošanai organizators apsver,
kādus cilvēkus varētu uzaicināt runāt par attiecīgo tēmu, un izvēlas piemērotākos konkrētajā
jomā, aicinot viņus piedalīties konferencē.
Atkarībā no konferences vai pasākuma specifikas organizators sagatavo pasākuma materiālus, piemēram, konferences katalogu, kur ir informācija par visiem lektoriem, referātiem u.c.,
kas varētu interesēt dalībniekus, pasūta nozīmītes, kreklus, pildspalvas vai vēl kādus pasākuma
atribūtus. Vajadzības gadījumā viņš ieplāno arī ekskursijas uz tēmai atbilstīgām vietām, seko,
lai tiktu apmierinātas auditorijas specifiskās vajadzības – tulkošana, surdotulkošana, uzbrauktuves, auto un autobusu stāvvietas.
Uzņēmuma rīcībā esošajā datu bāzē pasākumu organizators atrod uzņēmumus un cilvēkus,
kurus varētu interesēt izvēlētā tēma, sagatavo un izsūta ielūgumus. Pēc ielūgto personu vai
uzņēmumu apstiprinājumu saņemšanas par dalību pasākumā konferenču un pasākumu organizators veido tā dalībnieku sarakstu un pasākuma dienā rūpējas par viņu reģistrāciju. Lai
iecerētais bez aizķeršanās ritētu pēc iepriekš sagatavotā scenārija, organizators pirms tam vēl
pārbauda, vai viss plānā paredzētais ir izdarīts un vai tas atbilst vajadzīgajai kvalitātei.
Nereti gadās, ka neparedzēti apstākļi traucē scenārija īstenošanu, piemēram, kāds no uzaicinātajiem mūziķiem, aktieriem vai lektoriem nav ieradies, kavējas vai auditorija neiesaistās ieplānotajās aktivitātēs, šādos brīžos konferenču un pasākumu organizatoram jāspēj operatīvi
pārplānot scenāriju, mainīt aktivitāšu secību un atrast risinājumus problēmām.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Lielākoties konferenču un pasākumu organizatoram nepieciešama dažāda veida biroja tehnika – dators ar interneta pieslēgumu informācijas
meklēšanai un apstrādei, datu bāzu izmantošanai un pasākumu programmu veidošanai, tālrunis, fakss un e-pasts ātrai saziņai ar pasūtītāju un sadarbības partneriem, skeneris, printeris un
dizaina datorprogrammas, piemēram, Adobe Photoshop, pasākuma materiālu sagatavošanai.
Darbu secības un termiņu plānošanai nereti nākas izmantot speciālas datorprogrammas, piemēram, Microsoft Project.
Darba apstākļi Konferenču un pasākumu organizators strādā gan birojā, gan tiekas ar sadarbības partneriem un klientiem ārpus tā. Atkarībā no pasākuma specifikas viņš var pats plānot
savu darba laiku, tomēr jārēķinās, ka ziedu salonus, dažādas iestādes un ēdināšanas uzņēmumus visērtāk ir sazvanīt darba laikā. Lielākoties konferenču un pasākumu organizatori strādā
nenormētu darba laiku, jo daudzi pasākumi notiek vakaros, svētkos un brīvdienās.
Darba iespējas Konferenču un pasākumu organizators var būt gan darba ņēmējs, gan darba
devējs, var strādāt uzņēmumos, kas tieši nodarbojas ar konferenču un pasākumu organizēšanu, arī pašvaldībās, kultūras un izglītības iestādēs, valsts iestādēs. Tāpat viņš var dibināt savu
pasākumu aģentūru vai strādāt individuāli.
Nepieciešamā izglītība Šajā profesijā nav noteikti nepieciešama augstākā izglītība, tomēr
Latvijā ir iespējams iegūt gan sarīkojumu vadītāja un svētku režisora, gan izklaides industrijas
producenta augstāko izglītību, kas sniegs plašas zināšanas konferenču un pasākumu organizēšanā. Tāpat noderīga ir izglītība sabiedriskajās attiecībās, kultūras vadībā, arī teātra, kino un
televīzijas dramaturģijā. Mācību ilgums – divi līdz četri gadi.
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Iespējamais atalgojums Konferenču un pasākumu organizatoru atalgojums ir ļoti mainīgs –
vidēji no Ls 300 līdz pat vairākiem tūkstošiem mēnesī, jo tas atkarīgs gan no pasākumu vēriena
un ieguldītā darba apjoma, gan no rīkoto pasākumu skaita.

Radniecīgās profesijas

Ēdināšanas pakalpojumu organizators
Sporta organizators
Ceļojumu organizators
Kultūras pasākumu tehniskais režisors

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk rīkot ballītes un dažādus tematiskus pasākumus? Varbūt
tev parasti uztic organizatoriskas lietas, piemēram, izsūtīt ielūgumus, pasūtīt telpas un līdzīgi?
Ja tu meklē dinamisku darbu un emocijas, nebaidies no saskarsmes ar cilvēkiem, esi radošs,
drošs un neatlaidīgs, tad konferenču un pasākumu organizētāja profesijā jutīsies kā zivs ūdenī.

Šajā profesijā jāspēj saprasties ar dažādiem cilvēkiem un strādāt komandā, jābūt labām prezentēšanas prasmēm un jāprot vairākas valodas. Jābūt cilvēkam ar savu pasaules uzskatu, redzējumu un zināmu harizmu, tas nozīmē, jāspēj aizraut un iedvesmot, saprotoši paust savu domu
un aizstāvēt to, lai varētu pārliecināt citus sadarbības partnerus un pasūtītājus par pasākuma
koncepciju un scenāriju, jāmotivē cilvēki iesaistīties pasākuma un/vai konferences norisē, kā arī
jārosina sadarbības partneri un potenciālā mērķauditorija sarunai, kurā šie cilvēki spētu atklāt
viņus interesējošas lietas. Nereti viņam jāspēj ātri mainīt plānus un operatīvi risināt sarežģījumus, tāpēc organizatoram jābūt līdzsvarotam un ar stipru nervu sistēmu.
Ja esi skolnieks, tad iesaisties skolas pašpārvaldes projektos jau tagad un palīdzi rīkot pasākumus, ekskursijas, tematiskās nedēļas. Projektu nedēļā skolā vari izstrādāt konkrēta pasākuma
scenāriju un īstenot to. Droši piesakies par brīvprātīgo arī kāda plašāka mēroga pasākuma organizēšanā – šādas iespējas bieži piedāvā nevalstiskās organizācijas. Apmeklē citu skolu, pašvaldību, draugu un radinieku organizētos pasākumus un vēro to norisi. Analizē, kas tur šķiet
veiksmīgi un kas ne tik veiksmīgi noorganizēts. Skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodas,
informātikas un arī ekonomikas apguvei. Organizējot starptautiskus pasākumus, ļoti noderēs arī
svešvalodu zināšanas.
Ja esi students, tad aktīvi iesaisties studentu pašpārvaldes darbā, organizē pasākumus studiju
biedriem. Padziļināti apgūsti tos kursus savā izvēlētajā studiju programmā, kuri var būt noderīgi
konferenču un pasākumu organizatora darbā. Piesakies par palīgu augstskolā organizēto konferenču apkalpošanā. Attīsti saskarsmes un prezentācijas prasmes. Paralēli studijām nodarbojies ar sporta vai mākslas aktivitātēm, lai iegūtu padziļinātas zināšanas šajās jomās, kas vēlāk
noderēs darbā.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad piesakies par projekta asistentu uzņēmumā, kas nodarbojas ar
pasākumu un konferenču rīkošanu. Tas palīdzēs saprast, vai tavas īpašības un prasmes atbilst
šim darbam, un ļaus iegūt profesionālas zināšanas konkrētajā jomā. Tāpat vari mācīties dažādos
tālākizglītības kursos, ko piedāvā pašvaldības.
Lai padziļinātu zināšanas savā jomā, vari iesaistīties arvien lielāku projektu organizēšanā, mācīties dažādu prasmju attīstīšanai paredzētos kursos un iegūt augstāko izglītību kādā no Latvijas
vai ārvalstu augstskolām.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
radošs darbs

mainīga, dinamiska darba vide

pasākumu veidi, organizēšanas principi un metodika

pasākumu rīkošana, organizēšana un plānošana

spēļu un rotaļu vadīšanas metodika
pasākumu vizuālā noformēšana

saskarsmes psiholoģija
budžeta plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			izlēmība				apdomība
pielāgošanās spēja		pašapziņa			laipnība
enerģiskums			neatlaidība			apķērība
ekstraversija*			disciplinētība			taktiskums
optimisms			atraktivitāte			pārliecinātība
sabiedriskums			praktiskums			atbildīgums
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums,
laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt komandā

sastādīt tāmes un plānot budžetu

organizēt savu un cilvēku darbu

izstrādāt pasākuma scenāriju

strādāt ar lielu informācijas daudzumu

ātri reaģēt sarežģītās situācijās

plānot darbu un ievērot izpildes termiņus

strādāt ar vairākiem uzdevumiem vienlaikus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Ārējo sakaru struktūrvienības
vadītājs
Kods 1213 07
DARBA SATURS Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs vai nu strādā organizācijās, kas jau ir
izveidojušas ilgtspējīgas attiecības ar Latvijas vai ārvalstu organizācijām, vai arī viņa uzdevums
ir nodibināt organizācijas ārējos sakarus. Šai gadījumā ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs
sākotnēji uzklausa uzņēmuma vai iestādes vadītāja domas, kā viņš vēlētos prezentēt savu organizāciju, izvērtē tās darbības specifiku un stratēģiskos mērķus un analizē jaunākās tendences
konkrētajā darbības jomā. Balstoties uz iegūtajām zināšanām un struktūrvienības rīcībā esošajiem budžeta līdzekļiem, struktūrvienības vadītājs izstrādā attiecīgā uzņēmuma vai iestādes
ārējo sakaru darbības plānu, t.i., plāno konkrētas aktivitātes, kuras veiks tuvākajā vai tālākajā
nākotnē.
Viņš plāno un koordinē arī ārvalstu viesu un organizācijas partneru sadarbības vizītes, to secību,
saturu un ilgumu, kā arī organizē uzņēmuma pārstāvju vizītes ārvalstīs. Starptautiskās vizītēs,
kurās ir iesaistītas valsts amatpersonas, piemēram, deputāti, ministri un ārvalstu eksperti, ārējo
sakaru struktūrvienības vadītājs, tās organizējot, ievēro Latvijas diplomātisko protokolu ar tur
iestrādātajām noteiktajām normām.
Lai pārstāvji varētu savu organizāciju prezentēt veiksmīgāk, ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs sagatavo dažādus reklāmas materiālus un dokumentu paketi par konkrēto sarunas tematu.
Nepieciešamā informācija tiek sagatavota valodā, kādā paredzēts runāt tikšanās laikā. Pirms
un pēc sadarbības pasākumiem struktūrvienības vadītājs sagatavo arī preses relīzes vai sniedz
intervijas plašsaziņas līdzekļiem par tur izskatītajiem jautājumiem.
Vadītāja pakļautībā strādā vairāki darbinieki, kurus viņš pats izvēlas pēc viņu pieteikumu izvērtēšanas un darba intervijās. Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs nosaka savu darbinieku
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konkrētajā pasākumā formulētos darba uzdevumus un kontrolē to un amata aprakstā noteikto
uzdevumu izpildi. Piemēram, pārbauda darbinieku sūtīto korespondenci, lai vēstulē būtu ievērotas katrai kultūrai raksturīgās uztveres īpatnības. Lai motivētu darbiniekus kvalitatīvi pildīt pienākumus un paaugstinātu savu kvalifikāciju, vadītājs veicina viņu piedalīšanos dažādos mācību
kursos, semināros u.c. piemērotos pasākumos.
Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs par savu paveikto darbu informē organizācijas vadību un
formulē iespējamos tālākos darbības virzienus, kas varētu palīdzēt uzlabot tās ārējos sakarus.
Viņš optimizē arī plānoto aktivitāšu izmaksas. Struktūrvienības vadītājs pārstāv savu organizāciju dažādās sanāksmēs un darba grupās, kā arī iesaistās starptautisku projektu koordinēšanā.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Darbā struktūrvienības vadītājs izmanto datoru,
mobilo un stacionāro tālruni, faksu, projektoru un reizēm televizoru, lai būtu lietas kursā par
jaunumiem pasaulē.
Darba apstākļi Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja darba laiks bieži pārsniedz formāli no-

teiktās astoņas stundas dienā. Darbs galvenokārt ir nenormēts, jo ārvalstu delegāciju uzņemšana, kā arī ārvalstu vizītes ne vienmēr notiek noteiktajā darba laikā. Samērā bieži jāstrādā arī
nedēļas nogalēs. Struktūrvienības vadītājs strādā savā darba telpā, kā arī dodas uz sanāksmēm
un vizītēm ārpus organizācijas. Viņa darbs ir saistīts ar dažādām augstām amatpersonām – prezidentiem, ministriem, parlamenta deputātiem, arī uzņēmumu vadītājiem vai viņu pārstāvjiem.
Un, tā kā ikdienā nākas tikties ar dažādu tautību un kultūru cilvēkiem, tad nereti nākas izturēt
ilgstošu psiholoģisku spriedzi.

Darba iespējas Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs var strādāt dažādos uzņēmumos, pašvaldību un valsts institūcijās, piemēram, Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Rīgas domē, Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, piemēram, vēstniecībās, kā
arī augstskolās u.c.
Nepieciešamā izglītība Šai darbā nepieciešama augstākā izglītība, taču tā var būt dažādās
jomās – starptautiskajās attiecībās, biznesa un uzņēmējdarbības vadībā, politoloģijā, mārketingā, sabiedrības vadībā vai sabiedriskajās attiecībās. Papildus ir vajadzīgs diploms vai sertifikāts, kas apliecina svešvalodu zināšanas augstā līmenī.

Iespējamais atalgojums Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja atalgojuma apmērs ir atkarīgs no organizācijas specifikas un ir robežās no Ls 500 līdz Ls 1300 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Sabiedrisko attiecību speciālists
Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs
Projektu vadītājs
Mediju plānotājs
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Ko vari darīt jau šodien Ja tevi interesē dinamisks darbs, kur katra situācija ik dienu atšķiras,

ja patīk ceļot un dibināt jaunus sakarus gan Latvijas, gan starpvalstu līmenī, tad tev vajadzētu
īpašu uzmanību pievērst valodu apguvei un sekot līdzi jaunākajiem notikumiem sabiedrībā, politikā un kultūrā gan Latvijā, gan ārvalstīs. Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājam jāprot organizēt dažādi pasākumi, vizītes un ceļojumi un plānot to izmaksas, jāprot ātri domāt un reaģēt neparedzētās situācijās, jāspēj pārvarēt stresa situācijas, pārliecinoši prezentēt un aizstāvēt savu
viedokli. Viņam jābūt komunikablam, tolerantam, atvērtam, diplomātiskam, ar augstu atbildības
izjūtu.
Ja esi skolnieks, tad skolā organizētajos zinātniski pētnieciskajos darbos vari izstrādāt projektus
kopā ar klasesbiedriem. Tas attīstīs tavas analizēšanas, plānošanas un komandas darba prasmes, palīdzēs saprast, kāda nozīme ir spējai ieklausīties grupas biedru idejās, un iemācīs aizstāvēt savu viedokli. Lai iegūtu plašāku informāciju par organizācijas ārējo sakaru darbības virzieniem un darba specifiku, vari apmeklēt organizāciju mājaslapas un iepazīties ar tur izvietoto
informāciju. Pievērs uzmanību publikācijām presē vai TV pārraidēm, kurās atspoguļotas augstu
amatpersonu vizītes un pieņemšanas. Skolā pastiprināti mācies latviešu valodu, svešvalodas,
Latvijas un pasaules vēsturi, politiku un tiesības, kā arī apgūsti psiholoģiju, ētiku un kultūru.
Ja esi students, tad, lai attīstītu sevī organizatora spējas un iemācītos ātri reaģēt dažādās nestandarta situācijās, vari iesaistīties studentu pašpārvaldē vai kādā citā nevalstiskā organizācijā
un piedalīties dažādu formālu un neformālu pasākumu organizēšanā. Apgūsti pēc iespējas vairāk svešvalodu, lietišķo saraksti un etiķeti.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad izvēlies maģistra studiju programmu sabiedrības vadībā, projektu
vadīšanā, vadības zinībās, politoloģijā vai starptautiskajās attiecībās.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
svešvalodas

sakaru dibināšanas māka

pasākumi, to plānošanas, organizēšanas
un vadīšanas veidi

publicitātes kampaņas, to organizēšanas
iespējas

psiholoģija

uzņēmējdarbība, ekonomika

pasaules tautu kultūra

sadarbības veidošanas iespējas

Man raksturīgas šādas īpašības:
sabiedriskums			dominēšana			disciplinētība
uzņēmība			oriģinalitāte			apdomība
ekstraversija*			intuīcija**			neatlaidība
atbildīgums			bagāta iztēle			draudzīgums
ambiciozitāte			neatkarība			taktiskums
enerģiskums			komplicētība***			apķērība
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums,
laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
sazināties vairākās svešvalodās

rakstīt lietišķas vēstules

organizēt sabiedriskos pasākumus, veidot
reklāmas kampaņas

saskarsmē ievērot lietišķo un diplomātisko
etiķeti

plānot pasākumu vai ceļojuma norisi un
izmaksas

ātri rast risinājumus neparedzētās situācijās,
sastrādāties ar cilvēkiem

izskaidrot un pamatot savu viedokli

sadarboties komandā un vadīt tās darbu

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Validācijas speciālists¹
DARBA SATURS Validācija ir pārbaude, kas pēc labas ražošanas prakses principiem pierāda, ka

kāda procedūra, process, iekārta, materiāls, operācija vai sistēma² tiešām dod gaidāmos rezultātus. Validācijas speciālists prot noteikt sistēmu un procesu ietekmējošos faktorus un riskus, prot
analizēt un izprast to ietekmi uz gala produktu vai pakalpojumu kvalitāti. Validācijas speciālists ir
nepieciešams uzņēmumos, kur procesiem jābūt validētiem, tātad darba vai ražošanas process ir
saplānots, skaidrs un nodrošina gala produkta atbilstību tam izvirzītajām kvalitātes prasībām. Pēc
validācijas kļūst zināms, vai uzņēmumā notiekošās darbības (procesi) atbilst iepriekš paredzētajiem mērķiem. Šī pārbaude jāveic tiem procesiem, kur kļūdas ir vairāk iespējamas vai kur tās var
apdraudēt cilvēkus vai dabu. Piemēram, medikamentu ražošanā validācija jāveic medikamentu
ražošanas programmas izstrādē. Programmā jābūt aprakstītām veicamām darbībām, to secībai,
darba metodēm un sistēmām, ko izmanto zāļu ražošanā, un jāveic ikdienas pārbaudes, lai ražošanas process notiktu atbilstīgi šai programmai un nodrošinātu nepieciešamās kvalitātes zāļu
izgatavošanu.
Lai veiktu validāciju, validācijas speciālists kvalificē atsevišķu ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesa posmus un sistēmas. Pārbaudot katru posmu, speciālists pierāda un dokumentē, ka, piemēram, zāļu ražošanā lietotā iekārta ir uzstādīta un darbojas pareizi, kas nodrošina
paredzētos rezultātus – zāļu izskats un sastāvs atbilst noteiktam standartam. Kvalificēšana ir
validācijas sastāvdaļa, kas atvieglo un palīdz veikt validāciju pa atsevišķiem ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas posmiem.
Validācijas speciālists izstrādā darba plānu gadam, kas nosaka viņa uzdevumus šai laikā. Plāna
izstrādē speciālists sadarbojas ar citiem uzņēmumiem, iekārtu, izejvielu piegādātājiem, uzņēmuma struktūrvienību vadītājiem un jebkuru uzņēmuma darbinieku, kurš ar savu pieredzi, zināšanām un darbu var būt noderīgs validācijas procesā.

¹ Profesiju grupa „Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu vecākie speciālisti” 2423.
² Objektu, procedūru vai paņēmienu kopums un to savstarpējās attiecības, kas funkcionāli veido vienotu veselumu.
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Validāciju uzņēmumā vai iestādē var veikt tam speciāli izveidota komisija, ko izveido validācijas
speciālists, iekļaujot tajā uzņēmuma darbiniekus, piemēram, no ražošanas nodaļas – tehnologu, no kontroles – analītiķi. Speciālists noformē validācijas protokolu ar norādēm, kā notiks
procesu un sistēmu izpēte un analīze, kam pievērsīs uzmanību un ar kādām metodēm validēs.
Šajā protokolā komisija ar parakstiem apstiprina savu piekrišanu izpētei, ko apstiprina uzņēmuma kvalitātes direktors.
Tālāk pēc protokolā paredzētā plāno izpētes grafiku un saskaņo to ar validācijā iesaistītajiem,
piemēram, ar ražošanas ceha vadītāju, kad pētāmo produktu sāks ražot, lai validācijas speciālists varētu novērtēt procesu. Tad speciālists ražošanas cehā ņem protokolā norādīto izejvielu un produkta paraugus, noņem mērījumus ražošanas iekārtām, novērtē darba apstākļus un
citas lietas, kas var ietekmēt gala produkta kvalitāti. Šo darbu var veikt validācijas speciālists
pats, bet biežāk viņš tam norīko ražotnes personālu, norādot, kur ņemt, kā paņemt un marķēt
paraugus. Visus mērījumus un novērojumus speciālists fiksē protokolā.
Pēc tam analītiķi veic noņemto paraugu analīzi. Validācijas speciālistam ne viss darāmais ir jāzina praktiski, bet jāzina, ar kādām metodēm tiks testēti iegūtie paraugi, piemēram, ar spektrometriju, hromatogrāfiju³, vai pārbaudi veiks mikrolaboratorijā. Speciālists validēšanas procesā
var izmantot arī iepriekš iegūtus datus un, veicot statistisko datu analīzi, izdarīt secinājumus.
Validācijas noslēgumā speciālists raksta atskaiti, kā notika process, kādi ir rezultāti, vai tiek
ražots kvalitatīvs produkts. Speciālists tajā var sniegt arī rekomendācijas, kā uzlabot ražošanas
procesu. Atskaiti paraksta validācijas komisija un kvalitātes vadības direktors to apstiprina. Atskaitē minētās rekomendācijas var ievadīt uzņēmuma datu bāzē un noteikt atbildīgos par rekomendāciju ieviešanu.
Validācijas speciālists var veikt perspektīvas validācijas jauniem produktiem, arī retrospektīvo
validāciju, vācot datus par bijušām produktu sērijām vai apkopojot tos par pagājušo gadu, kā arī
paralēlās validācijas, kad datus vāc ražošanas procesā. Ja procesā ir pārmaiņas, tad validācijas
speciālists veic revalidāciju. Šai gadījumā viņam jāzina, ko pārbaudīt, lai varētu apgalvot, ka
pārmaiņas nav negatīvi ietekmējušas iepriekš validēto ražošanas procesu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Validācijas speciālists galvenokārt izmanto biroja tehniku, ar kuru sagatavo nepieciešamo informāciju, zīmē diagrammas, blokshēmas, veic
datu vizualizāciju, veido prezentācijas. Ja ņem kādus paraugus, tad izmanto arī vajadzīgās ierīces un instrumentus, piemēram, karotītes, pipetītes.
Darba apstākļi Validācijas speciālists galvenokārt strādā biroja telpās astoņu stundu darba

dienu. Ja viņš dodas uz ražotni pārbaudīt kādus procesus vai iekārtas, tad darba apstākļi ir kā
konkrētajā cehā (smakas, troksnis u.c.). Ražotnē validācijas speciālistam jāievēro higiēnas un
drošības prasības, jāvelk speciāls apģērbs, piemēram, halāts, cepure, aizsargmaska, austiņas.

Darba iespējas Validācijas speciālists var strādāt farmācijas uzņēmumos, medicīnas labora-

torijā, testēšanas laboratorijās, slimnīcās, kur ir laboratorijas, Latvijas asins dienestā, IT kompānijās, pārtikas ražošanas uzņēmumos un citos, kur validācija ir svarīga tām vadības sistēmām
un procesiem, kam jānotiek pareizi, pēc noteiktiem standartiem.
Viņš var būt arī pašnodarbinātais vai strādāt konsultāciju firmā, kas piedāvā validācijas pakalpojumus.

³ Vielu maisījuma fizikāli ķīmiska sadalīšana komponentos.
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Nepieciešamā izglītība Validācijas speciālistam ir nepieciešama augstākā izglītība kvalitātes
vadībā vai augstākā izglītība nozarē, kur veic validāciju, piemēram, ķīmijas tehnologa, farmaceita, elektronikas speciālista. Par validācijas speciālistu var strādāt arī ar inženiertehnisko izglītību, jo viņam ir svarīgi mācēt analizēt procesu kopumā, ne tikai atsevišķas darbības. Studiju
ilgums ir trīs līdz pieci gadi.

Iespējamais atalgojums Validācijas speciālista atalgojums ir robežās no Ls 300 līdz Ls 700
mēnesī. Tas ir atkarīgs no nozares un uzņēmuma, kurā strādā.

Radniecīgās profesijas

Kvalitātes vadības sistēmu vadītājs
Projekta vadītājs
Risku vadības speciālists
Kredītprojektu vadītājs

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē darbs ar dažādiem datiem, to apstrāde, kļūdu un

nepilnību meklēšana? Vai patīk analizēt darba gaitu, risināt uzdevumus? Vai spēj ieinteresēt cilvēkus piedalīties tev svarīgā darbā? Validācijas speciālistam jāpārzina kāda produkta ražošana,
bet jāpaļaujas arī uz citu uzņēmuma darbinieku zināšanām. Labam validācijas speciālistam jābūt
ar ļoti plašām zināšanām ne tikai par savu darbu, bet arī par uzņēmumu un procesiem, kas tajā
notiek. Viņam labi jāzina svešvalodas, īpaši angļu valoda, lai var strādāt ar sarežģītu dokumentāciju, piemēram, ražošanas iekārtu pasēm.
Validācijas speciālistam būtiska ir loģiskā, analītiskā un matemātiskā domāšana, ko veicinās
matemātikas, atjautības uzdevumu risināšana un krustvārdu mīklu minēšana, šahs, stratēģijas
un prāta spēles. Nozīmīgas īpašības ir arī precizitāte, mērķtiecīgums, zinātkāre un optimisms.
Ja esi skolnieks, meklē internetā informāciju par validāciju, ierosini klasei apmeklēt, piemēram,
farmācijas uzņēmumu vai piedalies Ēnu dienās un novēro validācijas speciālista darbu. Skolā
īpašu uzmanību pievērs matemātikai, loģikai, svešvalodām un ekonomikai, kā arī tiem mācību
priekšmetiem, kas būs noderīgi tavām turpmākajām studijām.
Ja studē kādā no validācijas speciālista darbam atbilstīgām studiju programmām, tad īpaši koncentrējies uz validācijas teorijas, metožu un procesu apguvi. Pētnieciskos darbus velti validācijas jautājumu teorētiskai analīzei un šā procesa izpētei dažādu nozaru uzņēmumos.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir atbilstīga augstākā izglītība, tad ierosini savā uzņēmumā vai
iestādē uzsākt validācijas darbu, ja tas nodrošinātu labākas un nemainīgi augstas kvalitātes produktu ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu. Tā vari kļūt par validācijas speciālistu esošajā darba
vietā. Vari kā klausītājs apmeklēt attiecīgos studiju kursus augstskolās, lai iegūtu aktuālo informāciju un nepieciešamās zināšanas par validāciju, kas būtu papildu priekšrocība, piesakoties uz
vakantām validācijas speciālista vietām.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, apmeklē seminārus un konferences par kvalitātes un risku vadības, validācijas jautājumiem Latvijā vai ārzemēs. Meklē studiju
iespējas ārvalstīs vai Latvijā kvalitātes vadību maģistra studiju programmā. Apmeklē ražošanas
un laboratorijas iekārtu izstādes savā nozarē, lai iepazītos ar jaunākajām tehnoloģijām un iekārtām, to darbības principiem.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
uzņēmējdarbība, projektu vadība

precīzs un pētniecisks darbs

ražošanas un laboratorijas iekārtas,
tehniskas ierīces, mehānika

kvalitātes un risku vadība, validācija

pakalpojumu veidi, ražošanas process
matemātika

problēmas un sarežģīti uzdevumi, to risināšana
svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:
vērīgums			praktiskums			analītiskums
rūpība				materiālisms*			komplicētība**
apzinīgums			uzņēmība			sistemātiskums***
disciplinētība			uzstājība			kritiskums
mērķtiecība			sabiedriskums			precizitāte
apķērība			ambiciozitāte			patstāvība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izvirzīt mērķus un plānot uzdevumus to sasniegšanai

izstrādāt atskaites, protokolus un citu dokumentāciju

prezentēt, aizstāvēt un pamatot savu viedokli

sadarboties komandā un sastrādāties ar
struktūrvienību darbiniekiem

vērtēt, analizēt un prognozēt
strādāt ar datiem un lielu daudzumu informācijas

izprast cilvēku viedokļus
pielietot validācijas un kvalificēšanas metodes

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Risku vadības speciālists¹
DARBA SATURS Risku vadība ir potenciālo briesmu un nevēlamo gadījumu noteikšanas pro-

cess, minēto faktoru varbūtības un seku izpratne, riska kontroles pasākumu veikšana. Risku
vadības speciālists noskaidro ar uzņēmuma darbību saistītos riskus, analizē tos un izstrādā veidus, kā šādas situācijas laikus pamanīt un novērst. Risku vadības speciālists sadarbībā ar uzņēmuma struktūrvienību vadītājiem izveido risku sarakstu jeb reģistru un novērtē to iespējamo
ietekmi uz uzņēmuma darbību un rezultātiem.
Uzņēmuma darbību var ietekmēt dažādi iekšējie un ārējie riski. Tie ir atkarīgi no katra uzņēmuma
nozares un var būt projektu, juridiskie, reputācijas, ar cilvēkresursiem saistītie riski, sagādes sistēmas, tirgus, investīciju, darba drošības, ārvalstu valūtu svārstību riski un vēl daudzi citi. Tie visi
risku vadības speciālistam ir jāpārzina, jo katrs no tiem var negatīvi ietekmēt uzņēmuma sniegto
pakalpojumu vai saražoto preču kvalitāti, kā arī tā darbību un attīstību.
Risku vadības speciālista uzdevums ir, apkopojot liela apjoma informāciju, t.i., izvērtējot visus
pieejamos datus, gada atskaites, uzklausot speciālistu viedokļus, ņemot vērā arī dažādu pētījumu rezultātus un klientu viedokli, noskaidrot un izvērtēt iespējamos riskus uzņēmumā. Savā
darbā speciālists aktīvi sadarbojas ar kolēģiem no uzņēmuma struktūrvienībām, piemēram, ar
ražošanas un kvalitātes speciālistiem, inženiertehnisko dienestu, tirdzniecības, mārketinga nodaļu darbiniekiem, statistiķiem. Viņš var organizēt speciālistu komisiju, kas izvērtē riskus kādā
noteiktā uzņēmuma darbības procesā, un pēc šā vērtējuma speciālists sagatavo ziņojumu, ko
komisija apstiprina un kas tālāk tiek nodots izvērtētās nodaļas vadītājam apstiprināšanai. Tad to
iesniedz uzņēmuma vadībai, kura pieņem lēmumu, kā rīkoties, lai risku novērstu.
Savā darbā risku vadības speciālistam jāņem vērā uzņēmums kopumā – jānovērtē risku ietekme
uz tā darbību, mērķiem un attīstības perspektīvām. Pieņemot lēmumu, ko darīt – rēķināties ar
risku vai censties to novērst –, jānovērtē arī tā ietekmes vai zaudējuma pakāpe. Speciālista uz-

¹ Profesiju grupa „Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu vecākie speciālisti” 2423.
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devums ir izpētīt, kāda ir varbūtība, ka risks radīsies, cik bieži tas var notikt un kādas sekas tas
uzņēmumam var radīt. Ja risks ir noteikts un izprasts, var izstrādāt pasākumus tā mazināšanai
vai novēršanai. Risku vadības speciālists atzīmē tos riskus, kurus uzskata par negatīvākajiem
un kuri var radīt vislielākos zaudējumus. Ja šie zaudējumi var būt pārāk lieli, speciālists laikus
plāno pasākumus to mazināšanai.
Riskiem katrā uzņēmumā ir noteikti cikli, saskaņā ar kuriem tos jāuzrauga. Ja uzņēmumā noris
ražošana, tad tos vērtē atbilstīgi produkta dzīves ciklam no tā izgatavošanas brīža līdz nonākšanai pie klienta. Riski dažādu nozaru uzņēmumos ir atšķirīgi. Ir nozares, kur tie ne tikai spēj
ietekmēt uzņēmuma attīstību, bet var kaitēt arī klientam, piemēram, farmācijā.
Pēc risku mazināšanas pasākumu izplānošanas un ietekmes novērtēšanas risku vadības speciālists rūpējas par šo pasākumu īstenošanu. Tos galvenokārt vada uzņēmuma struktūrvienības, bet risku vadības speciālists vai attiecīgā nodaļa tos koordinē, konsultējot un sniedzot
nepieciešamo metodisko palīdzību uzņēmuma struktūrvienību darbiniekiem. Dažus riskus var
novērst, ieviešot jaunas ražošanas iekārtas, mainot darbu gaitu vai mācot darbiniekus, kas gan
var prasīt lielus ieguldījumus, kuru uzņēmumam var arī trūkt.
Risku vadības speciālists izstrādā visus ar riskiem saistītos dokumentus, piemēram, kā novērot,
izmērīt un mazināt riskus, kā kontrolēt tos.
Ļoti bieži viņš strādā uzņēmuma vai iestādes kvalitātes un risku novērtēšanas nodaļā. Lielos
uzņēmumos vai finanšu uzņēmumos var būt vairākas nodaļas, kur viena nodaļa novērtē un uzrauga tikai finanšu riskus, cita – pārējos iespējamos.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Risku vadības speciālists darbā izmanto biroja
tehniku, ar kuru sagatavo nepieciešamo informāciju, zīmē diagrammas, blokshēmas, vizualizē
datus un sagatavo prezentācijas.
Darba apstākļi Risku vadības speciālists strādā biroja telpās astoņas darba stundas dienā. Ja
uzņēmumā rodas riska situācija, jāstrādā arī virsstundas.

Darba iespējas Latvijā risku vadības speciālists var strādāt galvenokārt finanšu jomā (bankās, apdrošināšanā) un farmācijas uzņēmumos. Taču šis speciālists var strādāt jebkurā vidējā
vai lielā ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā, kur ir sarežģīts darba process un
nepieciešama risku izvērtēšana. Viņš var strādāt arī konsultāciju firmās, kas piedāvā risku vadības pakalpojumus.
Ja risku vadības speciālistam ir eksperta zināšanas un kompetence, tad viņš var strādāt arī
kā pašnodarbinātais un var sniegt konsultācijas uzņēmumiem, kuriem nav sava risku vadības
speciālista.

Nepieciešamā izglītība Risku vadības speciālistam jābūt vismaz bakalaura izglītībai vadību

zinātnē vai kvalitātes vadībā. Studiju ilgums ir četri gadi. Vēlama arī maģistra līmeņa izglītība
ekonomikā, finansēs vai vadības zinātnēs. Šo studiju programmās parasti ir lekciju kurss par
risku analīzi un vadību.

Iespējamais atalgojums Risku vadības speciālista atalgojums ir sākot no 200 latiem līdz vairāk nekā 1000 latu. Atalgojums ir atkarīgs no nozares un uzņēmuma, kurā viņš strādā. Vidējais
atalgojums ir 500 latu mēnesī.
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Radniecīgās profesijas

Kvalitātes vadības sistēmu vadītājs
Projekta vadītājs
Validācijas speciālists
Kredītprojektu vadītājs

Ko vari darīt jau šodien Vai tev šķiet interesants darbs ar dažādiem datiem, to apstrāde, kri-

tisko punktu meklēšana darba procesā? Vai tev patīk un tu spēj analizēt darba procesus, risināt
ar tiem saistītos uzdevumus? Risku vadības speciālista profesijā būtiska ir loģiskā, matemātiskā
un analītiskā domāšana. Nozīmīgas īpašības ir arī precizitāte, mērķtiecīgums un zinātkāre. Lai
kļūtu par labu risku vadības speciālistu, jāiegūst pieredze un daudz jāmācās ne tikai par risku vadību, tā novērtēšanas metodēm, bet arī jāzina viss par uzņēmumu, kurā strādā, par procesiem,
kas notiek uzņēmumā.
Ja esi skolnieks, attīsti loģisko un analītisko domāšanu, risinot atjautības uzdevumus, minot
krustvārdu mīklas, spēlējot šahu, stratēģijas un prāta spēles. Apmeklē atvērto durvju dienās
uzņēmumus vai iestādes, kurās strādā risku vadības speciālisti, aprunājies ar viņiem, lai uzzinātu
vairāk par šo profesiju. Skolā īpašu uzmanību pievērs matemātikas, ekonomikas un svešvalodu
apguvei. Papildus apgūsti projektu vadību un īsteno nelielus projektus mācību darbā. Lasi grāmatas par veiksmīgiem uzņēmējiem un centies izprast, kas ir bijis viņu veiksmes pamatā.
Ja studē bakalaura vai maģistra līmeņa studiju programmā vadības zinātni vai kvalitātes vadību,
tad pievērs pastiprinātu uzmanību mācību kursam par risku vadību (risku noteikšanu, to izvērtēšanas metodēm, risku vadības sistēmām u.tml.). Pētnieciskos darbus velti risku vadības jautājumu teorētiskai analīzei un risku vadības prakses izpētei dažādu nozaru uzņēmumos.
Ja vēlies pārkvalificēties un tev ir augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai vadības zinībās, tad
papildus mācies kursos par risku vadību, kā arī apsver iespēju studēt visaptverošo kvalitātes vadību maģistra studiju programmā. Uzzini vairāk par risku vadību mājaslapā www.riski.lv un citur.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas profesijā, iegūsti maģistra vai doktora grādu,
pētniecisko darbu veltot risku vadības jautājumiem. Piesakies tālmācības programmai Riska
menedžmenta institūtā (The Institute of Risk Management) www.theirm.org un iegūsti starptautisko sertifikātu risku vadībā. Lasi literatūru un pētījumus par risku vadību dažādu nozaru uzņēmumos, par labās prakses piemēriem.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
uzņēmējdarbība, projektu vadība

precīzs un pētniecisks darbs

ekonomika un finanses

kvalitātes un risku vadība

pakalpojumu sniegšanas vai ražošanas process un tā analīze

iespējamie riski dažādos uzņēmumos, to risinājumi

matemātika

problēmas un sarežģīti uzdevumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
vērīgums			praktiskums			analītiskums
rūpība				materiālisms*			komplicētība**
apzinīgums			uzņēmība			sistemātiskums***
disciplinētība			uzstājība			kritiskums
mērķtiecība			sabiedriskums			precizitāte
izlēmība				ambiciozitāte			patstāvība
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izvirzīt mērķus un plānot uzdevumus to sasniegšanai
aizstāvēt un pamatot savu viedokli, prezentēt to
novērtēt, analizēt un prognozēt
strādāt ar datiem un apstrādāt lielu daudzumu informācijas

izvērtēt alternatīvas un pieņemt lēmumus
sadarboties komandā un sastrādāties ar
citu struktūrvienību darbiniekiem
klausīties un saprast cilvēku viedokļus
pielietot risku novērtēšanas un statistiskās
analīzes metodes un novērst riska rašanos

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Apdrošināšanas brokera palīgs¹
DARBA SATURS Apdrošināšanas brokera palīgs strādā tiešā apdrošināšanas brokera pakļau-

tībā, kurš ir starpnieks starp klientu un apdrošināšanas kompānijām. Viņš sadarbojas ar vairākām apdrošināšanas kompānijām, lai varētu izvēlēties savam klientam labāko piedāvājumu
no pieejamā apdrošināšanas pakalpojumu klāsta. Apdrošināšanas brokeris noskaidro klienta
vēlmes un prasības un pēc tām sagatavo piedāvājumu. Ja klients piedāvājumu akceptē, tad tiek
slēgts līgums un aizpildīta polise. Tā kā apdrošināšanas brokeris strādā ar lielu skaitu klientu, tad
daļu darba uzdevumu viņš var uzticēt savam palīgam.
Palīgs, pamatojoties uz apdrošināšanas brokera sniegto informāciju par klienta vēlmēm, vispusīgi izanalizē apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus, ar kurām tiek veikta sadarbība. Kad ir
atradis labāko piedāvājumu, viņš to sagatavo tā, lai apdrošināšanas brokeris varētu piedāvājumu saskaņot ar klientu. Kad klienta apstiprinājums ir saņemts, apdrošināšanas brokera palīgs
noformē apdrošināšanas polisi, tās šablonā norādot nepieciešamo informāciju, vai, ja šablona
nav, pats noformē polisi. Polisi parakstīt ir tiesīgs tikai apdrošināšanas brokeris. Apdrošināšanas
brokera un viņa palīga darbība un atbildība ir noteikta Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas
starpnieku darbības likumā.
Apdrošināšanas brokeris savam palīgam var uzticēt arī citus pienākumus, piemēram, informēt
klientus, ka apdrošināšanas polises derīguma termiņš tuvojās beigām, lai klientam nerastos neērtas situācijas vai lai nejauši netiktu pārkāpts obligātās apdrošināšanas likums. Brokeris var
uzticēt savam palīgam arī saziņu ar klientiem un jaunu klientu piesaisti. Dažkārt apdrošināšanas
brokera palīgam jāsniedz konsultācijas par apdrošināšanas jautājumiem, tomēr šo pienākumu
vairāk pilda apdrošināšanas konsultants.

¹ Profesiju grupa “Apdrošināšanas pārstāvji” 3321.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Apdrošināšanas brokera palīga darbā ļoti svarīgs ir dators ar interneta pieslēgumu, jo to lieto, lai izvērtētu un sagatavotu piedāvājumus un
polises. Tāpat palīgs lieto tālruni, printeri un citu biroja tehniku.

Darba apstākļi Apdrošināšanas brokera palīga darbs norit biroja telpās parasti astoņas stundas dienā, taču nereti nākas strādāt arī virsstundas vai brīvdienās, jo viņam ir jāpielāgojas klientu iespējām. Apdrošināšanas brokera palīgs var strādāt arī mājās un doties pie klientiem viņu
darba vietās.
Darba iespējas Apdrošināšanas brokera palīgs var strādāt apdrošināšanas brokeru kompānijās vai kopā ar pašnodarbināto apdrošināšanas brokeri.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par apdrošināšanas brokera palīgu, ir nepieciešama vidējā izglītība, un šim darbam vajadzīgās prasmes būs jāapgūst apdrošināšanas brokera vadībā.
Iespējamais atalgojums Apdrošināšanas brokera palīga atalgojums var būt no Ls 300

līdz Ls 500 mēnesī, bet dažkārt tas var sasniegt Ls 1000. Atalgojums ir atkarīgs no kompānijas un arī no samaksas sistēmas – tas var būt noteikts nemainīgs atalgojums, var būt
atkarīgs no noslēgto apdrošināšanas līgumu skaita, kā arī abas atalgojuma formas mēdz
būt apvienotas.

Radniecīgās profesijas
Ceļojumu konsultants
Brokeris
Muitas brokeris
Apdrošinātājs

Ko vari darīt jau šodien Vai tev padodas atrast vislabāko preci plašā piedāvājumu klāstā?
Vai tev patīk meklēt informāciju un salīdzināt interesējošās preces kvalitāti un cenu dažādos
veikalos vai internetā? Vai tev ir labas saskarsmes prasmes un patīk sadarboties ar cilvēkiem,
strādāt ar dokumentiem?
Apdrošināšanas brokera palīgam jābūt neatlaidīgam, atbildīgam un apķērīgam, jāspēj strādāt
ātri.
Ja esi skolnieks, tad kopā ar vecākiem dodies risināt kādu apdrošināšanas jautājumu un vēro
apdrošināšanas brokera un viņa palīga darbu. Uzzini vairāk par apdrošināšanas jautājumiem
internetā. Skolā pievērs pastiprinātu uzmanību matemātikai un ekonomikai, kā arī svešvalodām. Ja nākotni vēlies saistīt ar darbu apdrošināšanas jomā, tad apdrošināšanas brokera palīga darbs var būt sākuma punkts un pirmā prakses iegūšanas vieta.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad uzzini vairāk par apdrošināšanas jomu to regulējošos tiesību aktos – Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā u.c. Mācies lietvedības kursos. Esi gatavs pārējās darbam
nepieciešamās zināšanas un prasmes apgūt darba vietā.
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Ja vēlies padziļināt savas zināšanas un kļūt par apdrošināšanas brokeri, tad iegūsti augstāko
izglītību vadībā, ekonomikā, finansēs, tiesībās (jurisprudence). Ja tev jau ir augstākā izglītība
kādā citā nozarē un pēc programmas esi apguvis vismaz vienu kursu ekonomikā, finansēs vai
tiesībās, arī tad varēsi pretendēt uz apdrošināšanas brokera sertifikāta iegūšanu. Bet jāņem
vērā, ka tiek vērtēta arī praktiskā darba pieredze, tādēļ sīkāk par prasībām uzzini Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas izstrādātajās Latvijas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās kvalifikācijas prasībās, kuras vari izlasīt asociācijas mājaslapā
www.brokers.lv. Turpat noskaidro kvalifikācijas eksāmena prasības un sagatavojies tam.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
finanses

informācijas meklēšanas iespējas

tirdzniecība, apdrošināšana

psiholoģija, labas sadarbības veidi

tiesību akti apdrošināšanas jomā

matemātika, ekonomika

apdrošināšanas dokumenti, to noformēšana, pārbaude un kārtošana

apdrošināšanas pakalpojumu veidi un piedāvājums

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			enerģiskums			apzinīgums
uzstājība			materiālisms**			apķērība
sabiedriskums			disciplinētība			pārliecinātība
ambiciozitāte			neatlaidība			pacietība
ekstraversija*			precizitāte			elastība
optimisms			atbildīgums			saimnieciskums
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme,
spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru

izstrādāt apdrošināšanas piedāvājumus

meklēt un salīdzināt informāciju

noformēt apdrošināšanas polises

apkalpot klientus

risināt problemātiskas situācijas

piedāvāt apdrošināšanas pakalpojumus un
piesaistīt jaunus klientus

sadarboties komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Nodokļu inspektors
Kods 3352 05
DARBA SATURS Nodokļu inspektora uzdevums ir nodrošināt valsts nodokļu, nodevu un citu
valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā. Viņš veic nodokļu
maksātāju uzskaiti, reģistrē gan fiziskas, gan juridiskas¹ personas, informē par reģistrēšanas
kārtību, pieņem un pārbauda ar to saistītos dokumentus, konsultē nodokļu maksātājus jautājumos par nodokļu aprēķināšanu un maksāšanas kārtību, pārbauda nodokļu deklarācijas.
Nodokļu inspektors izsniedz nodokļu maksātāju reģistrācijas apliecības un visu veidu izziņas
par nodokļu nomaksu, maksājumu parādiem u.c. Viņš kārto nodokļu maksātāju lietas, ieliekot tajās pārskatus, deklarācijas, iesniegumus un citus dokumentus, un pēc tam reģistrē un
ievieto tās lietu datu bāzē. Nodokļu inspektors sagatavo arī lietas analīzes veikšanai, kā arī
nodošanai arhīvā.
Inspektors konsultē nodokļu maksātājus klātienē un pa tālruni, sniedzot visu nepieciešamo
informāciju par viņu tiesībām un pienākumiem, par nodokļu nomaksas un iekasēšanas kārtību
un termiņiem, par parādu piedziņu, konsultē par pārskatu un deklarāciju aizpildīšanu, izskaidro normatīvo aktu piemērošanu nodokļiem un nodevām un citus jautājumus. Nodokļu inspektora darbs ar juridiskām personām parasti risinās rakstveidā pēc iesniegumu pieņemšanas
par konkrēto jautājumu.
Nodokļu inspektors saņem pārskatus, nodokļu deklarācijas un valsts amatpersonu deklarācijas, novērtē tajās uzrādīto datu ticamību, konstatē neprecizitātes. Pēc tam sagatavo vēstules
ar informāciju par deklarētā un pārrēķinātā maksājuma starpību, par konstatētajām kļūdām
iesniegtajos pārskatos un deklarācijās. Tā kā daudzi nodokļu maksātāji aizmirst laikus iesniegt
pārskatus un deklarācijas, tad inspektora uzdevums ir sagatavot un izsūtīt brīdinājuma vēstules par iesniegumu kavējumiem.
¹ Juridiska persona ir valsts, pašvaldības iestāde, uzņēmums vai cita reģistrēta organizācija.
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Ja persona nodokļus nemaksā labprātīgi, tad inspektora pienākums ir parādu atgūt. Viņš var
pieņemt lēmumu par soda naudas uzlikšanu, sagatavot pieprasījumus banku norēķinu konta
operāciju un importa/eksporta operāciju apturēšanai. Ja kāda persona nodokļos ir samaksājusi vairāk, nekā noteikts tiesību aktos, tad nodokļu inspektors kārto pārmaksātās summas
atmaksu.
Nodokļu inspektors ir ierēdnis² un ir pilnvarots veikt konkrētus uzdevumus, tāpēc viņam tie jāveic tikai un vienīgi tādā kārtībā un apjomā, kā to nosaka Valsts ieņēmumu dienesta darbību
reglamentējošie normatīvie akti. Tāpēc inspektoram ir rūpīgi jāseko līdzi pārmaiņām nodokļu
likumdošanā.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Nodokļu inspektors darbā lieto biroja tehniku.
Galvenokārt tas ir dators, printeris, kopētājs un fakss dažādu dokumentu izdrukai, pavairošanai, nosūtīšanai un saņemšanai.
Darba apstākļi Parasti nodokļu inspektors strādā klientu apkalpošanas zālē kopā ar citiem
kolēģiem. Nereti darbu apgrūtina un uzmanību novērš troksnis, ja klientu apkalpošanas zālē
ir pārāk daudz apmeklētāju. Katru brīdi, apkalpojot kādu cilvēku, jābūt gatavam atbildēt arī uz
tālruņa zvaniem. Arī zvana signāls, īpaši, ja zālē vienlaikus zvana vairāki tālruņi, var radīt nelielu
troksni, kas pa dienu nogurdina. Nodokļu inspektora darba laiks var nedaudz atšķirties dažādās
Valsts ieņēmumu dienesta nodaļās. Parasti tas ir no plkst. 8.30 vai 9 līdz plkst. 17 darbdienās.
Darba iespējas Nodokļu inspektori var strādāt dažādās Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu
pārvaldes nodaļās.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par nodokļu inspektoru, jāiegūst augstākā izglītība, vē-

lams ekonomikā, finanšu vai tiesību zinātnēs (studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi), kā arī var
studēt muitas un nodokļu administrēšanu 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmā (studiju ilgums ir divi gadi). Nodokļu inspektoram nevainojami jāzina valsts valoda
un jāprot strādāt ar datoru. Visi priekšnoteikumi, lai iegūtu ierēdņa statusu, ir noteikti Valsts
civildienesta likuma 7. pantā.

Iespējamais atalgojums Nodokļu inspektora atalgojums ir robežās no Ls 355 līdz Ls 750

mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Grāmatvedis
Muitas eksperts
Nodokļu ekonomists
Nodokļu/nodevu administrators
Finansists

² Ierēdnis ir persona, kura strādā tiešās valsts pārvaldes iestādēs vai valsts civildienestā (sīkāk skat. Valsts civildienesta
likumu).
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Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk strādāt ar dokumentiem, aizpildīt veidlapas, rakstīt vēs-

tules, pārbaudīt un meklēt kļūdas? Vai vēlies būt nepārtrauktā saskarsmē ar cilvēkiem, uzklausīt
un konsultēt viņus? Nodokļu inspektoram jāspēj uzmanīgi uzklausīt klientus, izprast viņu problēmas vai situācijas, sniegt visu nepieciešamo informāciju un, ja vajadzīgs, konsultēt. Svarīgi ir
spēt apkalpot nodokļu maksātājus individuāli, jo katram klientam ir sava, atšķirīga problēma, arī
radušās situācijas un jautājumi ir atšķirīgi. Darbā ar klientiem var rasties arī konflikta situācijas,
kas jāprot atrisināt, izturoties pret jebkuru cilvēku ar cieņu. Tādēļ pilnveido savas saskarsmes
prasmes un attīsti savaldību, atsaucību un laipnību.
Iepazīsties ar Valsts civildienesta likuma 7. pantā uzrādītajiem nosacījumiem par ierēdņa statusa iegūšanu un izvērtē savu atbilstību tiem. Uzzini vairāk par Valsts ieņēmumu dienesta darbības jomām un nodokļu inspektoriem saistošu informāciju Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā
www.vid.gov.lv un likumā „Par Valsts ieņēmumu dienestu”.
Ja esi skolnieks, tad Valsts ieņēmumu dienesta klientu apkalpošanas centrā vari pavērot nodokļu inspektoru darbu, lai iegūtu priekšstatu par to. Iepazīstoties ar Valsts ieņēmumu dienesta
mājaslapā publicētajiem dokumentiem, pārliecinies, vai tevi saista darbs ar tiesību aktiem. Skolā centies labāk apgūt matemātiku, informātiku, politikas un tiesību jautājumus, psiholoģiju un
latviešu valodu.
Ja esi students, pievērs uzmanību studiju kursiem ekonomikā, finanšu un tiesību zinātnēs. Iegūsti izpratni par Latvijas tiesību sistēmu un tās darbību.
Ja vēlies pārkvalificēties, iedziļinies Latvijas tiesību sistēmā, tās darbībā un nodokļu likumdošanā, apmeklē Valsts ieņēmumu dienesta rīkotos seminārus.
Nodokļu inspektoram regulāri jāseko līdzi pārmaiņām tiesību aktos un iekšējos Valsts ieņēmumu
dienesta rīkojumos, darba instrukcijās un citos dokumentos.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
darbs ar informāciju un skaitļiem

nodokļi, nodevas, to iekasēšana

darbs ar cilvēkiem

matemātika, ekonomika un finanses

darbs ar datoru

uzraudzība un kontrole

darbs ar dokumentiem un tiesību aktiem

juridiskie jautājumi, tiesību zinātne

Man raksturīgas šādas īpašības:
apzinība				izpildīgums			valdonība
rūpība				kārtīgums			pielāgošanās spēja
savaldība			uzstājība			sabiedriskums
neatlaidība			apzinīgums			laipnība
lietišķums			taupība				atsaucība
konkrētība			pašapziņa			uzņēmība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru

risināt konflikta situācijas

uzklausīt cilvēkus

ilgstoši koncentrēt uzmanību

saprotami izskaidrot sarežģītu informāciju

novērtēt informāciju un noteikt tās atbilstību
likumu un tiesību aktu prasībām

orientēties informācijas avotos

analizēt informāciju un datus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Komercdarbības speciālists

Komercdarbības speciālists
Kods 3339 20
DARBA SATURS Komercdarbības jeb uzņēmējdarbības speciālists veic saimniecisko darbību uzņēmumā, tā filiālēs un struktūrvienībās vai ir individuālais komersants. Viņš izstrādā visa
uzņēmuma vai kāda tā darbības virziena stratēģisko plānu, veic administratīvos pienākumus,
piesaista un apkalpo klientus, organizē uzņēmuma pakalpojumu vai produktu pārdošanu. Šā
speciālista darbības jomas ir atkarīgas no nozares un uzņēmuma, kurā viņš strādā. Klienti var
būt gan privātās, gan juridiskās personas un arī valsts iestādes.

Lielos uzņēmumos komercdarbības speciālists var strādāt par vidējā līmeņa vadītāju kādā no
uzņēmuma struktūrvienībām, piemēram, var būt pārdošanas daļas vai tirdzniecības nodaļas vadītājs, kur organizē lielāka apjoma pakalpojumu sniegšanu vai preču pārdošanu, gatavo paveiktā atskaites un pieteikumus konkursiem un iepirkumiem, piedalās uzņēmuma vai filiāles biznesa
stratēģijas plānošanā. Viņš ik dienu pārskata un izvērtē elektronisko pastu, tiekas ar klientiem,
sadarbības partneriem un priekšniecību, pēta sadarbības piedāvājumus, plāno darbus un seko
to izpildei.
Komercdarbības speciālists var strādāt arī iepirkumu vai mārketinga nodaļā un atbildēt par
preču virzīšanu tirgū – meklēt labāko noieta tirgu, organizēt reklāmas pasākumus, piesaistīt
sadarbības partnerus. Komercdarbības speciālista amata nosaukums var būt atkarīgs no tā
uzņēmuma lieluma un specifikas, kurā viņš strādā. Strādājot augstākā amatā, viņa pienākumu
loks ievērojami sašaurinās, taču palielinās darbinieku skaits, par kuru paveikto komercdarbības
speciālists uzņemas atbildību un atskaitās vadībai.
Strādājot mazā uzņēmumā, komercdarbības speciālists atbild par preču pasūtīšanu, piegādi, to
pieņemšanu, uzglabāšanu un uzskaiti. Viņš var strādāt arī noliktavā, kur sagatavo vai apstrādā
preču pavadzīmes, sakārto preces pa plauktiem, pieliek tām cenu zīmes, un arī tirdzniecības
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zālē ar kases aparātu. Ja speciālista pārraudzībā ir kāda veikala nodaļa, viņam jāseko, lai plaukti būtu pilni, preces sakārtotas atbilstīgi plānam un lai cenu zīmes būtu pareizas.
Komercdarbības speciālists var izveidot arī savu nelielu uzņēmumu. Kā individuālajam komersantam vai mikrouzņēmuma vadītājam viņa darba pienākumi ir plašāki un viņš pārrauga visu
komercdarbības procesu – organizē to, izstrādā biznesa plānu, analizē uzņēmuma darbības
efektivitāti un izvirza mērķus, gatavo atskaites, plāno un vada personāla darbu, organizē lietišķas tikšanās un līgumu slēgšanu utt. Vienlaikus atbild arī par reklāmas pasākumiem, seko līdzi
pārmaiņām likumdošanā, pasūta preces un virza tās tirgū. Ļoti nelielos uzņēmumos komercdarbības speciālists pats apkalpo klientus tirdzniecības vietā un pārdod preces.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Komercdarbības speciālista darbam nepieciešamo aprīkojumu nosaka uzņēmuma darbības un viņa darba pienākumu specifika. Ja speciālists strādā birojā, tad galvenokārt izmanto biroja tehniku. Ja bieži jādodas pie klientiem, viņš
izmanto automašīnu. Tirdzniecības vietās lieto svarus un kases aparātu, bet noliktavā – datoru
ar preču uzskaites programmām.
Darba apstākļi Komercdarbības speciālista darbs lielākoties norit uzņēmuma un klientu biroja telpās, tirdzniecības telpās vai noliktavās. Atkarībā no darbības jomas šā speciālista darba
apstākļi var būt atšķirīgi, taču tie vienmēr būs dinamiski un saistīti ar cilvēkiem – pircējiem,
piegādātājiem, sadarbības partneriem, kolēģiem un padotajiem.
Ja komercdarbības speciālists strādā, piemēram, noliktavā, tirgū, izbraukuma tirdzniecībā, tad
darbs var būt gan lietū un sniegā, gan karstā saulē. Tirdzniecības zālē viņam jāvalkā speciāla
forma, savukārt noliktavā – darba apģērbs. Arī darba laiks komercdarbības speciālistam var
būt ļoti atšķirīgs – astoņu stundu darba diena birojā strādājošiem, maiņu darbs tirdzniecības
zāles darbiniekiem vai nenormēts darba laiks pārdošanas aģentiem.

Darba iespējas Komercdarbības speciālists var strādāt ļoti dažādu virzienu uzņēmumos – ra-

žošanas, tirdzniecības u.c., arī pakalpojumu jomā, viņš var būt pašnodarbinātais vai vadīt savu
nelielu uzņēmumu.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu mazākos uzņēmumos vai kā individuālais komersants,

komercdarbības speciālistam būtu nepieciešama vismaz vidusskolas izglītība, taču daudz plašākas iespējas darba tirgū ir speciālistiem ar pirmā līmeņa augstāko (koledžas) izglītību tirdzniecībā vai uzņēmējdarbībā. Ļoti svarīga ir darba pieredze un prasme organizēt darbu.
Pirmā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība uzņēmējdarbības vadībā nepieciešama, ja
komercdarbības speciālists vēlas strādāt lielākos uzņēmumos, kur vajadzīgas specifiskas prasmes un zināšanas un jāplāno citu cilvēku darbs.

Iespējamais atalgojums Komercdarbības speciālista atalgojums var būt gan fiksēts, gan arī
atkarīgs no padarītā darba, saņemot procentus par pārdotajiem produktiem. Atalgojums var
būt no diviem simtiem līdz pat vairākiem tūkstošiem latu mēnesī.
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Komercdarbības speciālists

Radniecīgās profesijas

Maza uzņēmuma vadītājs
Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Pārdošanas speciālists – merčendaizers
Tirdzniecības pārstāvis – dīleris

Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē tirdzniecība? Vai māki izvirzīt sev mērķus un darīt

visu, lai tos sasniegtu? Varbūt esi ļoti sabiedrisks un tev patīk sarunāties ar cilvēkiem? Komercdarbības speciālistam ļoti svarīga ir pārliecība par saviem spēkiem, prasme uzsvērt piedāvātā produkta priekšrocības un izskaidrot klientam neskaidros jautājumus. Viņam jāprot
strādāt patstāvīgi un labi jāorientējas plašā preču vai pakalpojumu klāstā ne vien savā, bet arī
konkurentu uzņēmumā, jāprot sistemātiski plānot uzņēmuma attīstību un analizēt komercdarbības procesus.
Ja esi skolnieks, vari mēģināt dibināt skolēnu mācību firmu un rakstīt biznesa plānus. Skolā
īpašu uzmanību pievērs matemātikai, informātikai, svešvalodām un biznesa ekonomiskajiem
pamatiem. Uzaicini dažādus tirdzniecības speciālistus atnākt un pastāstīt par savu darbu. Ja
vēlies apgūt praktiskās iemaņas, tad meklē prakses vietu tirdzniecības uzņēmumos vai kļūsti par
tirdzniecības aģentu. Mācies saprasties ar cilvēkiem un dibināt sakarus.
Ja esi students, tad brīvajā laikā droši meklē tirdzniecības aģenta vai pārdevēja konsultanta darbu kādā no uzņēmumiem. Tā varēsi iepazīties ar darba specifiku no pašiem pamatiem. Izrādi
iniciatīvu un sasniedz labus pārdošanas rezultātus, jo tas būs atspēriena punkts tālākā karjeras
veidošanā šajā jomā. Vēro komercdarbības speciālistu darbu citos uzņēmumos un mācies no
labiem piemēriem.
Ja vēlies pārkvalificēties, tev jābūt aktīvam, mērķtiecīgam un jāvēlas apgūt jaunas prasmes. Vari
dibināt savu uzņēmumu, izmantojot valsts un pašvaldību sniegto atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai. Nodarbinātības valsts aģentūrā vari mācīties komercdarbību speciālistu kursos.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies kursos un centies specializēties tieši tajā nozarē, kurā strādā. Turpini iegūt papildu izglītību, piemēram, mārketinga,
tirgzinību, ekonomikas, finanšu vadības vai uzņēmējdarbības vadības jomā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
uzņēmējdarbība

tirdzniecība un mārketings

ekonomika un matemātika

klientu apkalpošana

tirgus, tā paplašināšanas iespējas

peļņa un tās iegūšanas veidi

grāmatvedība

biznesa plāni un stratēģijas

Man raksturīgas šādas īpašības:
mērķtiecība			ekstraversija*			disciplinētība
uzstājība			dominēšana			materiālisms**
uzņēmība			enerģiskums			pārliecinātība
godkāre				apdomība			izpalīdzīgums
sabiedriskums			praktiskums			taktiskums
pašapziņa			neatlaidība			pacietība
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums,
laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
veidot labu saskarsmi ar cilvēkiem

orientēties likumdošanā

pētīt un analizēt tirgus situāciju

plānot darbus, lai gūtu rezultātus

plānot uzņēmējdarbības attīstību un izstrādāt biznesa plānu

orientēties grāmatvedības uzskaitē un bilancē

organizēt darbu un pārraudzīt tā procesu

strādāt patstāvīgi un komandā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Novērtētājs
Kods 3315 05
DARBA SATURS Novērtētājs izvērtē un nosaka kustamo (pārvietojamo) mantu vērtību naudas

izteiksmē. Novērtēšana kustamās mantas īpašniekam un citām darījumu pusēm ir nepieciešama, lai veiktu ar īpašumu dažādus darījumus – pirktu un pārdotu, iznomātu, ieķīlātu, privatizētu,
piedzītu atlīdzību vai parādu un citos gadījumos. Kustamais īpašums ir automašīnas, traktori,
kuģi, mājlopi, mākslas un juvelieru izstrādājumi, biroja mēbeles un tehnika, darbgaldi, ražošanas iekārtas un daudzas citas mantas.
Novērtētāja klienti (vērtējuma pasūtītāji) lielākoties ir juridiskas personas – iestādes un uzņēmumi, kas strādā dažādās jomās, piemēram, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, mašīnbūvē u.c.,
retāk – privātpersonas. Pirms darba uzsākšanas novērtētājs uzklausa klienta vajadzības, kas
būtu jāvērtē un kādēļ novērtējums ir vajadzīgs. Pēc tam iepazīstas ar klienta iesniegto vērtējamā
īpašuma tehnisko dokumentāciju, izanalizē neskaidros jautājumus un vajadzības gadījumā lūdz
sniegt papildu informāciju.
Lai izvērtētu iesniegto dokumentu atbilstību īpašumam, novērtētājam ir nepieciešams to apskatīt, par ko viņš vienojas ar klientu. Norunātajā laikā vērtētājs dodas uz īpašuma atrašanās vietu,
apskata to, ja tā ir tehniska ierīce, tad iedarbina un pārbauda, vai tā ir darba kārtībā. Novērtētājs
ir tiesīgs intervēt arī tehniskos darbiniekus un tehnologus, kuri lieto un uztur iekārtu darba kārtībā. Remonta un tehniskās apkopes žurnālā atrod un izvērtē ierakstus par veiktajiem remontdarbiem. Iegūto informāciju vērtētājs pieraksta novērtējuma dokumentos ar sev zināmām atzīmēm.
Ja kāda īpašuma novērtēšanai vērtētājam trūkst specifisku tehnisko zināšanu, tad šajos jautājumos viņš pieaicina ekspertu.
Visu iegūto informāciju novērtētājs ievada datorā un veic tehniskos aprēķinus, lai noteiktu kustamā īpašuma cenu. Savā darbā viņš var izmantot trīs Latvijas Īpašuma vērtēšanas standartiem
atbilstīgas īpašuma cenu aprēķina metodes – izmaksas, salīdzināmais darījums un ieņēmumu
aprēķins. Lai aprēķini būtu pēc iespējas precīzāki, vērtētājs noskaidro, ko iespējams saražot ar
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kustamā īpašuma palīdzību, kur, kādā apjomā un par kādu cenu attiecīgo ražojumu var pārdot.
Katram priekšmetam, detaļai un darbgalda tehniskajam mezglam ir savi nolietojuma parametri,
tādēļ novērtētājs sākotnēji aprēķina katras detaļas nolietojumu, tad šos datus apkopo parametru kopās, kas parāda, cik ilgi iekārta var strādāt. Pēc tam sastāda iespējamo gūstamo ienākumu dinamisko rindu un aprēķina īpašuma materiālās un ekspluatācijas izmaksas. Atņemot
vienu naudas plūsmu no otras, novērtētājs iegūst kustamā īpašuma neto¹ plūsmu, kas nosaka
īpašuma cenu.
Vienlaikus ar interneta palīdzību vērtētājs noskaidro līdzīga jauna īpašuma cenu vai iegūst šīs
ziņas no kustamā īpašuma (preču) ražotājiem.
Novērtētājs izvērtē arī īpašuma ekonomiskumu, piemēram, vai attiecīgā ražošanas iekārta saražo pietiekami daudz preču, un salīdzina jaunākās tendences konkrētu preču ražošanā. Ja
novērtējuma veikšanas brīdī noteikto preču ražošanā citi izmanto modernākus kustamos īpašumus, piemēram, ražošanas iekārtas un tehnoloģijas, tad vērtējamā īpašuma cena samazinās.
Novērtētājs izvērtē arī tirgus situāciju – konkrēto īpašumu, piemēram, ražošanas iekārtu, saražoto produktu piedāvājumu un pieprasījumu.
Kustamā īpašuma vērtētājs sagatavo atskaiti saskaņā ar Latvijas vērtēšanas standartiem, kurā
tiek iekļauta visa iegūtā informācija, aprēķini un noteikta kustamā īpašuma cena.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Novērtētājs ikdienā izmanto datoru, kurā ir instalētas īpašas Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sastādītas datorprogrammas, printeri un
skeneri. Reizēm nākas lietot mērlenti īpašuma izmēru noteikšanai.

Darba apstākļi Novērtētājs strādā birojā un izbraukumu vietās – objektos, kur atrodas vērtējamais kustamais īpašums, un strādā nenormētu darba laiku, jo īpašuma apsekošana ir jāpiemēro klientu darba grafikam un vēlmēm, kā arī līgumā noteiktais kustamā īpašuma novērtējuma
iesniegšanas datums jāievēro neatkarīgi no darba noslodzes.
Darba iespējas Novērtētājs var strādāt apdrošināšanas kompānijās un vērtēšanas uzņēmumos, var būt pašnodarbinātais, ja ir sertificēts īpašuma vērtētājs.
Nepieciešamā izglītība Novērtētājam ir nepieciešama vidējā tehniskā izglītība (studiju ilgums ir četri gadi pēc pamatskolas beigšanas) vai augstākā tehniskā izglītība inženiertehnikā,
mehānikā un mašīnbūvē (studiju ilgums trīs līdz četri gadi). Bez tam, lai strādātu par novērtētāju, jāiegūst Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, ko izsniedz asociācijas vērtētāju sertifikācijas birojs.

Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas apstiprinātā Kustamās mantas vērtētāju profesionālās
kvalifikācijas sertifikāta saņemšanas kārtība nosaka, ka personai ar vidējo tehnisko izglītību
sertifikāta iegūšanai ir nepieciešama piecu gadu pieredze darbā ar kustamo mantu, bet personai ar augstāko tehnisko izglītību jābūt apliecībai par profesionālās sagatavošanas kursu beigšanu kustamā īpašuma vērtēšanā. Vēl papildus jābūt viena gada pieredzei kustamās mantas
vērtēšanas darbā kā vērtētāja asistentam.

Iespējamais atalgojums Novērtētāja atalgojums ir Ls 500-Ls 1000 mēnesī un ir atkarīgs no
kustamā īpašuma vērtības, darba apjoma un novērtētāja kvalifikācijas.

¹ Preces masa bez iesaiņojuma; preces cena, no kuras ir atskaitīta atlaide; ienākums, no kā ir atskaitīti visi izdevumi.

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 517

11/11/11 2:55 PM

518 EKONOMIKA, FINANSES UN APDROŠINĀŠANA Novērtētājs

Radniecīgās profesijas

Nekustamā īpašuma vērtētājs
Brokeris
Muitas eksperts
Ekonomists
Finanšu tirgus analītiķis

Ko vari darīt jau šodien Novērtētāja darbs ir dinamisks un daudzveidīgs, jo katrs vērtējamais
īpašums ir unikāls. Ja tev patīk noteikt vērtību dažādiem priekšmetiem un pamatot to ar loģiskiem argumentiem, ja tev piemīt tēlaina domāšana un patīk veikt aprēķinus, tad jau tagad vari
mēģināt prognozēt, kā dažādām precēm nākotnē varētu mainīties cena un kas to ietekmē. Tas
palīdzēs pamanīt likumsakarības starp cenām un tās ietekmējošiem notikumiem tev apkārt.
Novērtētājam jābūt ar labām saskarsmes spējām un uzmanīgam klausītājam, lai precīzi saprastu
klientu, tehnisko darbinieku un tehnologu teikto. Jāpiemīt čaklumam, neatlaidībai un pacietībai,
jo īpašuma cenu izvērtēšana bieži vien prasa ilgu laiku. Jābūt patstāvīgam un neatkarīgam lēmumu pieņemšanā, ar augstām morālām vērtībām un spēju nepakļauties pasūtītāja vēlmei noteikt
sev izdevīgu kustamā īpašuma cenu.
Ja esi skolnieks un vēlies strādāt ar dažādām tehniskām iekārtām, ja gribi saprast detaļu nozīmi
iekārtas darbībā, tad meklē iespēju vērot, kā tiek veikti tehnikas remontdarbi un palīdzi tos veikt
mājās, remontdarbnīcā, vai apmeklē tehniskās jaunrades pulciņus. Šīs zināšanas tev ļaus pievērsties daudz sarežģītāku tehnisku iekārtu, automašīnu un citu kustamu mantu darbības novērtēšanai. Lasi grāmatas un attēlu enciklopēdijas par dažādu tehnisku ierīču uzbūvi un darbību.
Lasi rakstus masu medijos, kas analizē kādu preču cenu kāpumu vai kritumu un to iemeslus.
Skolā padziļināti apgūsti matemātiku, fiziku, svešvalodas un ekonomiku.
Ja mācies vidējās vai augstākās tehniskās izglītības iestādē, tad īpašu uzmanību pievērs iekārtu
darbības, to lietderības un nolietojuma vērtēšanas jautājumiem, iepazīsties ar iekārtu un to detaļu tirgu un cenām. Meklē iespējas apgūt arī ekonomikas un grāmatvedības pamatus, ja studiju
programma to nepiedāvā. Iegūsti plašāku ieskatu novērtētāja darbā un sertifikācijas nosacījumos Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas mājaslapā www.vertetaji.lv.
Ja vēlies pārkvalificēties un tava iepriekšējā izglītība un darba pieredze ir bijusi saistīta ar inženierzinātni, mašīnbūvi vai ekonomiku, tad dodies uz Latvijas Īpašumu vērtētāju asociāciju un
iesniedz savus izglītības dokumentus un CV darbam par sertificēta vērtētāja asistentu. Kursos
papildus apgūsti novērtētāja darbam nepieciešamās zināšanas (piemēram, lietvedību, grāmatvedību, tirgus analīzi, tiesību aktu piemērošanu).
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas, tad mācies Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātajos
tālmācības kursos un seko līdzi jaunākajai informācijai Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas
mājaslapā. Lai iepazītos ar aktualitātēm kustamā īpašuma jomā, dodies uz nozaru izstādēm vai
uzņēmumiem, kur strādā ar jaunākajām iekārtām, mašīnām, traktoriem u.c. Uzkrāj pieredzi novērtētāja darbā un pretendē uz eksperta (piecu līdz 10 gadu vērtēšanas prakse) vai vecākā eksperta (vairāk nekā 10 gadu vērtēšanas prakse) sertifikāta iegūšanu.
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Novērtētājs

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
jaunu un lietotu lietu vērtības aprēķini
darbs ar dokumentiem un informāciju
tehnisku iekārtu un ierīču uzbūve, to darbība
lietu īpašību vērtējums

dažādu materiālo vērtību pielietojums,
cena un tirgus vērtība
matemātika un fizika
ekonomika, finanses un grāmatvedība
sarežģīti uzdevumi un to risinājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:
vērīgums			materiālisms*			komplicētība**
disciplinētība			sabiedriskums			racionalitāte***
rūpīgums			uzņēmība			zinātkāre
neatlaidība			uzstājība			lietišķums
apķērība			enerģiskums			saimnieciskums
savaldība			analītiskums			precizitāte
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
organizēt savu laiku un ievērot laika grafiku

noteikt īpašuma vērtību ietekmējošus faktorus

pamatot un aizstāvēt noteikto īpašuma cenu
ar skaitļiem un matemātiskiem aprēķiniem

saprasties ar sarunas partneri, uzklausīt un
intervēt

formulēt jautājumus nepieciešamās informācijas iegūšanai

aprēķināt īpašuma ekspluatācijas izmaksas un
to nozīmi uzņēmējdarbībā

aprēķinos lietot matemātiskās metodes

runāt un rakstīt lietišķas vēstules svešvalodā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Tirdzniecības starpnieks
Kods 3324 02
DARBA SATURS Tirdzniecības starpnieks atbild par preču piegādes līgumu slēgšanu un sadarbību starp ieinteresētām personām, piemēram, ražotāju un pārdevēju vai pārdevēju un pircēju. Viņam jāspēj nodibināt sakarus ar ražotājiem un pircējiem Latvijā vai ārzemēs, kā arī jāsadarbojas ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Produkts un arī tiesības uz konkrēto
produktu starpniekam nepieder. Viņa uzdevums ir izpētīt stāvokli tirgū un noskaidrot, kādas preces tur šobrīd ir nepieciešamas. Pēc tam meklēt vajadzīgo preču ražotājus, kuri vēlētos savas
preces pārdot. Tirdzniecības starpnieka darba pienākumi ir atkarīgi no darbības veida, kādu viņš
ir izvēlējies – starpniecību vai preču tiešo pārdošanu.
Starpniecības jomā tirdzniecības starpnieks piedāvā savus pakalpojumus tirdzniecības uzņēmumiem vai ražotājiem un par pakalpojumu sniegšanu noslēdz līgumu. Ja, piemēram, ir noslēgts
līgums ar kādu tirdzniecības uzņēmumu Latvijā un šis klients uzdod tirdzniecības starpniekam
sagādāt pasūtījumam noteiktas preces, tad starpnieks sazinās ar ražotāju, teiksim, Ķīnā, noskaidro preču cenu, iespējamās piegādes daudzumu, tās nosacījumus un visu paziņo klientam.
Ja klients piekrīt pirkt preces no konkrētā ražotāja, tad darījums notiek. Līdzīgi starpnieks strādā
arī pretējā virzienā, kad līgums tiek slēgts ar ražotāju Latvijā un pircēju citā valstī. Savas darba
dienas plānošanā tirdzniecības starpniekam jāņem vērā laika zona valstīs, ar kurām viņš sadarbojas.
Preču tiešās pārdošanas jomā tirdzniecības starpnieks pats izplata dažādas preces. Viņš meklē
klientus, kuriem preces pārdot, un dodas regulārās vizītēs pie esošajiem, lai veicinātu sadarbību
un piedāvātu arī jaunas preces, bet nepieciešamības gadījumā risina klienta problēmas saistībā
ar preču iegādi un to lietošanu. Starpnieks var pārdot dažādas preces, piemēram, alkoholiskos
dzērienus, kafiju, pārtikas preces gan veikaliem un viesnīcām, gan restorāniem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Lai atrastu klientus, kuri preci vēlētos iegādāties, tirdzniecības
starpnieks dodas uz dažādiem uzņēmumiem un rīko tur pārdodamo preču prezentācijas. Kad
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līgums par preču piegādi ir noslēgts, tad starpnieks seko līdzi piegādes apjomam un termiņiem,
noskaidro, kad klientam būs nepieciešams nākamais preču daudzums, un bieži vien arī pats to
piegādā.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Tirdzniecības starpniekam svarīgākais ir auto-

mašīna, īpaši, ja viņš pats dodas pie klienta vai piegādā nelielu daudzumu preču vai to paraugus. Vēl darbā izmanto mobilo tālruni, portatīvo datoru, internetu, jo bieži izmanto Skype, un
regulāri seko līdzi ziņām e-pastā.

Darba apstākļi Tirdzniecības starpnieks strādā birojā, taču, ja pats dodas pie klienta vai meklē jaunus pasūtītājus, tad nereti daudz laika nākas pavadīt ceļā uz dažādiem uzņēmumiem.
Starpniekam nav noteikta darba laika un bieži vien ir nepieciešams pielāgoties klienta vēlamajam laikam, sevišķi, ja sadarbība ir ar ārvalstīm ar atšķirīgu laika zonu.
Darba iespējas Tirdzniecības starpnieks var strādāt kā individuālais komersants vai arī kādas
citas uzņēmējdarbības formas loģistikas uzņēmumā, kur nodarbojas ar tirdzniecības starpniecību, tāpat arī uzņēmumos, kur nodarbojas ar tiešo pārdošanu.
Nepieciešamā izglītība Nav speciālu izglītības programmu tirdzniecības starpnieka profesi-

jas apguvei. Par tirdzniecības starpnieku var sākt strādāt jau pēc vidusskolas, taču šai darbā var
palīdzēt vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas līmenis, studiju ilgums
divi gadi) tirgzinību jomā. Augstākā izglītība ir nepieciešama, ja starpnieks vēlas strādāt starptautiskā uzņēmumā un izplatīt kādas specifiskas preces konkrētā nozarē, piemēram, medicīnas
iekārtas. Augsti tiek vērtētas zināšanas ekonomikā, valodu zināšanas un saskarsmes prasmes.

Iespējamais atalgojums Atalgojums tirdzniecības starpniekam ir proporcionāls padarītajam – atkarīgs no noslēgto līgumu un darījumu skaita. Tas var būt no Ls 200 līdz Ls 1000 mēnesī.
Radniecīgās profesijas
Loģistikas speciālists
Brokeris
Ceļojumu konsultants
Apdrošinātājs

Ko vari darīt jau šodien Vai esi attīstījis saskarsmes spējas un tevi interesē pārdošana, reklāma un dažādu preču iepazīšana? Tirdzniecības starpniekam ir nepieciešams augsts pašvērtējums, atbildības izjūta un mērķtiecība, spēja strādāt patstāvīgi. Darbā nozīmīgas ir svešvalodu
zināšanas, prezentācijas prasmes un māka pārdot un pārliecināt. Galvenais darbā ar klientu ir
pašam būt pārliecinātam par sevi un produktu, ko pārdod.
Ja esi skolnieks, starpniecības prasmes vari attīstīt sociālā atbalsta projektos vai organizēt tos
pats, piemēram, aicināt ziedot izlasītās grāmatas vai nevajadzīgās rotaļlietas un dāvināt tās citiem skolēniem vai sociālās aprūpes iestādēm, kurām tās būtu vajadzīgas. Iespējams, sociālās
aprūpes iestādes bērni var sagatavot apsveikumu kartītes, kuras viņi savukārt varēs uzdāvināt
rotaļlietu ziedotājiem. Varbūt vari izdomāt vēl kādas starpniecības iespējas. Skolā pastiprinātu
uzmanību pievērs matemātikas, svešvalodu, ekonomikas un psiholoģijas apguvei.
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Ja vēlies pārkvalificēties, lasi rakstus par tirgus situāciju un pārmaiņām tajā. Pēti informāciju
internetā un iepazīsties ar mājaslapām, kur piedāvā preču reklamēšanu un tirdzniecības sakaru
veidošanu. Meklē preces, kuras Latvijā vēl nav pazīstamas, bet citur ir iecienītas. Iegūsti informāciju par uzņēmumiem, kuriem nepieciešami preču izplatītāji vai tirdzniecības pārstāvji. Mācies svešvalodas. Iepazīsties ar noderīgu informāciju un pakalpojumiem, kādus piedāvā Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera savā mājaslapā www.chamber.lv
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, uzzini pēc iespējas vairāk par
kādas nozares produktiem, to ražošanas parametriem un pielietojuma iespējām un kļūsti par to
ekspertu. Mācies pārdošanas kursos, kur uzzināsi par pētījumiem pārdošanas jomā un labās
prakses piemēriem, apgūsi pārdošanas stratēģiju un perfektas pārdošanas prasmes.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tirdzniecības veidi

mārketings un reklāma

motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšana

pārdošanas stratēģijas un metodes

ceļošana

matemātika, ekonomika

pārdošana, preču popularizēšana

svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība			materiālisms*			saimnieciskums
apķērība			uzņēmība			praktiskums
apdomība			pielāgotība			godīgums
precizitāte			ekstraversija**			pārliecinātība
rūpīgums			pašapziņa			pacietība
disciplinētība			ambiciozitāte			analītiskums
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums,
laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izstrādāt prezentāciju un prezentēt
pārdot un pārliecināt
patstāvīgi plānot darba izpildi noteiktā termiņā
sniegt informāciju pircējam par pārdodamo
preci vai pakalpojumu

veidot sakarus starp pircējiem un pārdevējiem
aprēķināt preču cenu
plānot un veikt tirgus izpēti
sazināties vismaz vienā svešvalodā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Profesionāls patentU pilnvarotais¹
DARBA SATURS Profesionāls patentu pilnvarotais² piesaka Latvijas Republikas Patentu valdē,
Eiropas Patentu valdē un citu valstu patentu valdēs juridisku vai fizisku personu intelektuālo īpašumu – preču zīmes³, patentus⁴, dizaina paraugus⁵ – un raksta starptautiskus patentu pieteikumus. Patentu valde pieņem un izskata pieteikumus izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju
tiesiskajai aizsardzībai, veic izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju ekspertīzi, izsniedz tos
aizsargājošos patentus un apliecības. Ja preču zīme, izgudrojums vai dizaina paraugs ir patentēts, tad uzņēmējdarbībā to var lietot tikai tā īpašnieks. Ja šādu apstiprinātu patentu vēlas lietot
kāds cits cilvēks, tad par attiecīgu samaksu par tā lietošanu vienojas ar patenta īpašnieku.
Profesionāla patentu pilnvarotā klienti ir juridiskas vai fiziskas personas, kuri ir gan Latvijas, gan
citu valstu pastāvīgie iedzīvotāji, arī uzņēmumi var būt reģistrēti Latvijā vai ārzemēs. Bieži tie ir
uzņēmumi, kas ražo jaunus produktus un tehnoloģijas, un tādi, kas vēlas reģistrēt savas preču
zīmes. Reizēm uzņēmumu īpašnieki intelektuālo īpašumu reģistrē uz sava vārda, sevišķi tad, ja
tiek patentēta viņu ideja. Ļoti daudz profesionāla patentu pilnvarotā klientu ir ārzemnieki.
Profesionāls patentu pilnvarotais uzklausa klienta vēlmes, noskaidro, ko viņš vēlas patentēt vai
varbūt uzzināt informāciju par jau patentētiem izgudrojumiem nozarē u.c. Profesionāls patentu
pilnvarotais izpēta klienta situāciju un paskaidro viņam, ko atbilstīgi likumdošanai var un ko nevar darīt. Pilnvarotais arī konsultē klientu, kā viņam aizsargāt savu intelektuālo īpašumu un kā ar
to pēc tam rīkoties.
¹ Profesiju grupa „Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti” 2619.
² Persona, kurai ir piešķirtas pilnvaras noteiktā jomā un ir pilnas tiesības darboties citas personas vārdā.
³ Instruments (parasti tas ir vārds vai logotips), kas skaidri norāda uz izstrādājuma izcelsmi un īpašumtiesībām un kas juridiski nosaka īpašnieka kā izgatavotāja vai pārdevēja izņēmuma tiesības šā vārda izmantošanā; īpaša zīme uz noteikta
zīmola preces, lai atšķirtu to no līdzīgām precēm, ko pārdod citi.
⁴ Izgudrojumu apliecinošs dokuments, ar kuru dokumenta turētājam valsts uz noteiktu laiku piešķir monopoltiesības ražot
un pārdot attiecīgo izgudrojumu vai gūt no tā peļņu.
⁵ Izstrādājuma vai tā daļas ārējais veidols, kas parāda izstrādājuma vai tā rotājuma (ornamenta) īpatnības, it sevišķi līniju,
apveida, krāsu, formas, virsmas struktūras vai izmantoto materiālu īpatnības, kas to padara individuāli atšķirīgu.
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Profesionālu patentu pilnvaroto var pielīdzināt advokātam juridiskās lietās – arī viņš palīdz klientam sagatavot vai pats sagatavo un iesniedz patenta, preču zīmes vai dizainparauga pieteikumu
Patentu valdē, pēc patentu valdes prasībām noformē arī zīmējumu vai izgudrojumu, kas ir svarīgākā un sarežģītākā darba daļa. Profesionāls patentu pilnvarotais kārto lietvedību, valsts nodevu samaksu, ceļ iebildumus un nodrošina klienta interešu pārstāvību strīdos. Pilnvarotais ir
starpnieks starp personu, kurai pieder intelektuālais īpašums, un valsti. Viņš pārstāv klientu arī
citās valsts un pašvaldību iestādēs – tiesā, muitā un policijā saistībā ar preču viltošanas gadījumiem, sarakstās arī ar Ženēvas vispasaules patentu iestādi. Klientam no Latvijas profesionāls
patentu pilnvarotais palīdz reģistrēt intelektuālo īpašumu ārzemēs, patentu, dizaina paraugu
vai preču zīmi piesakot tajā valstī, kurā klients to vēlas, un seko līdzi tam, lai citi neizmanto viņa
iegūtās tiesības. Ārvalstu klientiem profesionāls patentu pilnvarotais nodrošina pārstāvību Latvijas Republikas Patentu valdē un citās valsts iestādēs.
Pēc klienta pieprasījuma profesionāls patentu pilnvarotais noskaidro, vai kāds jau neizmanto līdzīgu preču zīmi. Vai klienta intelektuālais īpašums ir pilnīgi jauns, pilnvarotais pārbauda tikai
tad, ja klients to pieprasa. Tad pilnvarotais meklē patentu, kas palīdz noskaidrot klienta un tā
konkurentu izgudrojumu patentspēju – vai izgudrojums ir pietiekami spēcīgs, lai iegūtu patentu.
Profesionāls patentu pilnvarotais veic konkurentu monitoringu, lai noteiktu klienta izgudrojuma
vai produkta brīvību pasaules tirgū (vai tas nepārkāpj kāda intelektuālā īpašuma tiesības).
Profesionāls patentu pilnvarotais klienta uzdevumā izstrādā autortiesību un blakustiesību līgumus, intelektuālā īpašuma pirkšanas vai pārdošanas darījumu dokumentus. Konsultē arī licencēšanas jautājumos, kopā ar klientu piedalās pārrunās ar iespējamiem licences pircējiem un
sastāda licences līgumu.
Profesionāls patentu pilnvarotais apmeklē arī starptautiskas konferences, kur apspriež konkrētus ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību saistītus jautājumus un problēmas. Viņš izskaidro Latvijas nostāju vai Latvijā pieņemto praksi, pauž konkrēta patentu pilnvarotā viedokli.
Profesionāls patentu pilnvarotais lasa lekcijas par rūpniecisko īpašumu un citiem jautājumiem,
lai uzņēmēji un zinātnieki iegūtu vajadzīgo informāciju un nepieciešamo izpratni par intelektuālā
īpašuma aizsardzību, aktuālajām likumdošanas normām Latvijā un citās valstīs.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Profesionāls patentu pilnvarotais izmanto dato-

ru un citu biroja tehniku.

Darba apstākļi Profesionāls patentu pilnvarotais strādā birojā un klienta uzdevumā dodas uz
dažādām iestādēm. Pilnvarotā darba laiks pārsvarā ir astoņas stundas darbdienās, taču patentēšanas procesi ir stingri saistīti ar noteiktu termiņu ievērošanu, tāpēc reizēm jāstrādā virsstundas.
Darba iespējas Parasti profesionāls patentu pilnvarotais strādā patentu pilnvaroto vai juridiskajā birojā, kā arī var būt pašnodarbinātais.

Nepieciešamā izglītība Profesionālam patentu pilnvarotajam ir nepieciešama augstākā

akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība. Jāiegūst arī vismaz triju gadu darba pieredze rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā starptautiskajās vai nacionālajās rūpnieciskā īpašuma iestādēs un jānokārto patentpilnvarotā kvalifikācijas eksāmens. Tā kārtošanas
nosacījumi ir noteikti 26.04.2011. MK noteikumos nr. 317 “Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas
eksāmena kārtību”.
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Iespējamais atalgojums Profesionāla patentu pilnvarotā atalgojums ir robežās no Ls 500 līdz
vairākiem tūkstošiem latu. Viņa ieņēmumus veido klientu maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem, un atalgojums ir atkarīgs no vienošanās ar klientu.
Radniecīgās profesijas
Zvērināts advokāts
Jurists
Zvērināts notārs
Zvērināts tiesu izpildītājs

Ko vari darīt jau šodien Profesionāla patentu pilnvarotā darbs ir interesants un daudzveidīgs,
jo ikreiz jāstrādā ar jaunu intelektuālo īpašumu un jauniem klientiem. Liela daļa profesionāla patentu pilnvarotā klientu ir ārzemnieki, tādēļ šajā profesijā ļoti labi jāpārvalda svešvalodas, noteikti angļu valoda. Profesionāls patentu pilnvarotais ir starpdisciplināra profesija, kurā noderīgas ir
juridiskās, tehniskās un ekonomikas zināšanas.
Profesionālam patentu pilnvarotajam nepieciešamās īpašības ir analītiskā domāšana, precizitāte, rūpīgums, zinātkāre, neatlaidība, atsaucība un nosvērtība. Viņam jāprot ļoti labi saprasties ar klientiem un valsts amatpersonām, lai risinātu sarežģītus un strīdīgus jautājumus. Jāspēj
saglabāt vēss prāts un apvaldīt emocijas konflikta situācijās. Nepieciešama arī laba atmiņa, jo
daudzus gadus jāatceras iepriekš veiktie darbi un procedūras, kā arī vajadzīga koncentrēšanās
spēja, kas palīdzēs ātri uztvert lietas būtību.
Ja esi skolnieks, tad interesējas par ekonomiku, jurisprudenci. Lasi masu medijos par strīdiem
intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, to izskatīšanas gaitu un rezultātiem. Pilnīgāku priekšstatu
iegūsi, lasot Patentu valdes oficiālo vēstnesi „Patenti un preču zīmes” Patentu valdes mājaslapā
www.lrpv.lv. Skolā projektu dienā vari veidot projektu par šo profesiju. Ēnu dienās piesakies par
ēnu Patentu valdē, kur labprāt uzņem skolēnus. Attīsti atmiņu, loģisko un analītisko domāšanu,
spēlējot prāta un stratēģijas spēles. Mērķtiecīgi pilnveido savas saskarsmes prasmes, lasot literatūru praktiskajā psiholoģijā, pildot grāmatās norādītos uzdevumus vai izmēģinot ieteikumus. Skolā
padziļināti apgūsti valodas, fiziku, ķīmiju, ekonomiku, politiku un tiesības, kā arī psiholoģiju.
Ja tev ir augstākā izglītība, tad mācies speciālos kursos par intelektuālā īpašuma aizsardzību,
meklē materiālus un literatūru bibliotēkās un internetā. Iepazīsties ar Patentu likumā, Dizainparaugu likumā, Likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kā arī citos tiesību aktos noteikto. Daudz informācijas vari iegūt Patentu valdes mājaslapā, arī par vietējiem un
starptautiskiem semināriem un kursiem.
Paralēli meklē darba iespējas patentu pilnvaroto firmās, lai iegūtu nepieciešamo trīs gadu darba pieredzi. Profesionālu patentu pilnvaroto sarakstu vari apskatīt Patentu valdes mājaslapā.
Daļa darbinieku karjeru sāk ar patentu tulkojumiem, pēc tam strādā uzņēmumā par patentu
pilnvarotā palīgu. Tālāk, lai iegūtu sertifikātu, gatavojies profesionāla patentu pilnvarotā kvalifikācijas eksāmena kārtošanai Patentu valdē. Eksāmena programmu Patentu valde publisko savā
mājaslapā internetā līdz 1. aprīlim (eksāmena kārtošana maijā) un līdz 1. oktobrim (eksāmena
kārtošana novembrī).
Ja vēlies padziļināt savas zināšanas profesijā, piedalies kādā starptautiskā sadarbībā, pieredzes
apmaiņas programmās, starptautiskos semināros, konferencēs un kursos. Sagatavojies un piesakies kvalifikācijas eksāmenam Eiropas Patentu valdē, kas paplašinās tavas darba iespējas.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumi

sarežģītas problēmas un uzdevumi, to risināšana

tiesību zinātne un juridiskā prakse

svešvalodas

dokumenti un tiesību akti

psiholoģija, saskarsmes prasmes

ekonomika, uzņēmējdarbība

radošs un pētniecisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			zinātkāre			neatkarība
drosme				komplicētība**			disciplinētība
uzstājība			kritiskums			neatlaidība
ambiciozitāte			precizitāte			savaldība
mērķtiecība			radošums			sabiedriskums
materiālisms*			intuīcija***			intelektualitāte****
*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
orientēties lielā informācijas daudzumā, arī
tiesību aktos

pielietot svešvalodas, tai skaitā juridiskos un
tehniskos terminus

analizēt un interpretēt informāciju un atsevišķus jēdzienus

ātri un adekvāti reaģēt uz pārmaiņām situācijā

izstrādāt intelektuālā īpašuma reģistrācijas
pieteikumu
veidot labu saskarsmi (uzklausīt, saprast,
izskaidrot, argumentēt)

strādāt intensīvi un ievērot darba izpildes termiņus
konstruktīvi risināt konfliktus un panākt vienošanos

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Ekotūrisma speciālists
Kods 3435 27
DARBA SATURS Ekotūrisma speciālistam katra diena ir kā izaicinājums, ik katra ir atšķirīga
un atkarīga no darbības jomas, jo šai profesijai ir ļoti plašs darbības lauks. Ekotūrisms Latvijā ir
tā attīstības sākumā un ir cieši saistīts ar tādām radniecīgām tūrisma jomām kā vides, lauku un
dabas tūrisms.
Sākotnēji ekotūrisma speciālists plāno un veido tūrisma objektu. Viņš izpēta tūrisma tirgu, ģeogrāfiskās vietas atbilstību ekotūrisma veidošanai, nosaka mērķauditoriju. Tūrisma jomā jāspēj
piesaistīt cilvēkus, tāpēc ekotūrisma speciālistam jāplāno mārketinga pasākumi vai jāpiesaista
mārketinga speciālists.
Iekārtojot vai atrodot tūrisma objektus – dabas takas, ekoloģiskās saimniecības u.c. –, speciālists ievēro šā tūrisma principus. Viņam šai tūrisma objektā jāieplāno kas savdabīgs un piesaistošs, kas būtu interesants cilvēkiem. Tie var būt kultūras, vēstures un dabas objekti, ko iespējams parādīt, arī pārvietojoties ar dažādiem transporta līdzekļiem – velosipēdu, laivām u.c.
Bioloģiskās saimniecības izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas, ar kurām var iepazīstināt ekskursantus. Ekotūrisma speciālists novērtē, vai piedāvātie tūrisma objekti nekaitē dabai, tās bioloģiskajai daudzveidībai un meža dzīvniekiem.
Ekotūrisma speciālists sagatavo ekskursiju maršrutus un materiālus. Ekotūrisma pamatprincips
ir dot iespēju gūt pozitīvas izjūtas, lai cilvēki redzētajā vietā atgrieztos vēlreiz un paņemtu līdzi
arī domubiedrus. Speciālists pavada tūristu grupu vai individuālu apmeklētāju pa paša izveidotu
maršrutu vai pa kādam uzņēmumam piederošu bioloģisko saimniecību, aizved uz lauku sētu,
dabas parku, izvadā pa dabas takām. Viņš vada grupas kā gids, sniedz informāciju par apkārtni,
stāsta par objektiem.
Ja speciālista pārziņā ir kāds ekotūrisma – dzīvās dabas, ģeoloģiskais, ainaviskais vai kultūrvēsturiskais – objekts, viņš veic vai organizē tā apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā.
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Ja šim speciālistam ir atbilstīga kompetence (padziļinātas zināšanas dabas aizsardzībā, bioloģijā un ģeogrāfijā), tad viņš piedalās aizsargājamo teritoriju plānošanā un novērtēšanā. Viņš arī
pārzina aizsargājamās teritorijas, veic to inventarizāciju, tikai tādā gadījumā jāpārzina normatīvie akti, juridiskās un īpašumu tiesības. Viņš pārzina arī finanses, plāno naudas plūsmu, seko
līdzi, lai ienākumi no ekotūrisma būtu izlietoti lietderīgi – zināma to daļa nonāktu vides aizsardzībai, cita – vietējās kopienas atbalstam, kas ir būtisks ekotūrisma aspekts.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Ekotūrisma speciālists izmanto datoru un tālruni. Praktiskajā darbā un pārgājienos nepieciešams binoklis, lukturītis, fotoaparāts, lai varētu
iemūžināt ko interesantu. Ja plānots brauciens ar laivām, velosipēdiem vai ziemā ar slēpēm,
tad attiecīgi lieto iepriekšminētos pārvietošanās līdzekļus, līdzi ņemot piemērotu inventāru
drošībai – ķiveres, aizsargvestes. Tūrisma teritorijas apsaimniekošanā izmanto dārzkopības
un citus instrumentus. Speciālists valkā laika apstākļiem atbilstīgu apģērbu, kas aiztur vēju,
mitrumu un pasargā no aukstuma.
Darba apstākļi Darbs var noritēt biroja tipa telpās, bet pārsvarā viņš strādā dabā, svaigā gaisā. Tas atkarīgs no konkrētā darba uzdevuma. Jāievēro arī darba drošība, ja tūrisma objekta
tuvumā ir klintis, sastopami meža dzīvnieki vai bīstami koki. Ja ekotūrisma speciālists ir pašnodarbinātais, tad darba laiks nav noteikts. Jāatceras, ka šim speciālistam nepastāv slikti laika
apstākļi, viņam var būt tikai nepiemērots apģērbs.
Darba iespējas Var strādāt uzņēmumos, būt pašnodarbinātais vai strādāt pats savā uzņēmumā. Var strādāt bioloģiskajās saimniecībās, lauku sētās, informācijas centros, kempingos,
tūrisma izklaides parkos, kā arī dabas parkos un takās. Var būt nodarbināts uz noteiktu laiku
dažādos projektos, kas saistīti ar ekotūrismu vai tūrismu.
Nepieciešamā izglītība Šai darbā nepieciešama vidējā profesionālā izglītība, ko var iegūt

tehnikumā. Mācību ilgums ir četri gadi. Par ekotūrisma speciālistu var strādāt arī, iegūstot augstāko izglītību ģeogrāfijā, bioloģijā, vides zinībās, vides aizsardzībā un inženierijā, arī lauku inženierijā, tomēr papildus vēlams apgūt tūrisma pamatus. Mācību ilgums ir trīs līdz četri gadi.

Iespējamais atalgojums Ekotūrisma speciālista atalgojums ir robežās no Ls 200 līdz Ls 1200
mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Lauku tūrisma speciālists
Ekotūrisma pārvaldnieks
Kultūras tūrisma gids
Ceļojumu organizators
Atpūtas organizēšanas speciālists
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Ko vari darīt jau šodien Ekotūrisms ir specifiska joma, tāpēc pārdomā, vai tā tevi interesē?
Šo profesiju izvēlas aktīvi cilvēki, kuri nespēj sevi iedomāties strādājam birojā. Šis darbs būtībā
ir dzīvesveids, sevišķi, ja darba laiks nav normēts vai speciālists dzīvo lauku saimniecībā, kas ir
tūrisma objekts.
Pārdomā, vai esi “zaļi” domājošs, vai labprāt organizē un pats dodies pārgājienos? Varbūt esi
pievērsies veselīgam dzīvesveidam, nespēj piesārņot dabu, esi pārliecināts, ka ekoloģiskās inovācijas spēs saglabāt dabas resursus? Vai spēj veiksmīgi organizēt savus darbus un tai pašā laikā nebaidies no neparedzētiem apstākļiem – gan meteoroloģiskiem, gan situācijām, kad strauji
jāmaina plāni?
Ekotūrisma speciālistam jābūt radošam, ar ļoti labām saskarsmes un prezentācijas spējām, jājūt
atbildība par dabu un tās saglabāšanu, kas ir viens no pamatprincipiem šajā jomā. Jāzina arī
valodas, jo tūristi ir dažāda vecuma un tautību cilvēki. Noderīgas ir iemaņas sīkajā būvniecībā,
kas nepieciešamas, veidojot takas, laipas un tiltiņus.
Ja esi skolnieks, tad ierosini organizēt klases ekskursiju uz kādu ekotūrisma objektu. Attīsti
savas organizatora spējas un prezentācijas prasmes, pats izplānojot, noorganizējot un vadot
ekskursiju ģimenei vai draugiem pa ievērojamiem dabas objektiem. Ikdienā interesējies, lasi,
skaties filmas un televīzijas pārraides par dabas aizsardzības jautājumiem. Ievies ekoloģisku
dzīvesveidu savā ģimenē, šķirojot atkritumus, mudinot lietot ekoloģiskus uzkopšanas līdzekļus
u.tml. Piedalies apkārtnes uzkopšanas talkās vai teritoriju labiekārtošanas darbos, iesaisties
Gaujas nacionālā parka jauno reindžeru (uzraugu) kustībā. Skolā pievērs īpašu uzmanību bioloģijai, dabas zinībām, ģeogrāfijai, psiholoģijai un noteikti apgūsti svešvalodas.
Ja esi students, tad aktīvi iesaisties dabas aizsardzības pasākumos, darbojies dabas aizsardzības organizācijās. Seko līdzi aktualitātēm un pasākumiem dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv. Pilnveido savas svešvalodu prasmes. Iepazīsties ar ekotūrisma objektu
piedāvājumu, apmeklē tos un izvērtē, kādā no tiem tu vēlētos strādāt vai kādu pakalpojumu
vēlētos piedāvāt. Apgūsti tūrisma organizēšanas pamatus kursos vai pašmācībā, piemēram, iegūstot informatīvi izglītojošus materiālus asociācijā “Lauku ceļotājs”, noskatoties semināra „Dabas tūrisma produktu veidošana” videoierakstu Tūrisma attīstības valsts aģentūras mājaslapā
www.tava.gov.lv u.c.
Ja vēlies pārkvalificēties, apgūsti tūrisma pakalpojumu organizēšanu pieaugušo neformālās
izglītības kursos. Iepazīsties ar ekotūrisma objektiem un izvērtē, kādu darbu ekotūrisma jomā
vēlies veikt. Iepazīsties ar dabas aizsardzības jomas pasākumiem un projektiem dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā www.daba.gov.lv un apgūsti vai pilnveido svešvalodu prasmes.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
tūrisma veidi un pakalpojumi

ekotūrisma objekti un pakalpojumi

ceļojumi, pārgājieni

informēšanas un izglītošanas veidi

ekotūrisma mārketings

pasākumi dabā

daba un dabas aizsardzība

svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			sabiedriskums			elastīgums
pacietība			apķērība			neatkarība
izturība				atklātība				nepiespiestība
atraktivitāte			saimnieciskums			izteiksmīgums
izpalīdzīgums			zinātkāre			oriģinalitāte
atbildīgums			radošums			emocionalitāte

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izstrādāt tūrisma produktus un to mārketinga stratēģiju

novērtēt tūrisma pakalpojuma, objekta ietekmi uz vidi

plānot un organizēt savu darbu

rīkoties nestandarta situācijās un risināt
problēmas

koordinēt un organizēt pasākumus
veikt praktiskus, saimnieciskus darbus

saprasties ar cilvēkiem
sazināties vismaz divās svešvalodās

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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538 PAKALPOJUMU JOMA Reģistrators

Reģistrators
Kods 4226 02
DARBA SATURS Reģistrators sniedz cilvēkiem dažāda veida informāciju par konkrētās iestādes vai uzņēmuma pakalpojumiem, par vajadzīgajiem speciālistiem, viņu darba laikiem, kā arī par
pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem. Viņš reģistrē klientus pakalpojumu saņemšanai, nosakot to saņemšanas laiku. Reģistrators arī paskaidro atnācējiem, kā orientēties iestādē, kur atrast
konkrēto speciālistu, kā nokļūt viņus interesējošā vietā. Regulāri aizpilda ar savu darbu saistītus
dokumentus, piemēram, raksta atskaiti par nostrādāto maiņu, darbdienu vai mēnesi. Veic arī citus uzdevumus informācijas apmaiņas un klientu apkalpošanas nodrošināšanai iestādē.
Reģistratora darbs var nedaudz atšķirties atkarībā no tā, kādā uzņēmumā vai kādā jomā viņš
strādā (tūrisms, medicīnas nozare u.c.).
Veselības aprūpes iestādē klātienē, pa tālruni vai e-pastā reģistrators sniedz pacientiem informāciju par pakalpojumiem un speciālistu pieņemšanas laikiem, nosaka viņiem pieņemšanas
laiku pie attiecīgā speciālista vai pieraksta uz procedūru, organizē tikšanos ar speciālistu. Īpašā
žurnālā vai datora programmā ieraksta ziņas par pacientu un apmeklējuma laiku. Dažkārt dienu
pirms tam nosūta īsziņu vai sazvana pa telefonu cilvēku, lai atgādinātu par apmeklējumu. Reģistrators iekārto un sakārto pacientu kartītes atbilstīgi medicīnas iestādē noteiktajai kārtībai.
Sava darba laika sākumā atlasa no kartotēkas to pacientu kartītes, kuri noteiktajā dienā ir reģistrējušies pie konkrēta speciālista, sakārto tās pieraksta secībā un nogādā ārstiem. Reģistrators
arī iekasē samaksu no klientiem pēc pakalpojuma cenrāža. Izsniedz čekus vai izraksta kvītis
pacientiem, kuri apliecina maksājuma veikšanu. Aizpilda kases aparāta un kases termināla grāmatas, kas ir atskaite par reālajiem un fiksētajiem ienākumiem.
Tūrisma nozarē reģistrators strādā gan ar vietējiem klientiem, gan arī ar ārzemniekiem. Viesnīcas reģistrators ar klientiem sazinās klātienē, pa telefonu, e-pastu vai citiem elektroniskiem saziņas līdzekļiem, rezervē vietas vai pieņem pieteikumus citu viesnīcas pakalpojumu saņemšanai,
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piemēram, konferenču organizēšanai. Pārbauda arī elektroniski veiktās rezervācijas un apstiprina pakalpojuma saņemšanas iespēju. Kad klients ir ieradies, reģistrators izsniedz numuriņa
atslēgu, informē par brokastu laiku un sniedz citu nepieciešamo informāciju, sagatavo rēķinu
par pakalpojuma saņemšanu un iekasē no viņa samaksu. Reģistratoram jāprot atrast un sniegt
atbraucējam visu nepieciešamo informāciju, lai palīdzētu šim cilvēkam orientēties pilsētā vai
valstī, izsniedzot reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas. Itin bieži reģistrators
savā darba laikā ir atbildīgs par kārtību viesnīcā. Viņa pienākums ir uzraudzīt, lai apmeklētāji
ievēro noteikumus, lai netiktu pārkāptas drošības vai citas normas, un nepieciešamības gadījumā par pārkāpumiem ziņo viesnīcas vadībai un attiecīgajām institūcijām. Tāpat reģistrators uzklausa klientu sūdzības, dažkārt maina numuriņu, ja piedāvājums kādu neapmierina, pagarina
arī uzturēšanās laiku.
Reģistrators ir pirmais uzņēmuma vai iestādes pārstāvis, pie kura parasti vēršas klienti ar viņus interesējošiem jautājumiem un problēmām. Tādēļ šim darbiniekam ir jāpārzina vispārējā
informācija par uzņēmumu, iestādi un tās sniegtajiem pakalpojumiem, lai precīzi varētu atbildēt
klientiem un palīdzēt viņiem. Tāpat reģistrators var būt palīgs arī citiem uzņēmuma vai iestādes
darbiniekiem, jo viņš strādā komandā.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Reģistrators darbā izmanto biroja tehniku. Da-

torā lieto specifisku programmu, kas piemērota tieši darbam konkrētajā jomā, kā arī lieto vispārzināmās Microsoft Word un Microsoft Excel. Dators parasti ir nepieciešams, lai izveidotu
klientu sarakstu, pārraudzītu istabiņu vai speciālistu noslogojumu, kā arī lai lietotu to kādām
grāmatvedības vajadzībām vai atskaišu veikšanai. Internetu izmanto klientam nepieciešamās
informācijas meklēšanai un saziņai ar viņiem pa e-pastu vai Skype. Reģistrators lieto arī kases
aparātu, kases terminālu. Ārstniecības iestādēs viņam ir iekārtoti īpaši skapji klientu kartīšu uzglabāšanai.

Darba apstākļi Reģistratoram uzņēmumā vai iestādē parasti ir tieši viņam speciāli ierīkota

darbvieta – darbgalds, uz kura atrodas dators, telefons, kā arī ir ērti izvietots un pieejams cits
nepieciešamais aprīkojums. Darba laiks dažādos uzņēmumos var atšķirties. Ja uzņēmums ir
atvērts darbdienās parastā darba laikā, tad arī reģistratora darba laiks atbilst astoņām stundām dienā 40 stundu nedēļā. Ja uzņēmums sniedz savus pakalpojumus visu diennakti (piem.,
viesnīcas), tad reģistratora darba laiks ir 24 stundas (viena maiņa). Starp maiņām ir trīs brīvas
dienas. Mēnesī jānostrādā aptuveni septiņas līdz deviņas maiņas. Atkarībā no katra individuālā
uzņēmuma prasībām reģistratora darba laiks var būt arī citādāks.

Darba iespējas Reģistrators galvenokārt strādā veselības centros, slimnīcās, poliklīnikās,

viesnīcās, skaistumkopšanas, SPA centros un citos uzņēmumos, kas sniedz pakalpojumus
klientiem. Tāpat viņš var strādāt arī kādā valsts iestādē, kur viņa pienākumos ietilpst reģistrēt
kādus datus par iedzīvotājiem un citu informāciju.

Nepieciešamā izglītība Reģistratoram nav nepieciešama īpaša izglītība, pietiekama ir vidējā

izglītība. Veselības aprūpes jomā priekšrocība būs arodizglītībai vai pirmā līmeņa profesionālai
augstākai izglītībai māszinībās. Tūrisma jomā par priekšrocību tiks uzskatīta pabeigta vai nepabeigta augstākā izglītība tūrisma jomā un svešvalodu zināšanas.

Iespējamais atalgojums Reģistratora atalgojums ir atkarīgs no uzņēmuma vai iestādes,
kurā viņš strādā. Veselības aprūpes jomā tas ir robežās no Ls 270 līdz Ls 450 mēnesī, bet tūrisma jomā no Ls 345 līdz Ls 480 mēnesī.
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Radniecīgās profesijas
Ceļojumu konsultants
Biroja administrators
Viesnīcas administrators
Bibliotekārs

Ko vari darīt jau šodien Vai tev patīk veidot labas attiecības ar cilvēkiem, būt noderīgam viņiem? Vai labprāt apgūsti svešvalodas? Vai patīk ievērot lietu kārtību, veidot sarakstus un citu
dokumentāciju, strādāt ar datoru? Vai māki atbildīgi rīkoties ar naudu un būt precīzs?
Reģistratora darbā svarīga ir labas saskarsmes veidošana ar cilvēkiem, māka uzklausīt pretenzijas, rast tām risinājumu, vienlaikus saglabājot mieru, pacietību un pret jebkuru cilvēku izturoties
ar cieņu. Attiecību un saskarsmes prasmi vari pilnveidot, gan lasot attiecīgo literatūru, gan apmeklējot seminārus un šo prasmju treniņus.
Ja esi skolnieks, pārbaudi savas spējas un attīsti cilvēku apkalpošanai noderīgas prasmes, uzņemot viesus savās mājās vai piesakoties par palīgu lielu viesību un pasākumu norisē. Apmeklējot viesnīcas, veselības aprūpes un citas līdzīgas iestādes, pievērs uzmanību reģistratora uzvedībai un darbībai. Pēc tam izvērtē, kas patika un kas, pēc tavām domām, neatbilda šim darbam.
Skolā pievērs uzmanību valodu apguvei, psiholoģijai un ētikai.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad izvērtē, kādā nozarē gribētu strādāt par reģistratoru. Noteikti centies iemācīties pēc iespējas vairāk svešvalodu, lai varētu saprast, brīvi izteikties un arī rakstveidā
sazināties ar cilvēkiem, it sevišķi, ja strādāsi tūrisma nozarē. Apgūsti vai atjauno iemaņas darbam ar datoru. Pārdomā, vai spēsi visu dienu būt uzmanīgs, lai laipni apkalpotu cilvēkus klātienē
un atbildētu uz telefona zvaniem, ienākošo e-pastu utt.
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Reģistrators

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
precīzs un konkrēts darbs

praktiskā psiholoģija, ētika

darbs ar dokumentiem

svešvalodas

attiecību veidošana ar cilvēkiem

pakalpojumu organizācija un koordinācija

sabiedrībai noderīgs darbs

skaitļi un informācija, to apstrāde

Man raksturīgas šādas īpašības:
apzinība				izpildīgums 			draudzīgums
rūpība				disciplinētība			saimnieciskums
elastība				neatlaidība			uzņēmība
savaldība			taupība				optimisms
kārtīgums			taktiskums 			ekstraversija*
praktiskums			enerģiskums			pašapziņa
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums,
laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datoru (MS Word, Excell)

sazināties vismaz vienā svešvalodā

veikt uzskaiti un matemātiskus aprēķinus

orientēties informācijas avotos, sakārtot
informāciju

uzklausīt un saprast cilvēkus
saprotami nodot informāciju mutiski un
rakstveidā

risināt konflikta situācijas
koordinēt informācijas plūsmu organizācijā
un starp organizāciju un klientiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Dzimtsarakstu inspektors
Kods 2422 29
DARBA SATURS Dzimtsarakstu inspektors nodarbojas ar civilstāvokļa aktu¹ reģistrāciju, ko
regulē normatīvie akti. Viņš ir starpnieks starp valsti un cilvēku, kurš strādā ar dokumentiem un
likumiem. Katrā dzimtsarakstu nodaļā ir laulību, dzimšanas un miršanas reģistri (reģistrācijas
grāmatas), kuros katru gadu hronoloģiskā secībā attiecīgi reģistrē noslēgtās laulības un paziņotos dzimšanas un miršanas faktus.
Dzimtsarakstu inspektori veic dažādus uzdevumus, kas saistīti ar dokumentāciju, piemēram,
sagatavo laulības reģistrācijas dokumentus – izskata saderināto pāru laulības noslēgšanas iesniegumus, pārbaudot personas datus un aizpildīto iesniegumu pareizību, un reģistrē viņu iesniegtās anketas. Tāpat dzimtsarakstu inspektora darba uzdevumi ir personu reģistru labošana,
paternitātes noteikšana, miršanas un dzimšanas, vārda, uzvārda un tautības maiņas reģistrēšana.
Dzimtsarakstu nodaļa ir pašvaldības struktūrvienība, bet dzimtsarakstu inspektora darbs ir saistīts arī ar citām valsts institūcijām, piemēram, bāriņtiesu, Ārlietu ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts valodas aģentūru, kā arī ar citām dzimtsarakstu iestādēm Latvijā un
ārvalstīs. Inspektora darba ritmu lielā mērā nosaka apmeklētājs un viņa vajadzības, piemēram,
ir jāreģistrē dzimšana, miršana vai laulība. Reizēm dzimtsarakstu inspektors darbojas arī ar arhīvu dokumentiem, ja, piemēram, jāatjauno nozaudēts dokuments, jāpārbauda personas datu
atbilstība.
Lai precīzi un ātri darītu savu darbu, dzimtsarakstu inspektoram labi jāpārzina likumi – Civillikums, Satversme, Civilstāvokļa aktu likums, jāzina arī divpusēji noslēgtie starpvalstu līgumi, padomju laiku likumi un pastāvīgi jāseko līdzi likumu maiņām.
¹ Akti, kas apliecina dzimšanu, adopciju, miršanu, laulību, laulības šķiršanu, uzvārda un vārda maiņu.
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Viens no jaukākajiem dzimtsarakstu inspektora darba pienākumiem ir laulību reģistrācijas ceremoniju vadīšana. Katram jaunajam pārim tas ir īpašs notikums, tāpēc inspektoram vienmēr
jāizturas atbilstīgi svinīgajam notikumam un jāpauž prieks par katru jauno pāri. Tas reizēm var
būt grūti, jo lielākās dzimtsarakstu nodaļās dienā mēdz notikt līdz pat sešpadsmit laulību ceremoniju dienā.
Lielāku pašvaldību un pilsētu dzimtsarakstu nodaļās darbs tiek sadalīts vairāku dzimtsarakstu
inspektoru starpā – viens reģistrē dzimšanu, cits miršanu, bet cits vada laulību ceremonijas.
Savukārt mazās pašvaldībās parasti ir tikai viens vai divi dzimtsarakstu inspektori, kuri veic visus
pienākumus.
Dzimtsarakstu inspektoram svarīga ir spēja uzklausīt katru apmeklētāju, saprast viņa izjūtas un
vajadzības gadījumā paust atbalstu. Tomēr vienlaikus dzimtsarakstu inspektoram stingri jāievēro likumi, piemēram, lai kā jaunais pāris vēlētos laulību slēgt jūras krastā, to var reģistrēt tikai
pašvaldības telpās. Tāpat ļoti atbildīgi jāievēro datu aizsardzības likums – nedrīkst kaut nejauši
izpaust darba laikā pamanītu vai pašu apmeklētāju stāstītu privātu informāciju.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Dzimtsarakstu inspektors darbā izmanto biroja
tehniku, bet galvenais darba instruments ir dators, kurā ievada visu saņemto informāciju. Šim
nolūkam tiek izmantota speciāla datorprogramma. Tāpat šie inspektori joprojām strādā ar dokumentiem, rakstītiem uz papīra, gatavojot dzimšanas, miršanas un laulību apliecības, apstrādājot iesniegumus un anketas.
Darba apstākļi Dzimtsarakstu inspektors strādā savā darba kabinetā, kur arī pieņem apmeklētājus, kā arī laulību ceremoniju zālē. Nelielās pašvaldībās dzimtsarakstu inspektori bieži vien
rūpējas arī par zāles noformējumu – paši sarūpē ziedus un dekorus.
Gan dzimšana un laulības, gan miršana ir emocionāli notikumi, tāpēc dzimtsarakstu inspektoriem jāprot strādāt gaisotnē, kur katrs apmeklētājs nāk ar savām izjūtām, un jāspēj palīdzēt.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks var būt dažāds, to nosaka pašvaldība. Tomēr lielākoties dzimtsarakstu inspektoru darba diena ilgst no astoņiem rītā līdz pieciem pēcpusdienā. Laulību ceremonijas notiek arī sestdienās.

Darba iespējas Dzimtsarakstu inspektori strādā visu Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu no-

daļās.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par dzimtsarakstu inspektoru, nepieciešama augstākā
izglītība jebkurā jomā, tomēr visvairāk vēlama pirmā līmeņa augstākā profesionālā juridiskā un
papildus arī lietveža izglītība. Augstāko izglītību var iegūt divu līdz trīs gadu laikā, savukārt lietvedību iespējams mācīties kursos četrus līdz sešus mēnešus.
Iespējamais atalgojums Dzimtsarakstu inspektora atalgojums ir, sākot no Ls 300 mēnesī.
Atalgojumu nosaka pašvaldība, tas var svārstīties atkarībā no pašvaldības lieluma un dzimtsarakstu inspektora slodzes.

Radniecīgās profesijas

Jurists
Referents
Arhīvists
Sociālās palīdzības organizators
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Ko vari darīt jau šodien Vai tu esi atvērts un labi saproties ar cilvēkiem? Vai tev vienlīdz labi
padodas darbs ar cilvēkiem un dokumentiem? Dzimtsarakstu inspektoram ir svarīgi būt saprotošam, cilvēcīgam un radošam, bet vienlaikus arī stingram un darbā ļoti precīzam. Ja tev piemīt
visas šīs īpašības, tad varēsi rast gandarījumu dzimtsarakstu inspektora darbā.
Ja esi skolnieks un apsver iespēju kļūt par jurista palīgu vai juristu, tad jau skolas laikā pievērs
lielāku uzmanību psiholoģijai, ētikai, politikai un tiesībām. Izmanto iespēju piedalīties drāmas
pulciņos un vadīt pasākumus skolā – šāda pieredze var noderēt laulību reģistrācijas ceremonijās. Mācies arī svešvalodas, jo mūsdienās aizvien vairāk laulību slēdz ar ārzemniekiem.
Ja esi students, tad pacenties papildus apgūt lietvedību. Tāpat pievērs uzmanību ne tikai pašlaik
spēkā esošu, bet arī novecojušu likumu izpētei, lai darbā varētu atbildēt uz jautājumiem, kuru
atbildes ir krietni tālā pagātnē.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad noteikti apgūsti likumdošanu, jo dzimtsarakstu speciālists visus
risinājumus un atbildes meklē tikai likumos. Galvenais ir apgūt principu – kur un kā vajadzīgo
informāciju atrast.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā profesijā, mācies svešvalodu un citos kursos, dodies uz semināriem, meklē iespējas doties pieredzes apmaiņā gan uz ārzemēm, gan uz citām Latvijas pašvaldībām.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
likumdošana, juridiski jautājumi

palīdzība cilvēkiem

darbs ar datoru, datu bāzēm

mainīga darba vide

dokumenti, lietvedība

pasākumu vadīšana

sarežģītu situāciju risināšanas iespējas

psiholoģija, politika un tiesības

Man raksturīgas šādas īpašības:
sabiedriskums			stabilitāte			neatkarība
optimisms			apdomība			komplicētība****
atraktivitāte			sistemātiskums**		taktiskums
uzņēmība			intelektualitāte***		līdzjūtība
pašapziņa			valdonība			atbildīgums
ekstraversija*			lietišķums			izpalīdzība
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums,
laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
****komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
strādāt ar datu ievades un arhivēšanas
programmām
uzklausīt apmeklētājus

vadīt pasākumus
risināt sarežģītas situācijas

izprast un interpretēt likumus

saprotami izskaidrot normatīvajos aktos
noteiktās tiesības un prasības

nepārkāpt privātuma robežas

sagatavot un noformēt dokumentus

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Juvelieris
Kods 7313 01
DARBA SATURS Juvelieris ir mākslinieks, kurš izgatavo dārgmetāla rotaslietas un dažādus

metāla traukus, piedalās restaurācijas darbos baznīcās un muzejos, taču veic arī praktiskus darbus – iestiprina juvelierizstrādājumos akmeņus, remontē dārgmetāla izstrādājumus, piemēram,
labo salūzušas kaklarotu aizdares, nostiprina dārgakmeņus un samazina vai palielina gredzenus.
Meistara klienti var būt gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Lielākā uzņēmumā viņš ikdienā ar
klientiem netiekas, jo tur strādā pēc klientu apkalpošanas speciālista vai kāda cita darbinieka
norādījumiem. Savā darbnīcā pasūtītājus meistars apkalpo pats, uzklausot viņu vēlmes un kopīgi izstrādājot pasūtītās greznumlietas dizainu. Viņš izgatavo gan smalkas rotaslietas, piemēram,
auskarus, gredzenus, rokassprādzes un kaklarotas, gan arī lielākus priekšmetus – traukus, vāzes un kausus.
Parasti tieši ar to arī sākas juveliera darbs – izprast klienta vēlmes un ieceres. Ja cilvēkam nav
skaidrs, kādu viņš vēlas redzēt pasūtāmo darbu, tad juvelieris iesaka risinājumus un variācijas
atbilstīgi izvēlētā dārgmetāla īpašībām un apstrādes iespējām. Ja pasūtījums ir domāts pašam
klientam, juvelierim ir svarīgi izprast viņa raksturu, lai zinātu, kāda rota vai kas cits varētu būt
viņam vispiemērotākais. Juvelieris izgatavo pasūtītā priekšmeta skices, klients tās apstiprina vai
lūdz veikt korekcijas. Juveliera klientu loks bieži veidojas no atsauksmēm par viņa darba kvalitāti
un prasmēm, līdz ar to labu meistaru cilvēki lielākoties atrod paši.
Vispirms juvelieris izvēlas materiālu un izvērtē tā piemērotību idejas īstenošanai. Nepieciešamības gadījumā veic nelielas korekcijas dizainā rotas stiprības un kvalitātes nodrošināšanai, piemēram, gredzenā nedrīkst būt elementi, kas valkājot var nolūst vai saliekties. Pēc tam juvelieris
sagatavo materiālu darbam – nosver, nomēra, ja nepieciešams, veidojamā objekta atliešanai
izgatavo formu. Kad rotas sagatave ir iegūta, to ar precīziem, smalkiem instrumentiem apstrādā.
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Gredzenu veido vajadzīgajā izmērā, platumā un biezumā, iestiprina dārgakmeņus, ja tie paredzēti, veido materiālam faktūru, rakstu vai kādus papildu elementus. Piemēram, laulību gredzenos juvelieris iegravē laulību datumu vai kādu vēstījumu.
Daļu juvelierizstrādājumu, kas paredzēti plašākai pārdošanai, juvelieris izgatavo pēc savas gaumes. Juveliera darbs ir radošs, viņam jebkurā laikā var rasties ideja jaunam rotas dizainam vai
arī viņš atrod jaunu metodi rotas gatavošanai. Tad viņš uzskicē šo ideju uz papīra vai saglabā
kādā citādā veidā.
Juveliera darbs ir ārkārtīgi smalks, prasa lielu precizitāti un pacietību. Vienkāršāku izstrādājumu
gatavošana var aizņemt dienu, sarežģītākiem var būt nepieciešama nedēļa vai pat mēnesis.
Savukārt gredzenu samazināšanu, ķēdīšu vai aproču saīsināšanu un aizdaru remontu vai citus
sīkos darbiņus juvelieri parasti veic ātri.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Juvelieris darbā izmanto īpašu galdu, piemērotu darbam ar smalkām detaļām, kā arī dažādus rokas instrumentus, piemēram, lodēšanas
aparātu, standziņas, vīles, urbīšus, knaibles, pincetes, valces un citus.
Darba apstākļi Juvelieris strādā telpās, darbs lielākoties ir sēdošs vai arī stāvus pie lielākiem
instrumentiem. Juveliera darbā var būt neliels troksnis, kādas smakas no motoriem vai putekļi,
pulējot metālu, arī nelieli skābes izgarojumi.
Juvelieris, kurš strādā individuāli, darba laiku sev nosaka pats atkarībā no pasūtījuma daudzuma un termiņiem. Cita darbnīcā vai uzņēmumā juvelierim darba laiks ir normēts ar astoņu stundu darba dienu.
Darba iespējas Juvelieris var strādāt uzņēmumos, piemēram, juvelieru darbnīcā, veikalā vai
lombardā, vai kā pašnodarbinātais – kā amatnieks vai mākslinieks pats savā darbnīcā.

Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par juvelieri, ir nepieciešama profesionālā vidējā izglītī-

ba lietišķajā mākslā (mācību ilgums četri gadi) vai pabeigts mācekļa kurss pie amata meistara.
Par amata zelli var kļūt trīs gadu laikā, un Amatniecības kameras izdotais zeļļu diploms ļauj strādāt visā Eiropas Savienībā.

Iespējamais atalgojums Atalgojums var svārstīties no minimālā līdz pat vairākiem tūkstošiem latu mēnesī. Tā apmērs atkarīgs no juveliera darba pieredzes, spējām un reputācijas, kā
arī no pasūtījumu skaita un apjoma.
Radniecīgās profesijas

Koktēlnieks
Ādas meistars
Stikla pūtējs
Lāzergravēšanas operators
Audējs
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Ko vari darīt jau šodien Vai tevi interesē dārgakmeņi un dārglietas? Vai šķiet interesanti
pašam izgatavot šos priekšmetus? Vai esi mēģinājis un patīk darboties ar metālu vai dārgmetāliem? Varbūt labi izjūti formu un materiālu? Juveliera profesijā būtiska ir spēja orientēties
izgatavojamo priekšmetu tehniskajos parametros un ķīmiskajā sastāvā, tāpēc te nepieciešama matemātiskā domāšana un zināšanas par dažādu materiālu īpašībām. Juvelierim jābūt
pacietīgam, radošam un akurātam, jāspēj ilgstoši koncentrēt uzmanību uz sīkām detaļām un,
galvenais, jāpiemīt vismaz kādām mākslinieciskām dotībām, jājūt proporcijas un krāsas.
Ja esi skolnieks, apmeklē juvelierizstrādājumu veikalus, mākslas galerijas un muzejus, iepazīsties ar juvelierizstrādājumu veidiem. Lasi grāmatas vai meklē informāciju internetā par juvelierizstrādājumiem un juveliermākslas tradīcijām. Apmeklē mākslas nodarbības un pulciņus,
lai apgūtu zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju un iegūtu pamatzināšanas rotu izgatavošanā.
Skolā īpašu uzmanību pievērs vizuālai mākslai, tehniskai grafikai, ķīmijai un matemātikai.
Ja mācies par juvelieri, tad vari savus juvelierizstrādājumus piedāvāt amatnieku tirdziņos vai
kādā no juvelierizstrādājumu veikaliem. Noteikti izmanto iespēju izveidot savu mājaslapu un
ievieto tajā gan savu darbu attēlus, gan informāciju par sevi. Mācies dažādos papildizglītības
kursos un uzzini vairāk par dārgakmeņu un metālu īpašībām, to stiprību un pielietojamību.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad meklē amata meistaru, piemēram, Latvijas Juvelieru biedrībā.
Piesakies par mācekli un noslēdz ar meistaru rakstisku mācību līgumu atbilstīgi Latvijas Amatniecības kameras noteiktajam paraugam. Pēc sekmīgām studijām iegūsti amata zeļļa grādu,
pārbaudē pierādot savu tehnisko izpratni un spējas meistara vadībā un pēc meistara norādījumiem veikt darbus. Par zeļļu pārbaudi vairāk uzzini Latvijas Amatniecības kameras mājaslapā
www.lak.lv. Saņemtais sertifikāts ļaus tev strādāt par juvelieri gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī
pircējiem ar pārliecību varēsi garantēt labu darba kvalitāti.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari mācīties ārpus Latvijas dažādos profesionālās pilnveides kursos un meistarklasēs. Ja esi ieguvis zeļļa diplomu, tad vēl
sešus gadus pilnveido savas prasmes šajā profesijā un iegūsti amatniecības meistara diplomu, kas ļaus tev mācīt šo amatu citiem.
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Juvelieris

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ķīmija, matemātika

dārgmetāli, to īpašības un apstrāde

māksla, juveliermāksla

amatniecība, uzņēmējdarbība

juvelierizstrādājumu veidi, stili un to
vēsturiskā attīstība

dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, to simboliskā nozīme, pielietojums un apstrāde

zīmēšana, kompozīcija un dizains

radošs un praktisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:
precizitāte			izteiksmīgums			drosme
praktiskums			oriģinalitāte			apņēmība
patstāvība			bagāta iztēle			optimisms
lietišķums			radošums			rūpība
pielāgotība			emocionalitāte			apdomība
neatlaidība			elastīgums			zinātkāre

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
zīmēt un veidot

lodēt, gravēt, kalt un stiprināt akmeņus

izprast klientu vēlmes un vajadzības

labot bojātus juvelierizstrādājumus

izstrādāt telpiska priekšmeta kompozīciju

piedāvāt savus izstrādājumus pircējiem

strādāt ar juveliera instrumentiem

plānot un organizēt uzņēmējdarbību

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Kultūras pasākumu tehniskais
režisors
Kods 3521 25
DARBA SATURS Kultūras pasākumu tehniskā režisora klienti ir kultūras pasākumu organizētā-

ji, arī pašvaldības, valsts iestādes un vēstniecības. Tehniskais režisors sagatavo kultūras projekta tehniskās izpildes plānu, vada tehniskā personāla darbu, rīko šā personāla atlases konkursu
un pārrunas, nosaka viņu atalgojuma likmes atbilstīgi pasākuma tāmei un veido tehniskā personāla komandu, nodrošina pasākumā darba drošību un tehnikas atbilstību standartiem. Viens
no lielākajiem izaicinājumiem kultūras pasākumu tehniskā režisora darbā ir izprast mākslinieka
ideju un izstrādāt tās tehnisko koncepciju. Šajā nolūkā tehniskais režisors vispirms no pasākuma
autora vai mākslinieciskā režisora uzzina, kādu viņi vēlas redzēt pasākumu, tad izanalizē, kā to
tehniski izpildīt, pēc tam vienojas par veicamo darbu sarakstu un to apmaksu. Svarīgi ir mācēt
visu prezentēt savai komandai un vadīt priekšdarbus, no kuriem lielā mērā ir atkarīga pasākuma
izdošanās. Tehniskā režisora uzdevums ir arī precīzi aprēķināt, cik idejas īstenošana izmaksās.
Nelielu pasākumu viņš var apkalpot arī viens.
Kad kultūras pasākumu tehniskais režisors ir apzinājis nepieciešamo iekārtu un tehniskā aprīkojuma veidus un skaitu, tad sazinās ar darbā iesaistīto (mākslas, mūzikas, teātra u.c.) grupu
vadītājiem un lūdz atsūtīt tehniskos raiderus¹ jeb vajadzīgo tehnisko līdzekļu sarakstu. Raiderī ietilpst informācija par apskaņošanas sistēmas veidu, mikrofonu skaitu un veidu, apgaismošanas
iekārtām un citu. Daži mākslinieki atsūta precīzu nepieciešamo lukturu un prožektoru sarakstu,
norādot to izvietojumu pret skatuvi. Tomēr visbiežāk viņi apraksta tikai vēlamos krāsas, gaismas
u.c. efektus, savukārt kultūras pasākumu tehniskajam režisoram jācenšas šīs prasības izpildīt,

¹ Papildnosacījumi, kas saistīti ar viesmākslinieka uzņemšanas servisu; prasību saraksts.
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izvēloties atbilstīgu tehnisko aprīkojumu. Lai viss ieplānotais būtu paveikts labi un lai tiek ievēroti arī visi drošības pasākumi, tehniskais režisors pasākuma laikā seko līdzi personāla darbam.
Vēl tehniskais režisors sadarbībā ar mākslinieciskajiem režisoriem un organizatoriem izstrādā
pasākuma tehnisko aprakstu un izveido visu loģistikas sistēmu – kas kādā secībā atbrauc, kas
un ko kādā secībā uzstāda. Kultūras pasākuma tehniskais režisors atbild par pareizu vietas izvēli, audiences piekļuves jautājumiem, sabiedrisko tualešu nodrošinājumu, jebkuru tehnisku
uzbūvi, kas atrodas pasākuma teritorijā, reizēm pat par ceļa zīmju novietojumu. Viņš sazinās
ar visiem nepieciešamajiem dienestiem, lai iegūtu vajadzīgās atļaujas vai vienotos par dalību
pasākuma drošības nodrošināšanā. Bet pēc pasākuma visas uzstādītās tehnikas demontāžas
darbi arī noris tehniskā režisora uzraudzībā.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Kultūras pasākumu tehniskais režisors savā
tiešajā darbā lieto tālruni un datoru. Lielos pasākumos nākas izmantot ļoti daudz iekārtu – dažādus pastiprinātājus, akustiskās iekārtas, mikrofonus, skaņas apstrādes procesorus, mikserpultis, dažāda tipa starmešus, pacēlājus, fonus, aizkarus, papilddekorācijas, ģeneratorus, ja
tuvumā nav pieejama elektrība, decibelu mērītāju un pat mērlenti.
Darba apstākļi Kultūras pasākumu tehniskā režisora darba laiks ir nenormēts. Pasākuma plānošanas posmā sadarbības partneri var piezvanīt jebkurā laikā, bet kultūras pasākumi noris
galvenokārt vakaros un nedēļas nogalēs. Darba vietā troksnis ir liels, no tā ļoti nogurst, jo kultūras pasākumu tehniskajam režisoram tas ir darbs, ne izprieca kā skatītājiem, kura laikā jāsazinās ar citiem darbu izpildītājiem un jāseko visam līdzi. Brīvdabas pasākumos arī laika apstākļi
var būt ļoti dažādi.
Darbs norit augstas spriedzes apstākļos, jo katram māksliniekam katra uzstāšanās reize ir unikāla un viņam ir svarīgi, lai viss tehniskais nodrošinājums būtu perfekts. Arī atbildība par drošību
kultūras pasākumu tehniskajam režisoram ir ļoti liela.

Darba iespējas Visbiežāk kultūras pasākumu tehniskais režisors strādā kā pašnodarbinātais,

bet var dibināt arī savu pasākumu rīkošanas uzņēmumu. Tā kā šis darbs nav regulārs un prognozējams, tad daudziem kultūras pasākumu tehniskajiem režisoriem ir cits pamatdarbs un
šajā amatā viņi strādā brīvajā laikā. Tehniskais režisors var strādāt arī dažādās kultūras institūcijās, pasākumu rīkošanas uzņēmumos.

Nepieciešamā izglītība Kultūras pasākumu tehniskajam režisoram ir nepieciešama pirmā

līmeņa profesionālā augstākā izglītība kultūras projektu tehniskajā menedžmentā vai mākslas
institūciju pārvaldībā, vai augstākā izglītība ar specializāciju kultūras jomā. Noderīga var būt arī
pasākuma režisora vai organizētāja izglītība.

Iespējamais atalgojums Kultūras pasākumu tehniskā režisora atalgojums ir atkarīgs no pa-

sākuma veida un lieluma un var būt robežās no Ls 200 līdz Ls 1500 par pasākumu. Privātajā
sektorā strādājošie kultūras pasākumu tehniskie režisori nopelna vairāk nekā valsts sektorā
strādājošie.
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Radniecīgās profesijas

Kino, teātru un citu mākslas iestāžu režisori un aktieri
Attēla un skaņu ierakstu aparatūras speciālisti
Konferenču un pasākumu organizators
Televīzijas un kinoproducents

Ko vari darīt jau šodien Kultūras pasākumu tehniskā režisora profesiju izvēlas cilvēki, kuriem patīk būt uz skatuves, sadarboties ar māksliniekiem un citiem radošo profesiju pārstāvjiem.
Tehniskajam režisoram jābūt saprotošam, atsaucīgam, elastīgam, jāspēj uzņemties atbildība un
jābūt precīzam. Ļoti nozīmīgas ir labas saskarsmes un prezentācijas prasmes, jo jāsadarbojas ar
pasūtītāju, māksliniekiem un jāvada tehniskā personāla darbs, jārisina konflikta situācijas. Kultūras pasākumu tehniskā režisora darbs ir ar paaugstinātu emocionālo spriedzi, tādēļ jāattīsta
spēja pieņemt lēmumus un rīkoties spriedzes situācijās.
Ja esi skolnieks, tad interesējies par jaunajām tehnoloģijām, audio un vizuālajām iekārtām. Šai
darbā nepieciešama tehniskā domāšana un datorzinības, tāpēc papildini savas zināšanas tehniskās jaunrades un citos interešu izglītības pulciņos. Organizē pasākumus skolā un piedalies
kā brīvprātīgais palīgs lielu pasākumu norises nodrošināšanā, lai saprastu, kā tie notiek, kā norit
pasākuma norises koordinēšanas darbs. Skolā padziļināti apgūsti fiziku, informātiku, psiholoģiju, ekonomiku, svešvalodas un mākslas jomas priekšmetus.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas pie kultūras pasākumu tehniskā režisora, pārdomā,
kādi pasākumi tevi vairāk interesē, un apgūsti attiecīgās jomas tehniku, ierīces, to uzbūvi un
darbības principus. Apmeklē kultūras pasākumus, novēro, kā tiek organizēta to norise, kā arī
lasi atsauksmes par to organizāciju.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad novērtē savas pasākumu vadītāja prasmes un spējas, ja nepieciešams, mācies attiecīgos kursos. Apgūsti gaismas un atskaņošanas tehniku, pasākumu un
finanšu plānošanu.
Ja vēlies padziļināt zināšanas savā profesijā, tad meklē informāciju internetā un lasi speciālo
literatūru, kā arī mācies profesionālās pilnveides kursos. Apsver iespēju studēt augstāka līmeņa
studiju programmā kultūras vadības vai citā radniecīgā jomā, piemēram, skaņu režiju, tādējādi
iegūstot padziļinātas zināšanas interesējošā profesijā.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
koncerti, izrādes, to tehniskais izpildījums
izklaides un kultūras pasākumi, to plānošana
un organizācija
radošs, iniciatīvas bagāts darbs
darba organizācija un vadīšana

tehnika, audiovizuālās iekārtas, mūzikas
instrumenti
skatuves iekārtošana, skaņas un gaismas
režija
scenogrāfija
sadarbības iespējas ar māksliniekiem

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			uzstājība			precizitāte
enerģiskums			neatkarība			izlēmība
dominēšana			elastība				praktiskums
atraktivitāte 			oriģinalitāte			saimnieciskums
optimisms			radošums			analītiskums
ekstraversija*			neatlaidība			racionalitāte**
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba
saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
izstrādāt kultūras pasākumu tehnisko norišu plānu

orientēties tehnisko iekārtu uzbūvē un pielietošanā

pielietot režijas un scenogrāfijas pamatprincipus

risināt problēmas, ātri reaģēt un pieņemt
lēmumus

redzēt kopskatu un kontrolēt izpildi

novērst un risināt konfliktus

strādāt augstas spriedzes apstākļos

strādāt individuāli un vadīt darba grupu

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Televīzijas un kinoproducents
Kods 2654 13
DARBA SATURS Televīzijas un kinoproducents nodrošina producējamā objekta – filmas, reklāmas, mārketinga kampaņas vai TV raidījumu cikla – pilnu norisi no tā uzsākšanas brīža līdz pat
beigām, veic administratīvo darbu, tas ir, plāno budžetu, veicamos darbus un to izpildes termiņus, organizē mārketinga pasākumus, koordinē un vada gan radošā, gan tehniskā personāla
darbu.

Režisors atšķirībā no televīzijas un kinoproducenta atbild tikai par producējamā objekta saturu
un māksliniecisko izpildījumu – piemēram, sagatavo filmas galīgo (režisora) scenāriju, pēc kura
filma tiks uzņemta, vada tās uzņemšanu un aktieru spēli, piedalās montāžā, kā arī citos procesos,
lai radītu filmas galīgo versiju. Lomu aktierus un statistus, kā arī galveno tehnisko personālu, uzņemšanas interjerus un eksterjerus utt. izvēlas gan režisors, gan producents, abpusēji vienojoties.
Producents vai nu pats izvēlas, ko producēt, vai arī saņem pasūtījumu. Ja viņš vēlas īstenot savu
un domubiedru radošo projektu, tad noskaidro finansējuma ieguves iespējas un tā piesaisti. Bet
abos gadījumos izpēta tematu, izstrādā idejas kopā ar scenāristu, žurnālistu un režisoru un dažkārt pieaicina arī konsultantu. Pēc tam rakstveidā, mutiski vai citādi prezentē izstrādāto ideju pasūtītājam un iespējamajam finansētājam. Tālāk izstrādā detalizētu idejas īstenošanas projektu,
kur norāda sasniedzamos rezultātus, veicamos darbus pa posmiem, nepieciešamo personālu,
tehniskos līdzekļus, infrastruktūru, izstrādā arī projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma
pamatojumu (tāmi). Par projekta īstenošanu un finansējuma saņemšanu noslēdz līgumu.
Sadarbībā ar režisoru, operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, stilistu, grimētāju,
apgaismotāju un citiem radošajiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ar filmas, ieraksta vai
tiešraides dalībniekiem producents koordinē audiovizuālā darba izstrādi, plāno un organizē komandas darbu atbilstīgi projekta uzdevumu grafikam.
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Viņš uzrauga projekta īstenošanu visās tā stadijās, pārrauga visu darbu gaitu, izpildes kvalitāti,
finansējuma izlietošanu, meklē risinājumus problemātiskām situācijām, plāno nepieciešamās
pārmaiņas projektā, ja tādas rodas, saskaņo tās ar pasūtītāju vai finansētāju, risina arī kritiskās
situācijas, kas varētu negatīvi ietekmēt darbu un tā rezultātu.
Pēc audiovizuālā projekta nobeiguma producents izvērtē to, sagatavo atskaites, finanšu izlietojuma pārskatus, iesniedz tos finansētājam un attiecīgām institūcijām, kā arī organizē darba
pārdošanu, demonstrēšanu un tiesību pārstāvēšanu.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Televīzijas un kinoproducentam nepieciešams
dators ar interneta pieslēgumu, mobilais tālrunis, vēlama automašīna, lai nodrošinātu mobilitāti.

Darba apstākļi Darba laiks televīzijas un kinoproducentam ir nenormēts. Dažkārt, lai paveiktu
visu noteiktā laikā vai ja audiovizuālā darba koncepcija paredz filmēšanu naktīs, arī producentam jāstrādā nakts laikā vai pat vairākas diennaktis nepārtraukti. Viņam var nebūt savu darba
telpu, ja projekts ir īslaicīgs un nav apjomīgs, tad viņš strādā mājās. Taču darba sākumā, it sevišķi projekta izstrādes laikā, viņam ir nepieciešams klusums, lai varētu koncentrēties. Lielāku
projektu īstenošanai jāīrē biroja telpas.
Producents bieži atrodas kustībā – iespējami braucieni uz dažādām vietām un iestādēm, tikšanās ar pasūtītāju, radošajiem un tehniskajiem darbiniekiem viņu darba vietās. Audiovizuālais
darbs var tapt visdažādākajās telpās – studijā, kultūras objektos, personas mājoklī, iestādēs,
ražošanas telpās, arī brīvā dabā.

Darba iespējas Televīzijas un kinoproducents var strādāt producentu studijās, nacionālajās,
reģionālajās un privātajās televīzijās, reklāmas un mediju aģentūrās, var būt arī pašnodarbinātais.
Nepieciešamā izglītība Televīzijas un kinoproducentam nepieciešama augstākā izglītība

audiovizuālo mediju mākslas jomā. Studiju ilgums ir četri gadi. Par televīzijas un kinoproducentu var strādāt arī, pabeidzot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmu izklaides industrijas vadībā un producēšanā. Studiju ilgums ir divi gadi. Šim
darbam nepieciešamās prasmes papildus var apgūt kursos vai asistējot strādājošajiem šīs
profesijas pārstāvjiem.

Iespējamais atalgojums Televīzijas un kinoproducenta atalgojums ir Ls 300-Ls 700 mēnesī.

Tas var būt atkarīgs no darba vietas un projektu apjoma un skaita, tāpēc dažkārt var sasniegt arī
Ls 2000 mēnesī. Tāpat var būt projekti, par kuru producents saņem tikai vienreizēju atalgojumu
dažu tūkstošu latu apmērā, nesaņemot ikmēneša algu.

Radniecīgās profesijas

Projektu vadītājs
Konferenču un pasākumu organizators
Kultūras pasākumu tehniskais režisors
Producents
Kino, teātru un citu mākslas iestāžu režisori un aktieri
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Ko vari darīt jau šodien Televīzijas un kinoproducentam jābūt ar augstu atbildības izjūtu un
labām saskarsmes spējām, jāprot patstāvīgi organizēt darbu, nemitīgi jācenšas uzzināt jaunākās tendences un tehnoloģijas šajā nozarē. Jābūt neatlaidīgam, iecietīgam, taisnīgam, jāizprot
cilvēku psiholoģija un jāprot prasīt atbildību no padotajiem. Viņam jāizprot projektu vadība, grāmatvedības un juridiskie jautājumi, jāprot reaģēt krīzes situācijās un jābūt noturīgam pret stresu.
Ja esi skolnieks, tad piedalies interešu izglītības programmās kino, foto, animācijas un citās ar
audiovizuālo mākslu saistītās jomās. Vari arī patstāvīgi vai kopā ar klasesbiedriem izstrādāt un
īstenot kinoprojektus. Piedalies radošo darbu konkursos, kurus rīko skola, uzņēmumi un citas
organizācijas. Interesējies par televīziju un kinomākslu, lasot attiecīgo literatūru, skatoties raidījumus televīzijā vai internetā. Attīsti arī savas prasmes organizēt un vadīt cilvēku darbu, rīkojot
tematiskus un radošus pasākumus kopā ar draugiem vai klasesbiedriem. Piemēram, noorganizē Latvijas Televīzijas muzeja apmeklējumu. Skolā pievērsies literatūras, mūzikas, vizuālās
mākslas, matemātikas, psiholoģijas un svešvalodu apguvei.
Ja esi students, tad studiju laikā izmanto iespēju izstrādāt audiovizuālos darbus dažādās jomās – dokumentālajā vai mākslas kino, par vēstures, sociālajiem, politiskajiem vai citiem tematiem, tā iegūstot plašu dažādu paziņu loku un priekšstatu par specifisko katrā jomā. Piedalies meistarklasēs un iegūsti noderīgu informāciju no audiovizuālo darbu izstrādes jomā pieredzējušiem producentiem un citiem speciālistiem. Apmeklē Rīgas Kinomuzeja kinolektorijus,
filmu festivālus.
Ja vēlies paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, izvērtē iespējas studēt bakalaura vai maģistra līmeņa studiju programmā mediju un kino jomā. Seko līdzi aktualitātēm nozarē Nacionālā
kinocentra mājaslapā www.nfc.lv. Ja producē filmas, tad iepazīsties ar MK noteikumiem nr. 586
“Filmu producentu reģistrācijas kārtība” un reģistrējies filmu producentu reģistrā Nacionālajā
kinocentrā. Tas dos tev tiesības pretendēt uz publisko finansējumu Latvijas filmu veidošanai (Filmu likums). Noskaidro par iespējām pretendēt uz ES audiovizuālās jomas atbalsta programmu,
citu ārvalstu fondu un organizāciju finansējumu šajā jomā Nacionālā kinocentra mājaslapā. Televīzijas projektu producēšanā svarīgi ir sekot līdzi aktualitātēm Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes mājaslapā www.nrtp.lv, kur tiek publicēta informācija par izsludinātajiem
konkursiem, kā arī par semināriem, konferencēm u.c.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
māksla un kultūra

radošs darbs

vadošs un organizatorisks darbs

kinouzņemšanas tehniskais process

kino un televīzija

mārketings, uzņēmējdarbība

projektu izstrāde, plānošana, aprēķini

izklaides industrija

Man raksturīgas šādas īpašības:
drosme				ekstraversija*			neatkarība
atraktivitāte			optimisms			intuīcija**
godkāre				pašapziņa			uzņēmība
radošums			draudzīgums			oriģinalitāte
izlēmība				izteiksmīgums			komplicētība***
enerģiskums			bagāta iztēle			neatlaidība
* ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme,
spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzinātu izjust
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
organizēt un vadīt radošo un tehnisko darbinieku komandu

izstrādāt audiovizuālā darba projektu un darba
plānu

skaidri un saprotami formulēt savas domas
mutvārdos un rakstveidā

risināt grāmatvedības un juridiskos jautājumus

izstrādāt projekta budžetu, veikt finanšu
aprēķinus

vadīt diskusijas un akceptēt viedokļu atšķirības
rast risinājumu kritiskās situācijās

ieinteresēt un pārliecināt

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Scenārists
Kods 2641 10
DARBA SATURS Scenārists ir radoša profesija, viņš raksta scenāriju un darbības norises ap-

rakstu kino un televīzijas filmām, dažādiem raidījumiem, pasākumiem vai šoviem. Scenārists
strādā audiovizuālajos¹ plašsaziņas līdzekļos, filmu kompānijās, producēšanas vai publisku
pasākumu rīkošanas jomā. Māku uzrakstīt oriģinālu, izraudzītajam mērķim atbilstīgu scenāriju
varētu salīdzināt ar rakstnieka un teātra dramaturga darbu, tomēr scenārista veikums var būt ne
tikai viņa radošās fantāzijas rezultāts, jo viņam jāievēro pasūtītāja noteiktās prasības, jāpārzina
dramaturģijas principi un tās dažādie žanri, audiovizuālo darbu īpatnības un arī kino valoda.
Parasti par scenārija pamatu ņem jau zināmu vai iepriekš sacerētu stāstu (piemēram, pasaku),
un scenārista uzdevums ir šim stāstam radoši sagatavot tekstu un aprakstīt visu tā norises kārtību, pēc kura varēs filmēt vai vadīt pasākumu. Tātad scenārists uzraksta secīgu satura tekstu
aktieriem vai pasākuma vadītājam un arī norādošo informāciju, kādi būs tērpi aktieriem (raidījuma, šova dalībniekiem), kādas būs dekorācijas, kad skanēs mūzika, kur atradīsies kameras
utt. Lai to veiktu, viņam jāņem vērā attiecīgās nozares specifika, pasūtītāja noteikumi un žanra
izteiksmes līdzekļu iespējas un ierobežojumi. Piemēram, ja scenārijs tiek rakstīts TV šovam vai līdzīgam raidījumam, tad galvenās nebūs dramaturģijas likumības vai norises loģiskums, bet gan
izklaides industrijas īpatnības. Te scenāristam jāpārzina audiovizuālie izteiksmes līdzekļi, kino
un video montāža, tēlu veidošanas principi un paņēmieni. Savukārt, veidojot dokumentālo kino,
būs pilnīgi citi audiovizuālie paņēmieni (kino valoda), tāpat tēmas izklāstā tiks izmantoti atšķirīgi
dramaturģijas paņēmieni nekā TV seriālos. Latvijā ne vienmēr ir iespēja šauri specializēties, tāpēc scenāristam jāpārzina dažādi žanri un paņēmieni.

¹ Audiovizuāls – vienlaikus ietver gan redzes, gan dzirdes uztveri; tādā darbā iespaids tiek panākts, vienlaikus veidojot attēlu
kustības, ko pavada dažādas skaņas (teksts, mūzika, trokšņi, arī klusums). Audiovizuālie plašsaziņas līdzekļi ir televīzija,
interneta portāli; TV, kino un videodarbi tiek saukti arī par audiovizuālajiem medijiem.
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Darba uzdevumu var dot televīzijas vai kinoproducēšanas kompānijas, arī izklaides pasākumu
organizētāji, un tā procesā visu laiku jāsadarbojas ar pasūtītāju – producentu un režisoru, kurš
scenārista veidoto tekstuālo materiālu iestudēs. Lai arī tekstu scenārists raksta individuāli, tomēr sekmīgam rezultātam nozīmīga ir radošās komandas (scenārists, režisors, mākslinieks,
operators u.c.) sadarbība gan TV un izklaides industrijā, gan kino, kur nereti piedalās arī ārvalstu kolēģi.
Bet scenāristam arī pašam jāizrāda iniciatīva un jāmeklē projekti, kuros būtu interesanti darboties, jābūt aktīvam, uzturot un veidojot saskarsmi ar nozares pārstāvjiem. Ja scenārista līgumā nav noteikts citādi, pašam jākārto arī ar autortiesībām saistītie jautājumi. Viņam labi jāprot
plānot savu darbu, jo līguma izpildes laiks mēdz būt ļoti ierobežots. Reizēm dažādu iemeslu
dēļ nākas mainīt sākotnējo ieceri, tāpēc jābūt pietiekami elastīgam, lai spētu izdomāt vairākus
risinājuma variantus vai konstruktīvi un ātri risināt problēmsituācijas.
Scenārists ne tikai raksta tekstus, bet pirms tam veic arī izpētes darbu, kas reizēm var būt visai apjomīgs. Sev nepieciešamo informāciju viņš var meklēt internetā, bibliotēkā vai muzejā,
intervēt cilvēkus, doties kādā ekspedīcijā (piemēram, veidojot dokumentālo kino). Būtu labi,
ja scenārists veidotu savu arhīvu (apkopotu neīstenotās idejas vai faktus), jo tas var palīdzēt
viņam turpmākajā darbā.
Televīzijas darbā ir vairāk rutīnas, bet filmu scenāriju rakstīšana parasti nav regulāra, toties šis
darbs var būt ļoti interesants.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Scenārista darbarīki ir dators, printeris, diktofons, DVD atskaņotājs (un cita video un audio tehnika).

Darba apstākļi Scenārists parasti strādā telpās ar datoru. Darbs nav piesaistīts konkrētai vie-

tai, var strādāt mājās vai paša izvēlētā darba telpā. Scenārists veic līgumdarbus un attiecīgi pēc
līguma izpildes termiņa pats organizē savu darba laiku.

Darba iespējas Scenārists strādā izklaides un kino industrijā, audiovizuālajos plašsaziņas
līdzekļos, Latvijā visbiežāk televīzijā, kinoprojektos, reizēm arī teātrī un kultūras centros. Var
strādāt arī citās radošo industriju nozarēs, reklāmā un mārketingā. Daudz kas ir atkarīgs no
paša cilvēka un viņa iniciatīvas.
Vairākumā gadījumu scenārists strādā kā pašnodarbinātais, patstāvīgu darbu var iegūt televīzijā (raksta scenārijus raidījumiem, adaptē šovus).

Nepieciešamā izglītība Šai darbā vēlama augstākā izglītība humanitārās zinātnēs (studiju

ilgums trīs līdz četri gadi) vai teātra, kino un TV dramaturga (scenārista) diploms, audiovizuālo
mediju mākslas izglītība (studiju ilgums četri gadi), taču var būt arī augstākā izglītība citā jomā,
jo būtiskākais šajā profesijā ir cilvēka radošais talants.

Iespējamais atalgojums Scenārista atalgojums ir atkarīgs no darba apjoma un veida. Ja
vien līgumā nav noteikts citādi, parasti viņš nesaņem noteiktu algu mēnesī, bet gan samaksu
par vienu scenāriju. Tā var būt pāris simtu latu līdz pat vairākiem tūkstošiem atkarībā no projekta, līguma nosacījumiem, arī paša radošajām spējām.
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Radniecīgās profesijas

Producents
Žurnālists
Skaņu režisors
Televīzijas un kino producents

Ko vari darīt jau šodien Scenāristam jāprot saprotamā un labā literārā valodā formulēt un iz-

teikt ne tikai scenārija varoņu domas un sarunas, bet arī jāspēj pamatot savas idejas un izvēlēto
risinājumu scenārijam. Šai darbā svarīga ir interese par dzīvi, cilvēkiem un apkārt notiekošo. Jo
bagātāka būs iztēle un dzīves pieredze, jo apjomīgāks būs materiāls radošās idejas izstrādei.
Scenāristam ir nepieciešams plašs redzesloks un spēja vizualizēt iedomāto notikumu gaitu, labi
jāorientējas kultūras notikumos reģiona un valsts mērogā. Jāpārzina kultūras un mākslas vēsture, mūzika un kino joma. Jābūt izlēmīgam un gatavam daudz strādāt, pacietīgam un komunikablam. Noderēs arī mākslinieciskās ambīcijas.
Ja esi skolnieks un tev patīk rakstīt, tad nebaidies sacerēt oriģinālus domrakstus. Tev jāpiemīt ļoti labai latviešu valodas izjūtai, prasmei literāri un oriģināli veidot tekstus. Interesējies par
mākslu un kino, esi sabiedrisks. Piedalies radošos konkursos, darbojies teātra studijā, iesaisties
mākslinieciskajā pašdarbībā. Skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodas, literatūras, mūzikas, vizuālās mākslas, psiholoģijas, kultūras un svešvalodu apguvei.
Ja esi humanitāro zinātņu students kādā no bakalaura studiju programmām, atceries, ka scenārista darbā ļoti noderīgas ir zināšanas dramaturģijā. Jāpārzina filmas vai raidījuma tapšanas gaita, filmēšana, gaismošana utt., arī publisku pasākumu norise, tādēļ izvēlies studiju kursus, kuros
vari iegūt šīs zināšanas, vai izstrādā studiju praktiskos darbus. Vari pieteikties praksē televīzijā,
radošos studiju projektos Latvijā un ārvalstīs. Mācies svešvalodas (angļu, krievu), arī citas, tās
ļaus daudz labāk saprast dažādu tautu kultūru.
Ja tev ir augstākā izglītība citā jomā un tu vēlies pārkvalificēties, tad zini, ka par scenāristu var
kļūt ikviens, kurš jūt šādu aicinājumu, kuram labi padodas literāru tekstu rakstīšana un ir savs
oriģināls skatījums uz dzīvi. Tomēr vēlams arī mācīties literāros kursos un izglītoties dramaturģijas jomā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, vari vairāk iepazīties ar kino
industriju, meklējot iespējas piedalīties dažādos kinoprojektos Latvijā un ārvalstīs, apmeklējot
kinofestivālus, lasot kritiķu recenzijas par kinofilmām un teātra izrādēm.
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Scenārists

Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
kino un teātris

valodas un literatūra, tēlotāja māksla

sabiedriskās norises, pasākumi

radošās izpausmes veidi

praktiskā psiholoģija

fotografēšana un video uzņemšana

scenārija izveide, dramaturģija

darbs komandā

Man raksturīgas šādas īpašības:
bagāta iztēle 			

spēja sadarboties		

godkāre

izteiksmīgums			analītiskums			uzņēmība
komplicētība*			zinātkāre			impulsivitāte
emocionalitāte			racionalitāte***			radošums
oriģinalitāte			neatkarība			sabiedriskums
intuīcija**			rūpība				vērīgums
* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
rakstīt literāru darbu

analizēt audiovizuālo valodu, tās paņēmienus

vākt un apkopot informāciju

analizēt dramaturģisku darbu

argumentēt savu viedokli

meklēt alternatīvus risinājumus

veidot māksliniecisko tēlu, sižetu

sadarboties ar cilvēkiem

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Sporta tiesnesis
Kods 3422 02
DARBA SATURS Sporta tiesneša galvenais uzdevums ir vadīt notiekošās sporta spēles vai

sacensības, kontrolēt, lai tās norisinātos atbilstīgi attiecīgā sporta veida noteikumiem un lai to
dalībnieki ievērotu noteikumus. Tiesnesim vienmēr laikus jāierodas sacīkšu norises vietā, jānoformē vajadzīgā dokumentācija, pirms spēles vai sacensībām, ja nepieciešams, jāiesildās,
jāsadala pienākumi citu tiesnešu starpā, apspriedē jāpārrunā īpašās situācijas, kas var veidoties
spēles vai sacensību laikā, un rīcību tai brīdī.
Katram sporta veidam ir sava specifika un savi tiesneši, līdz ar to atšķiras viņu pienākumi un
darba metodika. Kopumā tiesneša darbs atšķiras komandu sporta spēlēs un individuālo sporta
veidu sacensībās.
Tiesājot komandu spēles (basketbols, futbols, hokejs, regbijs u.c.), pirms sacensību sākuma
sporta tiesnesis novērtē sporta laukuma izmēra, marķējuma, inventāra un komandu formas tērpu atbilstību noteikumiem. Pēc tam vada spēļu atklāšanas procedūru, kā norādīts protokolā,
paziņo par spēles sākumu, pārtraukumiem, spēles beigām, fiksē rezultātus, piešķir punktus
komandām, soda spēlētājus par spēles noteikumu pārkāpumiem. Tiesnesim viss jādara saprotami, lai komandu spēlētājiem, treneriem un skatītājiem būtu skaidri izprotami viņa pieņemtie
lēmumi. Ļoti liela nozīme tiesneša darbā ir žestiem, jo katrs no tiem parāda spēles dalībniekiem
tā brīža lēmumu.
Individuālo sporta veidu sacensībās (peldēšana, motosports, riteņbraukšana, slēpošana utt.)
sporta tiesnesis paziņo starta sākumu, uzņem laiku un fiksē rezultātus. Seko, kā sportists ievēro
sacensību noteikumus, piešķir soda punktus vai nosaka citu soda veidu. Pirms sacensību sākuma, ja to paredz noteikumi, tiesnesis pārbauda sportista ekipējuma, inventāra vai tehnikas atbilstību noteikumiem un drošības prasībām. Citos sporta veidos (lēcieni vai metieni, augstums,
tālums, mākslas vingrošana, daiļslidošana, džudo u.c.) viņš novērtē sportista snieguma kvalitā-
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ti, izdarot mērījumus vai piešķirot punktus. Pēc katra sportista snieguma apkopo rezultātus un
nosaka notikušo sacensību uzvarētājus.
Sporta tiesnesim jāaizpilda spēles vai sacensību protokols, kur norādīti rezultāti un iegūtās vietas. Viņam arī jāizvērtē sportistu vai treneru sūdzības par piešķirto vērtējumu un pieņemto lēmumu, jāizskaidro un jāpamato savs lēmums.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Izmantojamais aprīkojums dažādu sporta veidu

tienešiem atšķiras. Piemēram, hokeja tiesnesim tās ir slidas, aizsargķivere, piemērota forma,
futbola tiesnesim – tikai forma un spēles norises vietas segumam (dabiskam, sintētiskam vai
telpām) piemēroti sporta apavi. Kopēja inventāra sastāvdaļa tiesnešiem ir svilpe, bet laika fiksēšanai – hronometri.

Darba apstākļi Sporta tienesis strādā sporta laukumos gan telpās, gan ārā. Piemēram, futbola tiesnesim var nākties tiesāt mačus lietū vai pie zemas vai augstas temperatūras. Tāpat
darba apstākļi atšķirsies ziemas vai vasaras sporta spēlēs, bet pamatā tiesneša darbs prasa
fizisku aktivitāti, tas var risināties ļoti skaļā atmosfērā plaša mēroga pasākumos, kur ieradies
liels skaits līdzjutēju.
Darba laiks tiesnesim nav regulārs, nereti jāstrādā sestdienās un svētdienās un ir atkarīgs no tā,
cik bieži un kad viņam jātiesā kāds sporta pasākums. Ir arī tā saucamie sezonas pārtraukumi,
kad konkrētā sporta veidā sporta sacensības nenotiek.

Darba iespējas Sporta tienesis var strādāt sava tiesājamā sporta veida federācijā, piemēram,

Latvijas Hokeja federācijā. Viņam parasti ir vēl kāda profesija un pamatdarbs citā jomā, tiesāšana galvenokārt ir papildu darbs, jo tam ir sezonāls raksturs un tas nenodrošina pilna laika darba
slodzi.

Nepieciešamā izglītība Šai darbā nepieciešama vidējā izglītība, attiecīgā sporta veida no-

teikumu un sacensību vadīšanas pārzināšana. Lai varētu strādāt par sporta tiesnesi, atkarībā
no sporta veida jānokārto teorētisko zināšanu un fizisko spēju pārbaudījums, jāpabeidz kursi un
jāiegūst sertifikāts (licence) izvēlētā sporta veida tiesāšanā. Atkarībā no cilvēka pieredzes un
zināšanām tiek piešķirta noteikta sporta tiesneša kvalifikācija vai kategorija (piemēram, jaunākais tiesnesis, tiesnesis, vecākais tiesnesis, 1.-3. kategorijas tiesnesis, republikas kategorijas
tiesnesis, starptautiskās kategorijas tiesnesis), kas nosaka tiesības veikt noteiktus pienākumus
vai tiesāt vietēja vai starptautiska mēroga sacensības. Mācības un eksāmenus (sertifikāciju,
licencēšanu) sporta tiesnešiem organizē attiecīgo sporta veidu federācijas.

Iespējamais atalgojums Sporta tiesnesis atalgojumu saņem par padarīto, tāpēc ienākumi
ir atkarīgi no tā, cik spēļu vai sacensību mēneša laikā ir tiesāts. Par vienas spēles vai sacensību
tiesāšanu tas nav noteikts un ir atšķirīgs, sākot no pieciem līdz 60 latu par spēli Latvijas mēroga
pasākumos un daudz lielāka summa par starptautiska mēroga sporta sacensībām. Atalgojums
ir atkarīgs arī no sporta veida un sacensību līmeņa.
Radniecīgās profesijas

Trenažieru zāles instruktors
Sporta treneris
Sporta organizators
Profesionāls sportists

Profesiju_katalogs_M_labots.indd 567

11/11/11 2:55 PM

568 SPORTS Sporta tiesnesis

Ko vari darīt jau šodien Sporta tiesnesim jābūt ar labām saskarsmes spējām, aktīvam, fiziski
spēcīgam un izturīgam. Jāspēj koncentrēt uzmanību uz notiekošo laukumā spēļu vai sacensību laikā, jābūt objektīvam un jāspēj norobežoties no apkārtējo kritikas, līdzjutēju, spēlētāju un
treneru psiholoģiskā spiediena. Jāinteresējas par sportu, un būtu labi, ja pats nodarbotos ar to
sporta veidu, kuru vēlas tiesāt. Par sporta tiesnešiem vairākumā gadījumu kļūst cilvēki, kuri paši
kādreiz nodarbojušies ar konkrēto sporta veidu.
Ja esi skolnieks, tad, protams, nodarbojies ar kādu sporta veidu, attīsti savu fizisko spēku, izturību un veiklību. Skaties sacensības klātienē vai to pārraides un vēro sporta tiesnešu rīcību. Ieklausies komentētāju viedoklī un komentāros par viņa rīcību un lēmumiem. Vēro, kādas veidojas
sportistu un tiesnešu attiecības, kāda ir līdzjutēju reakcija uz tiesneša lēmumiem, izvērtē, vai tu
spētu saglabāt mieru konflikta situācijās. Skolā pastiprinātu uzmanību pievērs arī svešvalodām,
ja nākotnē gribēsi tiesāt ne tikai mūsmāju, bet arī starptautiskas sacensības.
Ja vēlies šo profesiju apgūt papildus jau esošajai, tad izvērtē, kuri sporta veidi tevi saista visvairāk, sporta federācijās uzzini attiecīgo sporta tiesnešu sertifikācijai vai licencēšanai izvirzītās
prasības. Mācies kursos, sagatavojies teorētisko zināšanu un/vai fizisko spēju pārbaudījumam
un iegūsti tiesneša sertifikātu (licenci). Vairāk par sporta federāciju darbību vari uzzināt Latvijas
Sporta federāciju padomes mājaslapā www.lsfp.lv vai www.latsports.lv.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
sports, sporta sacensības un spēles

grāmatas par sportistu dzīvi un viņu panākumiem

darbs ar stingru noteikumu ievērošanu

izziņas materiāli par sporta lēmumu pieņemšanu

fizisks darbs

precīzs un atbildīgs darbs

sportistu kontroles un uzraudzības veidi

slavenu sporta tiesnešu karjera

Man raksturīgas šādas īpašības:
drosme				sabiedriskums			elastība
dominēšana			lietišķums			uzmanīgums
uzstājība			godīgums			disciplinētība
enerģiskums			neatlaidība			praktiskums
ekstraversija*			izturība				vērīgums
atraktivitāte**			precizitāte			savaldība
*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme,
spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
**atraktivitāte – vēlme būt uzmanības centrā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
fiksēt, mērīt, uzskaitīt un noteikt sportista
snieguma vai sacensību rezultātus

izvērtēt informāciju un patstāvīgi pieņemt
lēmumu

uzraudzīt noteikumu ievērošanu, norādīt uz
pārkāpumiem

lietot sporta veidam atbilstīgus žestus un
signālus

izskaidrot un pamatot savu viedokli

sastādīt protokolu

risināt konflikta situācijas

sadarboties komandā un strādāt individuāli

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Sporta centra vadītājs¹
DARBA SATURS Sporta centra vadītājs organizē sporta centra darbību, veido darbinieku

komandu, izvēlas nepieciešamos speciālistus administratīvajam, saimnieciskajam, klientu apkalpošanas un sporta darbam, dod viņiem uzdevumus, uzrauga to izpildi un darba rezultātus,
koordinē sadarbību.
Reģiona vai novada sporta centra vadītājam jāveic vispārīgais sporta darbs reģionā, jāveicina
sportiskās aktivitātes konkrētā pilsētā un novadā. Viņš izstrādā sporta pasākumu kalendāro plānu, kurā ietilpst dažādas sacensības un citi pasākumi atbilstīgi sezonai, pārrauga šo pasākumu
organizāciju, lai laikus sagatavotos ieplānotā norisei. Sporta centra vadītājs piedalās sacensību
atklāšanas un uzvarētāju apbalvošanas ceremonijās. Izstrādā regulāro sporta nodarbību grafiku
un nodrošina tā izpildi.
Svarīgs sporta centra vadītāja darba pienākums ir budžeta plānošana, kas atkarīgs no finansējuma, ko iedala konkrētās pašvaldības. Jāpiedalās arī ikgadējā pašvaldības budžeta plānošanā,
lai pamatotu centram nepieciešamā finansējuma apjomu. Centra vadītājs atbild par šā finansējuma lietderīgu izmantošanu atbilstīgi izvirzītajam mērķim. Dažkārt viņam nākas meklēt sponsorus, lai iegūtu papildu finansējumu konkrētām sporta aktivitātēm.
Sporta centra vadītājam jārisina arī juridiskie jautājumi, jāslēdz līgumi par centra telpu un inventāra īri ar apakšīrniekiem – sporta klubiem un sporta federācijām un līgumi ar atsevišķiem sportistiem. Viņam jānodrošina ēku, stadionu un trašu apsaimniekošana, nepieciešamā inventāra un
aprīkojuma iegāde un uzturēšana, jāplāno centra infrastruktūras attīstība.
Olimpisko sporta centru vadītāju pamatdarbība gan vairāk ir saistīta ar ēkas apsaimniekošanu un mazāk ar sacensību un treniņu organizēšanu. Viņš atbild par centra ūdens apgādes, apgaismojuma, elektrības padeves, apsildes sistēmu darbību, lai attiecīgam sporta veidam būtu
nodrošināts piemērots klimats sporta zālēs, peldbaseinā u.c. Atbild arī par darba drošības pa-

¹ Profesija “Vadītājs /direktors /pārvaldnieks (sporta jomā)” 1431 03.
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sākumu ievērošanu un par apmeklētāju drošību. Vadītāja pienākums ir informēt sabiedrību par
centra pakalpojumiem un sporta aktivitātēm, organizēt reklāmas un mārketinga pasākumus.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Sporta centra vadītājs izmanto biroja tehniku –
datoru, printeri, stacionāro un mobilo tālruni, faksa aparātu, skeneri, kopētāju, kas nepieciešami
veiksmīgam administratīvajam darbam. Ja centrā drošības nodrošināšanai tiek uzstādītas novērošanas kameras, tad vadītājs var izmantot šo speciālo sistēmu novērojumiem centra ikdienā.
Darba apstākļi Sporta centra vadītāji atbilstīgi pieejamam finansējumam paši veido savus un
darbinieku darba apstākļus, lai tie būtu ērti gan sportistiem, gan administratīvajai un tehniskajai
komandai. Vadītājs pamatā savu darbu veic biroja tipa telpās, bet, uzraugot gatavošanos sporta aktivitātēm dabā, stadionā vai trasē un to norisi, strādā ārā un ir pakļauts laika apstākļiem.
Viņam ir astoņu stundu darba diena, bet ārkārtas situācijās jābūt pieejamam arī ārpus darba
laika vai jāpiedalās sporta aktivitātēs, kas noris brīvdienās.
Darba iespējas Sporta centra vadītājs strādā pašvaldību vai privātos sporta centros, olimpiskajos sporta centros, sporta bāzēs un sporta skolās.

Nepieciešamā izglītība Lai vadītu sporta centru (sporta skolu), kur audzēkņus trenē dažā-

dos sporta veidos, ir nepieciešama augstākā izglītība sporta pedagoģijā, citos centros ir vēlama augstākā izglītība uzņēmējdarbībā vai ekonomikā. Studiju ilgums ir trīs līdz četri gadi. Pamata iemaņas vadītāja darbam var iegūt arī dažādos kursos.

Iespējamais atalgojums Atalgojums ir atkarīgs no uzņēmuma, kurā strādā sporta centra vadītājs. Vidējais atalgojums var būt no Ls 600 līdz Ls 1500 mēnesī.
Radniecīgās profesijas

Projektu vadītājs
Izglītības iestādes vadītājs
Liela uzņēmuma/iestādes vadītājs
Maza uzņēmuma vadītājs

Ko vari darīt jau šodien Sporta centra vadītāja darbā nozīmīgas ir organizatora prasmes un
spēja pārredzēt tā darbību kopumā. Viņam jāpārzina personāla vadības, budžeta plānošanas,
grāmatvedības, lietvedības, tehniskie un juridiskie jautājumi. Jāprot plānot centra darbība īstermiņā un ilgtermiņā. Lai arī sporta centra vadītājam būtiskākās ir zināšanas un prasmes organizācijas vadībā, tomēr darbs būs interesantāks un sniegs vairāk gandarījuma, ja arī pašu
interesēs sports.
Šai darbā nozīmīgas personības īpašības ir mērķtiecība, atbildīgums, izlēmība, emocionāla
stabilitāte, spēja aizraut un iedvesmot.
Ja esi skolnieks, apmeklē sporta centru un iepazīsti tā darbību, iekšējās kārtības noteikumus,
iekārtojumu, piedāvātos pakalpojumus. Pats esi aktīvs un nodarbojies ar sportu. Izvirzi sev
mērķi noteiktā laika periodā attīstīt vai apgūt kādas šim darbam nepieciešamās spējas vai zināšanas, attiecīgi rīkojies un pēc noteikta laika novērtē savus sasniegumus. Attīsti organizatora
spējas, rīkojot pasākumus draugiem un skolasbiedriem. Mācies plānot personisko finanšu līdzekļu izlietojumu, pieraksti savus tēriņus, pārdomā, kā lietderīgāk vari tos tērēt. Skolā īpašu
uzmanību pievērs matemātikas, ekonomikas, psiholoģijas mācību apguvei. Interesējies par dažādiem sporta veidiem un tiem nepieciešamo inventāru.
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Ja esi students, pievērs pastiprinātu uzmanību to studiju kursu apguvei, kuri nepieciešami vadības darbā. Attīsti saskarsmes prasmes, it īpaši klausīšanās, informācijas nodošanas, sapulču
un diskusiju vadīšanas un prezentācijas prasmes, jo tās ir nozīmīgas konstruktīvai sadarbībai
kolektīvā, lai novērstu pārpratumu rašanās iespēju un nodrošinātu savstarpēju sapratni.
Sporta centra vadītājam pastāvīgi jāseko līdzi pārmaiņām tiesību aktos, dažkārt jāapmeklē semināri, lai dzirdētu kompetentu personu skaidrojumu par jauno normu un prasību piemērošanu.
Ja vēlies padziļināt vai paplašināt zināšanas, tad izvērtē savu interesi un iespējas studēt maģistrantūrā iepriekšējo studiju virzienā vai citā ar vadības vai sporta jomu saistītā zinātņu nozarē.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad mācies tālākizglītības kursos, kur piedāvā sporta centra vadītājam
nepieciešamo kompetenču apguvi. Iepazīsties ar sporta centru darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
organizatorisks un administratīvs darbs

darbs birojā

juridiskie jautājumi, tiesību akti

matemātika un ekonomika

materiālo vērtību kontrole un uzraudzība

projektu plānošana un īstenošana

sports, sporta pedagoģija

uzņēmējdarbība, vadības zinības

Man raksturīgas šādas īpašības:
uzņēmība			ekstraversija*			apdomība
godkāre				optimisms			lietišķums
ambiciozitāte 			pašapziņa			patstāvība
atbildīgums			sabiedriskums			neatlaidība
uzstājība			disciplinētība			savaldība
enerģiskums			apzinīgums			saimnieciskums
* ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
organizēt un vadīt cilvēku darbu

plānot finanšu līdzekļus un to izlietojumu

plānot darbu un uzraudzīt tā izpildi

pamatot savu viedokli

veidot saliedētu kolektīvu

risināt juridiskus jautājumus

izstrādāt un īstenot projektus

risināt tehniskos jautājumus
(ēkas un inventāra apsaimniekošana)

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Trenažieru zāles instruktors
Kods 3423 02
DARBA SATURS Trenažieru zāles instruktors strādā ar cilvēkiem, kuriem ikdienā patīk nodarboties ar sportiskām aktivitātēm. Viņš iepazīstina šos cilvēkus ar treniņu iespējām konkrētā zālē,
šīs zāles inventāru, drošības noteikumiem, parāda klientiem dažādus vingrinājumus, paskaidro,
kurām muskuļu grupām tie domāti, un māca viņus lietot vajadzīgo trenažieri.
Instruktora pienākums ir dežūrēt sporta zālē pēc speciāli sastādīta grafika. Dežūru laikā viņam
jāuzrauga, lai zālē esošie cilvēki pareizi izmantotu trenažierus, jāsniedz palīdzība, ja tāda tiek
lūgta, jāskatās, lai zālē tiktu ievērota kārtība. Lai arī katrs klients pats ir atbildīgs par savu pašsajūtu un veselību, instruktoram jārūpējas, lai darbojoties cilvēki negūtu traumas un nenodarītu
sev pāri, uzliekot pārāk lielu slodzi. Viņam arī jāredz, vai klienti neveic uz trenažieriem vingrinājumus, kurus drīkst izpildīt, tikai klātesot otram cilvēkam.
Bieži vien trenažieru zāles instruktoram ir sporta trenera kvalifikācija. Tādā gadījumā viņš papildus saviem darba pienākumiem var izstrādāt individuālos treniņu plānus svara zaudēšanai,
muskuļu masas audzēšanai, ārstnieciskai profilaksei pēc traumām. Šie treniņi tiek plānoti vairākos ciklos – nedēļai, mēnesim, pusgadam, un to sastādīšanā instruktors ņem vērā klienta medicīnisko vēsturi, piemēram, gūtās traumas, operācijas, ķermeņa specifiku, vispārējo veselības
stāvokli. Individuālie treniņi parasti noris pirms vai pēc dežūras zālē un klientam izdevīgā laikā.

Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Trenažieru zāles instruktors darbā izmanto dažādus spēka vai kardiotrenažierus (trenē sirds asinsrites un elpošanas sistēmu), izturības trenažierus (brīvie atsvari, svara stieņi, svara ripas), arī espanderus u.c. Sirdsdarbības frekvences
kontrolei izmanto pulsometru. Ja viņam ir trenera kvalifikācija, tad treniņu plānu sastādīšanai
lieto datoru.
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Darba apstākļi Trenažieru zāles instruktori pārsvarā strādā fitnesa klubu trenažieru zālēs,

kurās tiek nodrošināti fiziskām aktivitātēm piemēroti apstākļi – ziemā ir silts, savukārt vasarā
kondicionieri rada patīkamu vēsumu. Trenažieru zālē visu dienu skan mūzika un, ja tā atrodas
netālu no aerobikas zāles, tad var būt pat vairāki mūzikas avoti, kas spēj nogurdināt. Instruktora
darbs ir fiziski samērā smags, jo diendienā jāmaina trenažieru atsvari, jāpienes klientam un pēc
tam jānoliek vietā hanteles un cits aprīkojums. Darbs parasti ir maiņās.

Darba iespējas Trenažieru zāles instruktori var strādāt fitnesa vai sporta klubos, olimpiskajos
sporta centros. Arī daudzās skolās mūsdienās tiek iekārtotas trenažieru zāles, kur nepieciešami instruktori.

Nepieciešamā izglītība Par trenažieru zāles instruktoru var strādāt cilvēks ar vidējo izglītību,

bet vajadzīgās zināšanas un iemaņas viņam jāapgūst tālākizglītības kursos un jāiegūst sporta
speciālista sertifikāts. Sertifikācijas kārtība un prasības A, B, C vai D kategorijas sporta speciālista sertifikāta iegūšanai ir noteiktas 26.01.2010.g. MK noteikumos nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”. Sertifikāciju
veic biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (mājaslapa internetā www.lsfp.lv) sporta
speciālistu sertifikācijas komisija.
Plašākas darba iespējas (tai skaitā individuālais darbs ar klientu) ir tiem trenažieru zāles instruktoriem, kuriem ir augstākā izglītība sporta pedagoģijā. Personas ar augstāko izglītību sporta jomā piecus gadus pēc diploma saņemšanas var strādāt bez sertifikāta iegūšanas, pēc tam
jāveic sertifikācija.

Iespējamais atalgojums Trenažieru zāles instruktora atalgojums ir svārstīgs. Parasti par dežūras stundām trenažieru zālē viņš saņem minimālo atalgojumu. Papildu atalgojumu iegūst par
individuālo darbu ar klientiem, kur ienākumi par vienu individuālo treniņu ir 10-50 latu pirms nodokļu nomaksas atbilstīgi sporta centra cenrādim. Atalgojums ir atkarīgs arī no sezonas – ziemā
ir vairāk klientu, vairāk individuālo treniņu un augstāks atalgojums, vasarā parasti cilvēku ir mazāk,
līdz ar to arī atalgojums zemāks. Iespējamā atalgojuma robežas ir Ls 200 -Ls 2000 mēnesī.

Radniecīgās profesijas

Sporta treneris
Fizioterapeits
Ergoterapeits
Vingrošanas nodarbību instruktors

Ko vari darīt jau šodien Trenažieru zāles instruktoram jāveido labas attiecības un jāprot sadarboties ar klientiem, novēršot iespējamās strīdus situācijas, jāizrāda iniciatīva. Konsultējot viņus, nepieciešams cilvēkus uzklausīt, sniegt padomus un reizēm arī nomierināt. Tādēļ jāattīsta
saskarsmes prasmes.
Rūpējoties par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību, trenažieru zāles instruktoram
pašam regulāri jānodarbojas ar sportu.
Ja esi skolnieks, tad sporto, skolā vairāk uzmanības pievērs bioloģijai, fizikai un psiholoģijai.
Iepazīsti trenažieru veidus, to darbību un lietošanas noteikumus, apmeklējot sporta preču
veikalus un trenažieru zāli. Izpēti savu trenažieri, ja tāds ir mājās. Lasi literatūru par pareizu
fizisko slodzi un vingrinājumiem ķermeņa spēka un izturības attīstīšanai.
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Ja esi sporta pedagoģijas students, tad izvērtē, vai vēlies strādāt par trenažieru zāles instruktoru, vai varbūt tevi interesē zinātniskā pētniecība un iespējas turpināt studijas maģistra līmenī. Attiecīgi pārdomā, kādā virzienā vēlies padziļināt savas zināšanas un prasmes, piemēram,
darbam ar kādu noteikta vecuma grupu vai treniņu metodiskajos jautājumos u.tml. Attīsti savu
fizisko spēku un izturību, ievēro veselīgu dzīvesveidu. Apgūsti sporta psiholoģiju un saskarsmes prasmi individuālajam darbam ar klientu.
Ja strādā par trenažieru zāles instruktoru pēc kursu beigšanas un vēlies paaugstināt savas
profesionālās prasmes, tad izvērtē iespēju studēt sporta pedagoģiju un iegūt trenera kvalifikāciju. Regulāri apmeklē seminārus un mācies kursos, lasi speciālo literatūru un periodiku. Ar kursu piedāvājumu vari iepazīties Latvijas Treneru tālākizglītības centra mājaslapā
www.treneruizglitiba.lv, kā arī dažādu sporta klubu mājaslapās. Ja strādā par trenažieru
zāles instruktoru un esi ieguvis augstāko izglītību sporta jomā, tad atrodi iespēju paaugstināt savu sporta speciālista kvalifikācijas līmeni, mācoties tālākizglītības kursos un ik pēc
pieciem gadiem veicot sertifikāciju.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad tālākizglītības kursos iegūsti pamatzināšanas attiecīgā sporta
veida tehniskajos un drošības noteikumos, sporta medicīnā, iesācēju nodarbību un sacensību organizēšanā, attiecīgā sporta veida pamatiemaņās, pedagoģiskajā un psiholoģiskajā
saskarsmē. Tālākizglītības programmai jābūt Izglītības un zinātnes ministrijas atzītai. Sagatavojies un nokārto sertifikācijas eksāmenus. Un, protams, pārbaudi un rūpējies arī par savu
vispārējo veselības stāvokli.
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Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
sports un smagatlētika

tehnika, iekārtu darbība

cilvēka anatomija un fizioloģija

psiholoģija

trenažieru veidi

trenera darbs

pedagoģiskais darbs

veselīgs dzīvesveids

Man raksturīgas šādas īpašības:
draudzīgums			pacietība			pielāgošanās spēja
elastīgums			atbildīgums			godīgums
izpalīdzība			praktiskums			pašapziņa
sabiedriskums			nepiespiestība			uzņēmība
uzstājība			neatlaidība			vērīgums
taktiskums			saimnieciskums			enerģiskums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
novērtēt cilvēku fizisko sagatavotību
plānot treniņu grafiku un uzdevumus
izskaidrot un mācīt
ieinteresēt un aizraut cilvēkus

saglabāt mieru aizskarošās vai aizvainojošās situācijās
saprasties ar cilvēkiem
strādāt ar trenažieriem
pieņemt lēmumus stresa situācijā

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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Ūdenslīdējs
Kods 7541 01-03
DARBA SATURS Ūdenslīdējus var iedalīt četrās grupās – daivinga skolotāji, industriālie jeb
tehnisko zemūdens darbu ūdenslīdēji, ūdenslīdēji glābēji un militārie ūdenslīdēji.

Ja ūdenslīdējs ir pasniedzējs daivinga kursos, tad pirms to uzsākšanas viņš vienojas ar
pasūtītāju par mācību saturu, nodarbību skaitu, mācību iespējamajām izmaksām. Pēc panāktās vienošanās viņš noslēdz līgumu un brīdina pasūtītāju, ka līguma izpildes termiņi
var arī mainīties, jo daivinga kursu norise ir atkarīga no laika apstākļiem. Mācību laikā
ūdenslīdējs sniedz teorētiskās zināšanas par nepieciešamo aprīkojumu un tā funkcijām,
iepazīstina ar apstākļiem, kas var rasties, ienirstot un iznirstot no ūdens. Tā kā praktiskās
nodarbības norit konkrētā ūdenstilpnē, tad ūdenslīdējs vienlaikus ar mācāmo grupu uzvelk speciālo aprīkojumu, ielec ūdenī, ienirst un iepriekš sniegtās teorētiskās zināšanas
parāda praksē. Lai trenētu ūdenslīdējam nepieciešamas iemaņas, viņš kopā ar saviem
kolēģiem ūdenstilpnē speciāli noslīcina objektus, kurus grupas dalībniekiem uzdod sameklēt. Nodarbības beigās paņem visu aprīkojumu un palīdz grupas dalībniekiem iekāpt
laivā. Pēc kursa beigām eksaminē jaunos ūdenslīdējus un izsniedz sertifikātu par noteikta
līmeņa kursa apguvi.
Industriālais ūdenslīdējs, kurš nodarbojas ar tehniskiem darbiem zem ūdens, tiekas ar pasūtītāju un vienojas par konkrētu uzdevumu veikšanu, piemēram, kuģu piestātnes tehniskā stāvokļa noteikšanu vai remontu, pazuduša objekta atrašanu, dziļuma mērīšanu, naftas
platformas remontu vai kuģu izcelšanu. Atkarībā no uzdevuma viņš veic nepieciešamos
tehniskos darbus un par to informē pasūtītāju. Piemēram, ja tiek konstatēts caurums kuģī,
ūdenslīdējs izvērtē tā lielumu, plāno veicamos darbus cauruma aiztaisīšanai, izmanto speciālas tehnoloģijas, piemēram, metināšanai zem ūdens, un izsniedz juridisku apliecinājumu
par darba paveikšanu.
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Ūdenslīdēja glābēja pamatdarbs ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vai policijā, līdz ar to viņi lielāko daļu sava darba laika pavada uz sauszemes, veicot tiešos darba
pienākumus. Ūdenslīdēji glābēji ir arī ugunsdzēsēji glābēji un ikdienā dodas dzēst ugunsgrēkus, piedalās glābšanas operācijās smagu avāriju gadījumos un likvidē ķīmisko avāriju
sekas. Kad ūdenslīdējs glābējs saņem informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta centra par nepieciešamību meklēt cilvēku vai kādu lietisko pierādījumu par notikušo, viņš dodas uz notikuma vietu, ņemot līdzi speciālo aprīkojumu. Pirms iegremdēšanās ūdenī glābējs noskaidro, vai konkrētajā brīdī tas ir iespējams – vai vējš nav pārāk
spēcīgs, viļņi nav pārāk lieli, vai iegremdēšanās vietā neatrodas kuģi. Ja iegremdēšanās
ir iespējama, tad ūdenslīdējs sazinās ar lieciniekiem, kuri varētu sniegt precīzāku informāciju par iespējamo meklēšanas vietu, uzvelk aprīkojumu, pārbauda, vai balonā ir vajadzīgais gaisa daudzums operācijas veikšanai, un iegremdējas ūdenī, piesienot ap vidukli
virvi. Tā kā ūdenslīdēja darbs var būt bīstams, niršanas operācijās parasti tiek iesaistīti
vairāki ūdenslīdēji – viens nirst, divi vēro nodrošinājumu, no kuriem viens atrodas laivā
un seko līdzi burbuļiem, kas parādās virs ūdens vietā, kur atrodas ūdenslīdējs, bet otrs
atrodas krastā un ar zemūdens sakaru palīdzību vada ienirušo ūdenslīdēju vēlamajā virzienā. Kad meklētais cilvēks vai priekšmets ir atrasts, tad ūdenslīdējs nogādā to krastā
un rīkojas atbilstīgi situācijai – lietiskos pierādījumus nogādā ekspertīzei, cilvēku vai viņa
mirstīgās atliekas nodod mediķiem.
Militāro ūdenslīdēju pamatdarbs ir saistīts ar dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Viņiem ir trīs specializācijas. Kuģu ūdenslīdējs iegremdējas un veic nelielas operācijas ar
atvērta cikla aprīkojumu līdz 30 metriem – izpēta kuģu korpusus, pēc vajadzības apkopj,
remontē to korpusa daļu, kas atrodas zem ūdens, un dara citus vajadzīgus darbus. Atmīnētājs dienē ūdenslīdēju atmīnētāju vienībā, kas nodarbojas ar jūras munīcijas neitralizēšanu – meklē, noskaidro, kāda tā ir, neitralizē un iznīcina nesprāgušo munīciju zem ūdens
un arī uz sauszemes. Savukārt kaujas zemūdens peldētājs dienē speciālo uzdevumu
kaujas vienībās, kuru darba uzdevumi ir slepeni. Laikā, kad nav jāveic ar niršanu saistīti
uzdevumi, militārie ūdenslīdēji aizpilda militāro dokumentāciju, dodas norīkojumos, veic
karakuģa mehāniķa vai klāja matroža uzdevumus u.c.
Tā kā militāriem ūdenslīdējiem un ūdenslīdējiem glābējiem ne katru dienu nākas veikt glābšanas darbus vai militāras operācijas, tad atbilstīgi sagatavošanas vienības grafikiem viņi
periodiski veic specifiskus uzdevumus, iegremdējoties dažādos dziļumos, lai saglabātu
savu zināšanu un fiziskās sagatavotības līmeni.
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Darbā lietojamie instrumenti/aprīkojums Lai ūdenslīdējs varētu veikt savus darba uzdevu-

mus, ir nepieciešams speciāls aprīkojums – ūdenslīdēja hidrokostīms, akvalangs, zeķes, kompensācijas veste ar balonu, reduktors, iemutis, caurulīte, pleznas, neofrēna cepurīte un nepieciešamības gadījumā arī ķivere. Lai vajadzības gadījumā pārgrieztu tīklus, ūdenslīdējs izmanto
nazi. Ūdenstilpnes dziļuma mērīšanai lieto dziļuma mērītāju. Lai saskatītu zem ūdens esošos
objektus, izmanto lukturīti. Ja piedalās militārās operācijās, tad nepieciešams speciāls militārais
ekipējums. Lai savstarpēji sazinātos, ūdenslīdēji lieto virvi vai speciālus zemūdens sakaru aparātus. Nereti ir vajadzīga arī maska ar speciālu aprīkojumu, kas nodrošina sarunāšanās iespējas
zem ūdens. Lai savā starpā sazinātos virs ūdens, ūdenslīdēji izmanto rāciju.

Darba apstākļi Ūdenslīdējs strādā brīvā dabā dažāda veida ūdenstilpnēs – upēs, ezeros vai
jūrā – gan vasarā, gan ziemā. Latvijas ūdenstilpnēs lielākoties ir slikta redzamība un salīdzinoši
auksts ūdens.
Atkarībā no darba specifikas viņi strādā maiņās. Zem ūdens pavadīto stundu skaits arī ir ierobežots, jo ir izstrādātas speciālas normas, kurās norādīts, cik ilgi cilvēks drīkst strādāt zem ūdens.
Ja ūdenslīdējs māca cilvēkiem nirt, tad darba laiks ir atkarīgs no grupas vēlmēm.
Ūdenslīdēja darbs ir fiziski smags, jo speciālais ekipējums sver trīsdesmit kilogramu un pat vairāk, ūdenslīdējam jāizstrādā spiediena maiņas panesamība, nirstot lielos dziļumos, un jābūt
gana spēcīgam, lai strādātu zem ūdens, uznirtu augšā un vēl paceltu no ūdens atrasto cilvēku
vai priekšmetu. Tā kā ūdenslīdēji glābēji lielākoties meklē jau noslīkušus cilvēkus, tad svarīga ir
arī psiholoģiskā stabilitāte – bieži vien tie ir bērni un cilvēki, kurus vēl cer atrast dzīvus. Savukārt militārajiem ūdenslīdējiem jāstrādā bīstamos apstākļos, jo nākas saskarties un neitralizēt
sprāgstvielas.

Darba iespējas Ūdenslīdēji var strādāt Jūras spēku flotilē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestā, policijā, uz kuģa vai ostās par tehnisko ūdenslīdēju vai arī par niršanas (daivinga) treneri, kurš māca jaunos ūdenslīdējus dažādos nirēju klubos, ūdenslīdēju mācību centros. Ūdenslīdējs var strādāt arī kā pašnodarbinātais.
Nepieciešamā izglītība Lai strādātu par ūdenslīdēju, ir nepieciešama vismaz vidējā izglītī-

ba. Paralēli iegūtajai izglītībai jāmācās speciālos ūdenslīdēja kursos kādā no Latvijā esošajiem
ūdenslīdēju mācību centriem vai daivinga klubiem, kas piedāvā iegūt daivinga trenera vai tehniskā ūdenslīdēja sertifikātu kāda speciāla ūdenslīdēju zemūdens darba veikšanai, piemēram,
videofimēšana, metināšana, pēc profesionālās niršanas instruktoru asociācijas PADI vai Starptautiskās zemūdens peldēšanas federācijas CMAS izstrādātās mācību programmas.
Ja vēlies būt militārais ūdenslīdējs, tad jāstājas bruņotajos spēkos un jāmācās jaunkareivja
kursos, jānodien noteikts laiks militārajās vienībās un jādodas uz Jūras spēku mācību centru
Ūdenslīdēju skola, kas piedāvā īpašus mācību kursus vairākos līmeņos – kuģu ūdenslīdēju,
ūdenslīdēju atmīnētāju, ūdenslīdēju darba vadītāju, kā arī barokameras operatoru kursus.
Ja vēlies būt ūdenslīdējs glābējs, tad izglītību vari iegūt ugunsdrošības un civilās aizsardzības
koledžā vai arī, strādājot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vai policijā, pieteikties
papildus mācīties ūdenslīdēju kursos.
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Iespējamais atalgojums Ūdenslīdēja atalgojums ir atkarīgs no darba specifikas un var būt
robežās no Ls 300 līdz Ls 1000 mēnesī.

Ja ūdenslīdējs strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, policijā vai dienē Jūras spēku flotilē, tad saņem papildu piemaksu savai darba algai. 15.03.2011. MK noteikumi nr. 190
“Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”
paredz, ka par ūdenslīdēja pienākumu veikšanu pie algas tiek piemaksāti Ls 50, savukārt par
nesprāgušas munīcijas atmīnēšanu – Ls 80.
Ja ūdenslīdējs izdara kuģu tehnisko remontu, tad ienākumi ir atkarīgi no pasūtījumu skaita, darba sarežģītības, nostrādāto stundu skaita un kuģu īpašnieku maksātspējas.
Ja ūdenslīdējs ir pasniedzējs daivinga kursos, tad ienākumi tiek aprēķināti pēc nostrādāto stundu un mācīto grupu skaita.

Radniecīgās profesijas

Glābējs
Ugunsdzēsējs glābējs
Militārās profesijas nacionālajos bruņotajos spēkos
Profesionāls sportists

Ko vari darīt jau šodien Vai esi fiziski spēcīgs, vai tu mīli ūdeni un patīk dažādi izaicinājumi?
Ūdenslīdējam jābūt ne vien fiziski, bet arī psiholoģiski stipram, disciplinētam un atbildīgam, tāpēc šo darbu būs ļoti grūti darīt, ja nejutīsi lielu vēlēšanos un nebūs apņēmības to veikt.
Ja esi skolnieks, vari iepazīties ar nirēju portālu www.nirejs.lv, doties ekskursijā uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vai Jūras spēku mācību centru Ūdenslīdēju skola, lai klātienē
aplūkotu ūdenslīdēja aprīkojumu un uzdotu tevi interesējošus jautājumus. Tā kā niršana prasa
zināmu fizisku sagatavotību, tad esi aktīvs un ikdienā nodarbojies ar dažādiem sporta veidiem.
Skolā īpašu uzmanību pievērs sporta stundām, ģeogrāfijai un fizikai, jo nirējam ir svarīgi saprast, kādos apstākļos viņš strādā un kādi zemūdens spēki iedarbojas uz viņa ķermeni.
Ja dienē bruņotajos spēkos, studē Sporta akadēmijā vai apgūsti policista profesiju, tad niršanu
vari izvēlēties kā sava darba ievirzi. Ja zini, ka nirēja darbs tev patiks, vari jau laikus mācīties niršanas kursos un atkarībā no jomas, kurā vēlies specializēties, interesēties, kā norit glābšanas,
atmīnēšanas vai zemūdens tehniskie darbi.
Ja vēlies pārkvalificēties, sāc ar niršanas kursu iesācējiem, jo sākotnēji ir nepieciešams saprast,
vai iegremdēšanās ūdenī tev patīk. Ja mācību laikā secini, ka šis darbs tevi varētu interesēt, tad
turpini ūdenslīdēja mācības augstākā līmenī, mācoties kursos par zemūdens darbu veikšanu.
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Ja vēlies papildināt savas zināšanas, tad mācies augstākā līmeņa ūdenslīdēja kursos, piemēram, daivinga trenera, ūdenslīdēja atmīnētāja vai ūdenslīdēju darbu vadītāju kursos.
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Prasmju noteikšanas lapa
Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju
atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un
prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:
ģeogrāfija un fizika

navigācijas iekārtas

fiziskas aktivitātes, sports

neparasta, mainīga darba vide

zemūdens pasaule, peldēšana

nestandarta situācijas, to risināšanas iespējas

zemūdens darbarīki

ūdenslīdēju ekipējums

Man raksturīgas šādas īpašības:
piesardzība			precizitāte			savaldība
stabilitāte			atbildīgums			drosme
racionalitāte*			neatlaidība			apņēmība
izturība				pacietība			kritiskums
uzņēmība			izpildīgums			spēja riskēt
patstāvība			disciplinētība			zinātkāre
*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
rīkoties ar niršanas aprīkojumu

sniegt pirmo palīdzību*

operatīvi reaģēt bīstamās situācijās

rīkoties ar navigācijas iekārtām un zemūdens
instrumentiem

izturēt lielu fizisku slodzi
ievērot instrukcijas un darboties komandā

saglabāt emocionālu stabilitāti
peldēt, nirt, orientēties zem ūdens

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju
apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma

Atzīmju skaits: ________
Jo vairāk ir atzīmju, jo piemērotāka profesija.
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dabas resursi, to prasmīga un efektīva
izmantošana

darbu plānošana, organizēšana,
dabas procesu uzraudzība

saprotami izskaidrot sarežģītas lietas

izvēlēties labāko risinājumu, salīdzinot ieguldījumus un ieguvumus
veikt statistisko analīzi

praktiski pielietot lauksaimniecības
zināšanas

izmantot laboratorĳas instrumentus
un aprīkojumu

izstrādāt prezentācĳu

lietot digitālo kameru, videokameru,
attēlu apstrādes programmatūru

strādāt ar biroja tehniku

saprasties ar cilvēkiem

saimnieciskums
sistemātiskums***
intuīcĳa****
godkāre
enerģiskums
pašapzinīgums

veidot ainavu maketus, modelēt,
skicēt

izstrādāt un prezentēt savu darbu

sagatavot plāna grafisku
reprezentācĳu

izvēlēties augsnei un videi atbilstīgus
dekoratīvos augus

veidot labu saskarsmi, izprast sarunas
biedra teikto

daudzpusīgi vērtēt, ņemot vērā
vairākus faktorus

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

sadarboties, strādāt komandā

neatkarība
lietišķums
akurātība
piesardzība
analītiskums
materiālisms**

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

komplicētība*
emocionalitāte
zinātkāre
izteiksmīgums
radošums
oriģinalitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

apstādījumu veidošanas tradīcĳas
un stili

dekoratīvie augi, to piemērotība
augsnes un vides īpašībām

parki, apstādījumi, botāniskie dārzi

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

kritiskums
komplicētība***
racionalitāte****
neatkarība
atbildīgums
neatlaidība

māksliniecisko izpausmju veidi

bioloģĳa, fizika, ķīmĳa

ainavas izveides detalizēta
plānošana

matemātika, informātika, tehniskā
grafika

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
*****materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

zinātkāre
intelektualitāte*
intraversĳa**
rūpīgums
izlēmība
analītiskums

saimnieciskums
praktiskums
tālredzība
materiālisms*****
apķērība
vērīgums

jaunas augu šķirnes

bioloģĳa, ķīmĳa, dabas zinības

Man raksturīgas šādas īpašības:

kvalitātes kontrole

laboratorĳas darbi

zīmēšana, gleznošana, kompozīcĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
augu aizsardzības metodes

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

lauksaimniecības darbi

AINAVU
ARHITEKTS

AGRONOMS
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apstādījumos pielietojamo augu, koku un
krūmu sortiments, augšanas prasības

apstādīšanas procesa agrotehniskie
un tehnoloģiskie aspekti un risinājumi

sabiedriskums
lietišķums
racionalitāte**
ekstraversĳa***
valdonība
pastāvība

orientēties dārza tehniskajā aprīkojumā
un tehnikā, instrumentos un mehānismos
izvēlēties ekoloģiski, ekonomiski
un estētiski piemērotus augus
izvēlēties piemērotākās tehnoloģĳas
apstādījumu kopšanai
izmantot dažādus augu mēslošanas
līdzekļus

izstrādāt projekta skici, darba
zīmējumus

sastādīt darbu veikšanas grafiku
un izmaksu tāmi

plānot, noteikt prioritātes, organizēt,
vadīt darba procesu

kritiski un daudzpusīgi vērtēt
situācĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

uzņēmība
godkāre
enerģiskums
saimnieciskums
materiālisms*
optimisms

zinātkāre
apzinīgums
kārtīgums
praktiskums
neatlaidība
savaldība

ceļu un laukumu segumu ierīkošanas
paņēmieni

augu stādīšana, kompozīcĳas veidošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

saistība starp cilvēka emocionālo
stāvokli un fizisko pašsajūtu

augsnes un augu mēslojums

zīmēšana, gleznošana, kompozīcĳa,
tehniskā grafika

taktiskums
pārliecinātība
draudzīgums
kārtīgums
atvērtība
lietišķums

neatlaidība
atturība
sistemātiskums *
zinātkāre
precizitāte
neatkarība

darbs, ar kuru var praktiski palīdzēt
cilvēkiem

Austrumu filozofija, ajūrvēda

ģimenes locekļu pašsajūta, slimību
un izveseļošanās iemesli

veselīgs dzīvesveids

veikt adatu terapĳu

pārzināt cilvēka anatomĳu

uzlabot pašsajūtu ar ķermeņa
enerģētisko punktu masāžu

noteikt ķermeņa aktīvos punktus

būt labam klausītājam
veikt elpošanas un relaksācĳas
vingrinājumus

vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītas lietas

saprasties ar dažāda vecuma
un sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

izpalīdzība
labestība
stabilitāte
pacietība
atbildība
centība

Man raksturīgas šādas īpašības:

netradicionālās un tautas
dziedniecības metodes

dietologu atziņas par sabalansēta
uztura nozīmi mūsu veselībai

cilvēka ķermeņa uzbūve,
fizioloģiskie procesi

Mani interesē:

Mani interesē:
augsnes tipi, īpašības, apstrādes
īpatnības

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

bioloģĳa, ķīmĳa, informātika

AKUPUNKTŪRAS
ĀRSTS

AINAVU
TEHNIĶIS
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apdares darbu plānošana,
organizēšana

apdares darbu mašīnas, instrumenti
un aprīkojums

sabiedriskums
drosme
praktiskums
godīgums
pastāvība
centība

materiālisms*
neatkarība
racionalitāte**
apķērība
optimisms
praktiskums

risināt konfliktus un nesaskaņas, rast
kompromisus, panākt vienošanos

kritiski un daudzpusīgi izvērtēt alternatīvā risinājuma stiprās un vājās puses

plānot un organizēt apdares darbus

izvēlēties atbilstīgus apdares materiālus

pamatot viedokli, izskaidrot,
pārliecināt

noformēt lietišķo dokumentācĳu

strukturēti izklāstīt savu viedokli
mutiski un rakstveidā

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar dažādiem cilvēkiem

saglabāt paškontroli un emocionālo
līdzsvaru sarežģītās situācĳās

pamanīt kļūdas, noteikt cēloņus
un to novēršanas iespējas

strādāt ar biroja tehniku

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrast tajā būtiskāko

pārliecināt cilvēkus

mobilizēt sevi apjomīgam darbam
ierobežotā laikā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties projekta rasējumos

draudzīgums
disciplinētība
precizitāte
taupīgums
piesardzība
neatlaidība

saskarsme, attiecības un darbs
ar cilvēkiem

dalība sabiedriskās dzīves norisēs

klientu lojalitātes programmas
un to bonusi sadzīves pakalpojumiem,
iepirkumu vietās

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

uzņēmība
izlēmīgums
enerģiskums
godkāre
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks darbs

iespēja apdrošināt savu veselību vai
vērtīgu īpašumu

atbildīgu lēmumu pieņemšana,
izvērtējot ieguvumus, zaudējumus
un riskus

politisko procesu ietekme uz dzīves
kvalitāti, sociālekonomisko stāvokli

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

godkāre
enerģiskums
ekstraversĳa*
optimisms
uzņēmība
uzstājība

materiālisms**
izlēmība
vērīgums
kārtīgums
apzinīgums
savaldība

inovatīvas pieejas apdarē

apdares darbu tehnoloģĳas

Man raksturīgas šādas īpašības:

ēku būvniecība un renovācĳa

apdares darbu materiāli

jaunākās ziņas, sabiedriskās dzīves
aktualitātes

Mani interesē:

Mani interesē:
darba apjoma un kvalitātes kontrole,
darba procesa uzraudzība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, fizika, tehniskā grafika,
vizuālā māksla

APDROŠINĀTĀJS

APDARES DARBU
TEHNIĶIS
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rasēšana, piegrieztņu izstrāde

modes vēsture

mērķtiecība
enerģiskums
oriģinalitāte
iniciatīva
pacietība
precizitāte

aprēķināt pamatmateriāla un palīgmateriālu daudzumu

konsultēt stila jautājumos

zīmēt apģērbu skices

saprasties ar cilvēkiem

mobilizēt sevi intensīvam un augstas
precizitātes darbam ierobežotā laikā

šūt apģērbu

modelēt tērpus

strādāt ar apģērba konstruēšanas datorprogrammām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

prasmīgums
izturība
veiklība
neatlaidība
atbildīgums
uzņēmība

neatkarība
intuīcĳa*
radošums
atraktivitāte
ekstraversĳa**
godkāre

radošs darbs

apģērbu stili un funkcionalitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

tekstilmateriālu veidi un īpašības

tērpu modelēšana un konstruēšana

izpildīgums
centība
spēja pielāgoties
vērīgums
patstāvība
izturība

atšķirt krāsu, toņu nianses

saglabāt līdzsvaru uz trepēm, augstumā

špaktelēt, slīpēt, gruntēt

daudz laika pavadīt stāvus

kritiski izvērtēt risinājuma stiprās un
vājās puses, loģiski pamatot viedokli

kopt darba instrumentus

labi koordinēt sava ķermeņa kustības

izvērtēt detaļu atšķirību attālumā un
tuvumā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lietišķums
praktiskums
drosme
materiālisms*
prasmīgums
uzmanīgums

apmetēja darba instrumenti

apmešanas darbu tehnoloģĳa

apdares darbu mašīnas, instrumenti
un aprīkojums

praktisks darbs ar redzamu rezultātu

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

saimnieciskums
piesardzība
stabilitāte
lietpratīgums
veiklība
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

sporta nodarbības, fiziskās
aktivitātes

dekoratīvo tekstūru veidošana

apdares materiāli un to pielietojums

fizika, ķīmĳa, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
šūšanas tehnoloģĳas un iekārtas

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

apģērba modes tendences

APMETĒJS

APĢĒRBU MODELĒŠANAS UN KONSTRUĒŠANAS
SPECIĀLISTS
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pielāgotība
mērķtiecība
materiālisms**
drosme
enerģiskums
pašapziņa

disciplinētība
precizitāte
piesardzība
savaldība
izpalīdzība
vērība

problēmsituācĳu un konfliktu
risināšana

palīdzība cilvēkiem

ātri koncentrēties atbildīga uzdevuma
veikšanai neatkarīgi no apstākļiem
precīzi izpildīt rīkojumus
lietot šaujamieročus
vadīt automašīnu

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālo slāņu cilvēkiem

konstruktīvi risināt konfliktus

saglabāt mieru stresa situācĳās

kontrolēt savas emocĳas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

praktiskums
stabilitāte
vērīgums
izpildīgums
sistemātiskums*
kritiskums

būvniecība

analītiskums
racionalitāte**
disciplinētība
izturība
precizitāte
darbīgums

detaļu savienojumu veidi

apsildes, ventilācĳas un saldēšanas
iekārtu uzbūve un darbība

rokas un elektroinstrumenti

plānot darbu secību, noteikt prioritātes

likt stiprinājumus, kniedēt, slīpēt, urbt,
skrūvēt

orientēties tehniskajā dokumentācĳā
precīzi un akurāti pildīt uzdevumu

strādāt komandā

uzstādīt un montēt apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtas
veikt lodēšanas, blīvēšanas darbus

izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās
un vājās puses

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

rūpība
akurātums
neatlaidība
saimnieciskums
centība
enerģiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

tehniskā grafika

apsildes, ventilācĳas un saldēšanas
iekārtu montāža un remonts

iekārtu rekonstruēšana, uzstādīšana

darbs drošības dienestos vai militārās
struktūrās

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

neatlaidība
ekstraversĳa*
stabilitāte
izturība
lietišķums
apzinīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

psiholoģĳa, cilvēku ķermeņa valoda

ieroču veidi un to pielietojums

grāmatas, kinofilmas ar kriminālu
sižetu, trilleri, detektīvi

fizika, ķīmĳa, matemātika

Mani interesē:

Mani interesē:
mana fiziskā forma, treniņi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

cīņu sporta veidi, pašaizsardzības
paņēmieni

APSILDES, VENTILĀCĲAS UN
SALDĒŠANAS IEKĀRTU TEHNIĶIS

APSARGS
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radošums
analītiskums
komplicētība**
sistemātiskums***
racionalitāte****
intelektualitāte*****

kritiskums
savaldība
prasīgums
sabiedriskums
uzņēmība
drosme

makro un mikroekonomika,
uzņēmējdarbība

industriālā dizaina tehnika

skicēt, izstrādāt tehnisko rasējumu
pievērst uzmanību procesa detaļām,
niansēm
kontrolēt un regulēt apsildes,
ventilācĳas un saldēšanas iekārtas
pārzināt būvniecības darbus

organizēt cilvēkus darbam

kritiski izvērtēt risinājuma pozitīvās
un negatīvās puses

kompleksi risināt problēmu, ņemot
vērā vairākus faktorus

projektēt apsildes, ventilācĳas un
saldēšanas iekārtas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

oriģinalitāte
lietpratība
godīgums
neatlaidība
analītiskums
enerģiskums

uzņēmība
godkāre
sistemātiskums****
rūpīgums
zinātkāre
intelektualitāte*****

būvmateriāli, to īpašības

dizaina tehnika, metodes un principi

projektēšana un teritorĳas plānošana

ēku funkcionālās un telpiskās prasības, izvietojums vidē

plānot, organizēt un vadīt
arhitektūras projektēšanas
darbus

izmantot arhitektūras projektēšanas un
plānošanas specializētās programmatūras

veidot labu saskarsmi un sadarbību

izstrādāt maketu noteiktā mērogā
(arī datorprogrammā)

prezentēt ideju vai projektu
piedāvāt oriģinālus risinājumus

integrēt inženierelementus vienotā dizainā

skicēt, zīmēt, izstrādāt zīmējumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** introspekcĳa – vēlme iedziļināties sevī un citos cilvēkos
*** intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
**** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

komplicētība*
emocionalitāte
izteiksmīgums
introspekcĳa**
intuīcĳa***
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, tehniskā grafika, fizika

arhitektūras stili un elementi

arhitektūra un būvniecības tradīcĳas
pasaulē

eksperimenti un datu apstrāde

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
***** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

praktiskums
saimnieciskums
vērīgums
izlēmība
precizitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

inženierzinātnes un tehnoloģĳas

celtniecības darbu specifika

kvalitātes kontrole, rezultātu analīze

māksla, kultūra, žurnāli un literatūra
par arhitektūru

Mani interesē:

Mani interesē:
apsildes, ventilācĳas un saldēšanas
iekārtu uzbūve un darbība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, fizika, tehniskā grafika

ARHITEKTS

APSILDES, VENTILĀCĲAS UN
SALDĒŠANAS/MEHĀNIKAS INŽENIERIS
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saskarsmes psiholoģĳa

sporta, aktīvās atpūtas pasākumu
organizēšana

ekstraversĳa *
pārliecinātība
radošums
impulsivitāte
draudzīgums
izpalīdzīgums

zinātkāre
kritiskums
neatkarība
racionalitāte
rūpīgums
spēja pielāgoties

disciplinētība
precizitāte
konkrētība
piesardzība
sistemātiskums *
mērķtiecība

īpašie apgaismojumi, gaismas
specefekti mājas ballītēs un citos
pasākumos

datu pārraidē pielietoto tehnisko
ierīču darbība

skaņu sistēmas

saslēgt pasākumu apskaņošanai
nepieciešamo aparatūru
veikt sīkus remontdarbus dažādām
elektroniskām ierīcēm

mobilizēt sevi liela apjoma darbam
ierobežotā laikā
radīt gaismas un skaņas specefektus

noformēt lietišķo dokumentācĳu

mobilizēt sevi intensīvam darbam
neatkarīgi no apstākļiem

konstruktīvi risināt konfliktus

rakstīt projektus

veikt skaņu ierakstus un tos apstrādāt

filmēt un montēt videoklipus

rast radošus risinājumus ārkārtas
situācĳās

sastrādāties ar cilvēkiem

nodrošināt atpūtnieku drošību

organizēt atpūtas pasākumus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

iesaistīt cilvēkus aktīvā atpūtā

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

atvērtība
radošums
izturība
praktiskums
neatlaidība
pacietība

Man raksturīgas šādas īpašības:

attēlu apstrādes iespējas speciālās
datorprogrammās

jaunākās tehnoloģĳas, tehniskie
risinājumi datu pārraidē

informātika, fizika

laikmetīgā māksla, performances
ar mūsdienu tehnoloģĳu radītiem
gaismas un skaņas specefektiem

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
bagāta iztēle
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

neatlaidība
oriģinalitāte
atbildīgums
apķērība
optimisms
dāsnums

komandu saliedēšanas pasākumi

brīvā laika, atvaļinājumu plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunu atpūtas iespēju apzināšana

sabiedriskās dzīves pasākumi

vizuālā māksla un/vai mūzika

Mani interesē:

Mani interesē:
pozitīvu emocĳu sagādāšana cilvēkiem

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kultūras dzīves norises

ATTĒLA UN SKAŅU IERAKSTU APARATŪRAS
SPECIĀLISTI

ATPŪTAS ORGANIZĒŠANAS
SPECIĀLISTS
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apzinība
veiklība
vērīgums
disciplinētība
oriģinalitāte
pacietība

strādāt ar automatizētām
rūpniecības aušanas iekārtām

novērtēt materiālu kvalitāti

precīzi izpildīt uzdoto

sastrādāties ar cilvēkiem

atturīgums
precizitāte
vērīgums
spēja pielāgoties
sistemātiskums *
apdomīgums

neatlaidība
materiālisms**
uzņēmība
pašapziņa
stabilitāte
racionalitāte ***

saprasties ar cilvēkiem
orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrast tajā būtiskāko
strādāt ar biroja tehniku
noformēt lietišķo dokumentācĳu

konstruktīvi risināt konfliktus
strukturēti izklāstīt savas domas un
uzskatus mutiski un rakstveidā
ātri veikt matemātiskus aprēķinus
strādāt ar Excel programmu

aust ar etnogrāfiskām stellēm
radīt gobelēnus
regulāri pārbaudīt un apkopt man
uzticēto tehnisko aprīkojumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

savaldība
apzinīgums
disciplinētība
kārtīgums
praktiskums
taupība

uzņēmumu attīstība, biznesa
panākumu un neveiksmju analīze

savu ienākumu un izdevumu uzskaite,
to analīze

sava un ģimenes budžeta plānošana

analītisks darbs

mobilizēt sevi intensīvam un augstas
precizitātes darbam

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

praktiskums
kārtīgums
precizitāte
prasmīgums
izturība
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:
rūpīgums
savaldība
pielāgotība
draudzīgums
enerģiskums
radošums

personiskās bibliotēkas,
e-dokumentu un citu materiālu
pārskatāmas sistēmas izveidošana

māksliniecisks darbs ar praktiskā
darba iemaņām un roku veiklību

jaunāko tehnoloģĳu radītie
izejmateriāli moderno audumu
sastāvā

Man raksturīgas šādas īpašības:

erudīcĳas, prāta spēles, krustvārdu
mīklas

audēju darba paraugi etnogrāfiskajos
muzejos, gadatirgos

audumu, tekstilizstrādājumu
individuāla radīšana

matemātika, statistika

rokdarbi

mūsdienu un senatnes tehnoloģĳas
audumu izgatavošanā

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
aušanas iekārtu veidi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

audumu tapšanas process

AUDITORS

AUDĒJS
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ķīmĳa, bioloģĳa

ēdināšanas nozares jaunumi

saimnieciskums
taupīgums
disciplinētība
darbīgums
veiklība
pacietība

ar aizrautību un izteiksmi lasīt vai
stāstīt pasakas, dzejoļus u.c.

pagatavot marinādi saskaņā ar receptūru
gatavot garšīgus dārzeņu konservus,
izmantojot mūsdienu pārtikas tehnoloģĳas

konstruktīvi argumentēt savu
viedokli

precīzi izpildīt man uzticētos
uzdevumus

gatavot ēst

konstruktīvi un pacietīgi risināt
konfliktus

regulāri pārbaudīt savā pārraudzībā
esošos darbus

strādāt komandā

draudzīgums
radošums
godīgums
praktiskums
saimnieciskums
piesardzīgums

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību

veikt bērna higiēnas aprūpi

mazināt spriedzi vai nogurumu
ar humoru, spēles elementiem

palīdzēt bērniem apgūt jaunas
iemaņas sevis aprūpē

saprasties ar bērniem

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

rīkoties atbildīgi, izpildīt saistības

pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms
uzņēmība
neatlaidība

bērnu fiziskās un psiholoģiskās
attīstības jautājumi

brīvā laika, aktīvās atpūtas, sporta
pasākumi

palīdzība cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

atbildīgums
izpalīdzīgums
kārtīgums
sabiedriskums
sirsnība
atklātība

Man raksturīgas šādas īpašības:

dažādi interešu pulciņi, nodarbības
mākslas vai tehniskās jaunrades
studĳā

sabiedriskās dzīves pasākumi

prāta spēles, krustvārdu mīklas,
erudīcĳu konkursi

mazi bērni, viņu aprūpe, iemaņu
mācīšana, rotaļas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
precizitāte
neatlaidība
kārtīgums
materiālisms*
izturība

centība
rūpīgums
atbildīgums
sabiedriskums
izpalīdzīgums
draudzīgums

savu recepšu izdomāšana

jaunas konservēšanas receptes

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs augļu un dārzeņu pārstrādes
ražotnē

augļu un dārzeņu konservēšanas
specifika

bērnu literatūra un mūzika

Mani interesē:

Mani interesē:
praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

pavārmāksla

AUKLIS

AUGĻU UN DĀRZEŅU
KONSERVĒTĀJS
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pacietība
materiālisms*
saimnieciskums
disciplinētība
piesardzība
kārtīgums

pacietība
materiālisms*
darbīgums
disciplinētība
saimnieciskums
kārtīgums

vadīt autobusu, trolejbusu vai tramvaju
patstāvīgi veikt transportlīdzekļa
apkopi un sīkus remontdarbus

kontrolēt savas emocĳas

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*

*palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu
un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

orientēties pēc kartes

konstruktīvi risināt konfliktus

ievērot precizitāti uzticēto darbu
izpildē

strādāt ar kravu pārvietošanas
ierīcēm

pārzināt dažāda tipa kravas
pārvietošanas iekārtu darbību

strādāt komandā

veikt iecerētos darbus noteiktā laikā

saprasties ar cilvēkiem

pārliecinātība
neatlaidība
rūpība
izlēmība
uzņēmība
drosme

patstāvīgi veikt mašīnu apkopi un sīkus
remontdarbus

vadīt automašīnu

ievērot drošības tehnikas noteikumus

novērtēt ārējo apstākļu ietekmi
uz kravas pārvietošanas drošību

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

stabilitāte
piesardzība
izturība
lietišķums
praktiskums
pielāgošanās spēja

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, fizika

auto tehnikas darbības principi,
ekspluatācĳas nianses

darbs nestandarta apstākļos,
ārējās vides ietekmē
kraušanas darbu tehnoloģĳa un
mehanizācĳa

darbs ar mehāniskām ierīcēm

autoceltņu vadīšana

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izpalīdzīgums
sabiedriskums
laipnība
pārliecinātība
apzinīgums
apķērība

matemātika, fizika

praktiska palīdzība cilvēkiem

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

stabilitāte
godīgums
izturība
lietišķums
praktiskums
pielāgošanās spēja

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunumi autobūvē

darbs ar cilvēkiem

darbs ar atrašanos ceļā,
pārbraucieniem

lielo transporta līdzekļu vadīšana

praktisks darbs

lielo kravu pārkraušanas tehnika

Mani interesē:

Mani interesē:
auto tehnikas darbības principi un
ekspluatācĳas noteikumi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

pasažieru pārvadājumi,
apkalpošanas kultūra

AUTOCELTŅU UN CITU KRAUŠANAS
IEKĀRTU OPERATORS

AUTOBUSU, TROLEJBUSU UN
TRAMVAJU VADĪTĀJS
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neatlaidība
zinātkāre
analītiskums
sistemātiskums *
kārtīgums
precizitāte

uzstādīt automašīnu signalizācĳas

ātri risināt galvā matemātiskos aprēķinus

remontēt elektrotehniku

precīzi izpildīt uzdoto

saprasties ar cilvēkiem

sastādīt elektromontāžas shēmas

mērīt un analizēt elektriskos parametrus: spriegumu, strāvu, pretestību

strādāt ar elektrotehnikas instrumentiem un ierīcēm

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
piesardzība
pacietība
rūpība
izturība
pastāvība

Man raksturīgas šādas īpašības:
racionalitāte**
apķērība
uzņēmība
atbildība
izpalīdzība
draudzīgums

automašīnu remonts, pilnveidošana

jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas
un telekomunikācĳu nozarē

automašīnu elektronika,
elektroinstalācĳas

neatlaidība
uzņēmība
izlēmība
materiālisms**
enerģiskums
pašapziņa

disciplinētība
kārtīgums
precizitāte
pacietība
centība
stabilitāte

jaunumi auto būvniecībā

auto, motosports

tehnisks darbs

automašīnu vadīšana

lasīt rasējumus, elektriskās shēmas un
kinemātiskās shēmas

veikt autoelektronikas diagnostiku ar
datoru

orientēties automašīnu marku,
automodeļu specifiskajās īpatnībās
veikt automašīnas tehnisko apkopi,
remontdarbus

novērtēt automašīnu tehnisko stāvokli

palielināt automašīnas jaudu
konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
racionalitāte*
lietišķums
saimnieciskums
izturība
patstāvība

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, fizika

automašīnu remonts

matemātika, fizika

praktisks darbs

dažādas sarežģītības elektroierīču
konstruēšana

praktisks un precīzs darbs

automašīnu uzbūve, darbības
principi

Mani interesē:

Mani interesē:
darbs ar tehniku

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

elektroiekārtu uzbūves principi

AUTOMEHĀNIĶIS

AUTOELEKTRIĶIS
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neatlaidība
uzņēmība
izlēmība
saimnieciskums
enerģiskums
pašapziņa

koordinēt cilvēku darbu
lasīt rasējumus, elektriskās shēmas
un kinemātiskās shēmas
novērtēt automašīnu tehnisko stāvokli
kārtot lietišķo dokumentācĳu

saprasties ar dažādiem cilvēkiem

aprēķināt remonta vai tehniskās
apkopes darbu izmaksas

konstruktīvi risināt konfliktus

veikt automašīnu apkopi,
remontdarbus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precizitāte
disciplinētība
kārtīgums
pacietība
centība
stabilitāte

jaunumi auto būvniecībā

auto, motosports

precizitāte
zinātkāre
enerģiskums
pacietība
kārtīgums
racionalitāte**

uzņēmība
izlēmība
pašapziņa
dominēšana
ekstraversĳa***
stabilitāte

matemātika, fizika

inženiertehniskās zinātnes

darbs, kur varētu izmantot savu
analītisko domāšanu un praktiskā
darba iemaņas

auto vadīšana

organizēt un veikt tehnikas iepirkumus
strādāt ar speciālām
datorprogrammām
kārtot lietišķo dokumentācĳu

ieviest jaunās tehnoloģĳas auto
pārvadājumos
novērtēt transportlīdzekļa tehnisko
stāvokli

mobilizēt sevi atbildīgam un augstas
precizitātes darbam
koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
***ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

analītiskums
lietišķums
sistemātiskums*
neatlaidība
patstāvība
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunumi autobūvē

autotransporta ekspertīze

dažādu transporta līdzekļu uzbūve,
darbības principi, ekspluatācĳa

tehnisks darbs

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
materiālisms*
vērība
precizitāte
izturība
pastāvība

Man raksturīgas šādas īpašības:

automašīnu remonts

matemātika, fizika

praktisks darbs

autotransports, loģistika

Mani interesē:

Mani interesē:
automašīnu vadīšana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

automašīnu uzbūve, darbības
principi

AUTOTRANSPORTA
INŽENIERIS

AUTOSERVISA
SPECIĀLISTS
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auto, motosacīkstes

saskarsme

apzinīgums
uzņēmība
materiālisms *
enerģiskums
patstāvība
kārtīgums

konstruktīvi risināt konfliktus
saglabāt mieru neatkarīgi
no apstākļiem
veikt automašīnai nepieciešamo
apkopi un sīkus remontdarbus

mazināt nepieredzējušu autovadītāju
satraukumu

apgūt A, B vai C kategorĳas
autovadītāja braukšanas iemaņas

mācīt vadīt auto un izskaidrot
ceļu satiksmes noteikumus

vienmēr ievērot ceļu satiksmes
noteikumus

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

draudzīgums
pārliecinātība
pacietība
neatlaidība
apķērība
izpalīdzīgums

drosme
savaldība
sabiedriskums
taktiskums
pielāgošanās spēja
praktiskums

ceļu satiksmes drošība

automašīnu tehniskie rādītāji

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs ar iespēju plānot savu laiku

autovadītāja darbs

kvalitatīvs un augsti atbildīgs darbs
cilvēku drošībai

jaunāko tehnoloģĳu attīstība un to
pielietošanas iespējas tehniskajās
ierīcēs

precizitāte
racionalitāte**
darbīgums
pacietība
kārtīgums
praktiskums

organizēt lidaparātu tehnisko apkopi
izstrādāt lidaparātu tehniskās
ekspluatācĳas rokasgrāmatas
strādāt ar speciālām
datorprogrammām
kārtot lietišķo dokumentācĳu

sastrādāties ar cilvēkiem
koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu
konstruktīvi argumentēt savu viedokli
novērtēt transportlīdzekļa tehnisko
stāvokli

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
zinātkāre
sistemātiskums*
neatlaidība
patstāvība
disciplinētība

vērība
neatkarība
lietišķums
godīgums
stabilitāte
materiālisms***

analītisks darbs

inženiertehniskās zinātnes

Man raksturīgas šādas īpašības:

tehnisko kļūmju rašanās cēloņi
un to novēršana

matemātika, fizika

lidaparātu uzbūve, darbības
principi, ekspluatācĳas noteikumi

aviācĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
pedagoga darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

jaunumi auto tirgū

AVIĀCĲAS
INŽENIERIS

AUTOVADĪŠANAS
INSTRUKTORS
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oriģinalitāte
vērīgums
darbīgums
disciplinētība
precizitāte
pacietība

izgatavot ādas apģērbu
zīmēt skices
strādāt ar ādas apstrādes
instrumentiem un aprīkojumu
novērtēt materiālu kvalitāti

saprasties ar cilvēkiem

ievērot precizitāti darbā

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

rast radošus risinājumus

saimnieciskums
uzņēmība
atbildīgums
pārliecinātība
sabiedriskums
radošums

ādas pielietojums mākslas darbos

ādas apstrādes tehnoloģĳa,
instrumenti

praktisks darbs

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

praktiskums
veiklība
rūpīgums
prasmīgums
izturība
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

vizuālā māksla, kompozīcĳa

rokdarbi

ādas rotas, aksesuāri

rūpība
patstāvība
stabilitāte
spēja pielāgoties
pacietība
atbildība

uzturēt kārtīgu un tīru darba vidi

*** pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

pamanīt būtiskāko lielā informācĳas
daudzumā

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību***

nomierināt, iedrošināt cilvēkus

koncentrēties atbildīga uzdevuma
veikšanai
spēt saglabāt mieru kritiskās situācĳās

vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītus medicīniskus jautājumus

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

izpalīdzīgums
labestība
līdzjūtība
izturība
lietišķums
nepiespiestība

darbs, kurā varu praktiski palīdzēt
cilvēkiem

„placebo” efekta fenomens

Man raksturīgas šādas īpašības:

ārstu darba specifika

dažādu medicīnas preparātu
pielietojums

veselīga dzīvesveida principi

cilvēka fizioloģiskie procesi

saistība starp cilvēka emocionālo
stāvokli un fizisko pašsajūtu

bioloģĳa, ķīmĳa, veselības mācība

Mani interesē:

Mani interesē:
ādas izstrādājumu rūpnieciskā
un individuālā ražošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ādas izstrādājumu sortiments

ĀRSTS

ĀDAS
MEISTARS
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erudīcĳas, prāta spēles, krustvārdu
mīklas

analītisks darbs

lietišķums
disciplinētība
praktiskums
piesardzība
sistemātiskums **
racionalitāte ***

apzinīgums
atraktivitāte
optimisms
praktiskums
precizitāte
neatlaidība

atbildīgums
izturība
veiklība
kārtīgums
materiālisms **
atraisītība

praktiskā psiholoģĳa

jaunākās tendences ēdienu un
dzērienu vizuālajā noformējumā

saskarsme

ātri veikt matemātiskus aprēķinus
strādāt ar kases aparātu
kārtot lietišķo dokumentācĳu
pagatavot dzērienu kokteiļus

saprasties ar cilvēkiem
būt labam klausītājam
konstruktīvi risināt konfliktus
pasniegt dažādus dzērienus

kontrolēt savas emocĳas
ātri orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrodot tajā būtiskāko
strādāt ar biroja tehniku
ātri veikt galvā matemātiskus aprēķinus

saprasties ar cilvēkiem

mobilizēt sevi atbildīgam, precīzam
darbam neatkarīgi no apstākļiem

noformēt lietišķo dokumentācĳu

izstrādāt biznesa plānu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

uzņēmība
mērķtiecība
ekstraversĳa *
enerģiskums
iniciatīva
draudzīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

eksperimenti jaunu kokteiļu
gatavošanā

jaunas ēdienu un dzērienu receptes

darbs, kas sagādā pozitīvas
emocĳas cilvēkiem

viesu uzņemšana, viņu aprūpe
un izklaide

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts
un intelekts
**** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
neatkarība
kritiskums
intelektualitāte *
precizitāte
rūpīgums

savaldība
materiālisms ****
atbildība
enerģiskums
spēja pielāgoties
izpalīdzīgums

savu ienākumu un izdevumu uzskaite,
to analīze

ekonomikas ziņas speciālos
izdevumos, masu medĳos

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzkrājumu veidošana

matemātika

saviesīgās dzīves pasākumi

Mani interesē:

Mani interesē:
konsultēšana, dalīšanās ar zināšanām

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

BĀRMENIS

BANKU
SPECIĀLISTS
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gatavās virsmas pēcapstrāde

monolītu betona un dzelzsbetona
konstrukcĳu veidošana

izpildīgums
apzinīgums
patstāvība
lietpratība
izturība
piesardzība

kritiski domāt, izvērtēt dažādas
iespējas

lietot celtniecības drošības
aprīkojumu

cilāt un pārvietot smagumus

efektīvi sadarboties komandā

atbildīgi, uzticami pildīt saistības

koordinēt ķermeņa kustības

izgatavot veidņus (ģipša vai cementa
lējumam)

rīkoties apzinīgi, rāmi arī stresa
situācĳās

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

saimnieciskums
praktiskums
lietišķums
centība
veiklība
materiālisms*

enerģiskums
sistemātiskums**
atbildīgums
racionalitāte***
stabilitāte
neatlaidība

darbs lielā brigādē

betonēšanas darbarīki

Man raksturīgas šādas īpašības:

karkasu, stiegrojumu veidošana

betona veidi, markas, to īpašības

laipnība
sadarbīgums
praktiskums
racionalitāte
apzinīgums
atbildība

intelektualitāte **
draudzīgums
izpalīdzība
taktiskums
spēja pielāgoties
uzņēmība

saskarsme un komunikācĳa

informācĳas meklēšana dažādos
resursos

darbs ar mūsdienu informācĳas
tehnoloģĳām, datu bāzēm

grāmatu, ierakstu kolekcĳu,
dokumentu sistematizēšana

labi orientēties kādā jomā (literatūrā,
zinātnē, mākslā u.c.)
veikt uzskaiti, izmantojot
datorprogrammas

paust savas domas saistošā un
literāri pareizā valodā mutiski un
rakstos

sistematizēt un kataloģizēt grāmatas

strādāt ar IT meklēšanas resursiem,
datu bāzēm

apkalpot klientus, veidot labu
saskarsmi

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrodot tajā vajadzīgo

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām

sistemātiskums *
atturīgums
pacietība
uzmanība
precizitāte
disciplīna

Man raksturīgas šādas īpašības:

bibliotēku pakalpojumi

redzesloka paplašināšana, lasot
grāmatas, skatoties filmas u.tml.

jaunākā literatūra, grāmatu
recenzĳas

kultūras un mākslas dzīves norises

Mani interesē:

Mani interesē:
praktisks darbs ar fizisku slodzi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

tehniskā grafika, ģeometrĳa

BIBLIOTEKĀRS

BETONĒTĀJS

613

veikt uzskaiti, izmantojot speciālas
datorprogrammas

izmantot datorprogrammas datu
analīzei

izstrādāt zinātniskā pētījuma
koncepcĳu

ievākt augu paraugus

paust savas domas saistošā un
literāri pareizā valodā mutiski un
rakstos

strādāt zinātniski pētniecisko darbu

strādāt ar laboratorĳas aprīkojumu

plānot darbu un izvirzīt prioritātes

sistematizēt informācĳu, kataloģizēt
grāmatas

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrodot tajā būtiskāko

izstrādāt rakstus un prezentācĳas

apstrādāt, sistematizēt un analizēt
informācĳu

koncentrēt uzmanību, pamanīt
nelielas pārmaiņas

apkalpot klientus

strādāt ar mūsdienu IT tehnoloģĳām,
datu bāzēm

analītiskums
godīgums
disciplinētība
rūpība
precizitāte
saimnieciskums

saprasties ar cilvēkiem

intraversĳa**
oriģinalitāte
sistemātiskums***
kritiskums
neatlaidība
piesardzība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

neatkarība
zinātkāre
racionalitāte*
pacietība
vērīgums
mērķtiecība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

racionalitāte***
apzinīgums
izpalīdzība
taktiskums
spēja pielāgoties
uzņēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:

lauka pētījumi un darbs laboratorĳā

fizikālo un ķīmisko faktoru ietekme uz
dabu

literatūra un populārzinātniskas
filmas par augiem, dzīvniekiem un
mikroorganismiem
pētniecisks un radošs darbs

kolekcionēšana

bioloģiskā attīstība

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

laipnība
sadarbīgums
praktiskums
intelektualitāte **
savaldība
atbildība

saskarsme

mūsdienu datu glabāšanas rīki
un tehnoloģĳas

grāmatu krājumu veidošana
un papildināšana

eksperimenti bioloģĳā

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

sistemātiskums *
atturīgums
pacietība
uzmanība
precizitāte
disciplīna

Man raksturīgas šādas īpašības:

bibliotēkas darba organizācĳa

redzesloka paplašināšana, lasot
grāmatas, skatoties filmas u.tml.

jaunākā literatūra, grāmatu
recenzĳas

dzīvā daba, bioloģĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
grāmatu, ierakstu kolekcĳu,
dokumentu sistematizēšana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kultūras un mākslas dzīves norises

BIOLOGS

BIBLIOTĒKU INFORMĀCĲAS
SPECIĀLISTS
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piesardzība
kritiskums
zinātkāre
sistemātiskums *
racionalitāte **
apzinīgums

precizitāte
pacietība
disciplinētība
izpildīgums
centība
lietišķums

uzdevumi roku veiklībai,
praktiskā darba iemaņas

palīgierīces cilvēku dzīves
kvalitātes uzlabošanai

tehniskās jaunrades studĳas,
modelēšana, konstruēšana

neatlaidība
lietišķums
precizitāte
izturība
prasmīgums
enerģiskums

noteikt optimālās tehniskās
palīgierīces cilvēkiem ar kustību
traucējumiem

zīmēt skices, rasēt

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

argumentēt savu viedokli

pielietot speciālas iekārtas un
instrumentus protēžu izgatavošanā
vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītas lietas

plānot un organizēt ražošanas
biotehnoloģiskos procesus

izgatavot dažādus ortopēdĳas
izstrādājumus

koncentrēties atbildīga, augstas
precizitātes uzdevuma veikšanai

sastrādāties ar cilvēkiem

pārzināt cilvēka anatomĳu

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

kārtot tehnisko dokumentāciju

ievērot kārtību darba vietā

strādāt ar ķīmĳas laboratorĳas
aprīkojumu

nodrošināt drošības tehnikas
noteikumu ievērošanu komandas
darbā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts
un intelekts
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
komplicētība***

atbildīgums
uzņēmība
mērķtiecība
sabiedriskums
izlēmīgums
pašapziņa

eksperimenti dabaszinātnēs

biotehnoloģĳas iespējas dzīvo
organismu klonēšanā,
gēnu inženierĳā

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks darbs

jaunāko tehnoloģĳu pielietošana
ķīmĳas ražošanā

pētnieciskais darbs laboratorĳā

biotehnoloģĳas medicīnā
un rūpniecībā

zinātnisko darbu izstrāde

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts
un intelekts

pielāgošanās spēja
praktiskums
kārtīgums
atturība
stabilitāte
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiska palīdzība cilvēkiem

krustvārdu mīklas, prāta spēles,
āķīgi uzdevumi

eksperimenti un pētnieciskie darbi
dabaszinātnēs

mikrobioloģĳa, ķīmĳa, fizika

Mani interesē:

Mani interesē:
kārtība un precizitāte lielās
un mazās lietās

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

fizika, bioloģĳa, matemātika

BIOTEHNOLOGS

BIONIĶIS
PROTĒZISTS
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ekstraversĳa**
dominēšana
optimisms
sistemātiskums***
apķērība
atbildība

strādāt paaugstināta stresa apstākļos
precīzi izpildīt rīkojumus
strādāt ar biroja tehniku
kārtot dokumentācĳu, veikt to uzskaiti

sastrādāties ar cilvēkiem

konstruktīvi risināt konfliktus

veikt lietišķo saraksti

plānot laiku, veikt uzdevumus
noteiktā termiņā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
kontaktus
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība
taktiskums
elastīgums
disciplinētība
praktiskums
precizitāte

medus veidi, īpašības un pielietojums

klientu apkalpošana

organizatorisks un precīzs darbs

godīgums
patstāvība
optimisms
apzinīgums
enerģiskums
lietišķums

droši darboties ar kukaiņiem
kontrolēt, ietekmēt bioloģiskos procesus
vadīt automašīnu

ieviest un uzturēt kārtību
strādāt ilgu laiku vienatnē dabā

saglabāt nosvērtību bīstamās situācĳās
noteikt, atšķirt ziedaugu sugas

radoši, atbildīgi un autonomi rīkoties

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

centība
savaldība
rūpīgums
kārtīgums
pacietība
piesardzība

bioloģĳa, veselības mācība

biškopības metodes un materiāli

biškopība

ziedaugu sugas

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

saimnieciskums
nepiespiestība
praktiskums
stabilitāte
neatlaidība
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

dabas procesi

projektu izstrāde un īstenošana

laika plānošanas metodes

ekoloģisko produktu ražošana

saskarsmes psiholoģĳa, lietišķā etiķete

informācĳas tehnoloģĳas biroja
darba plānošanai un koordinēšanai

senas tradīcĳas, to saglabāšana

Mani interesē:

Mani interesē:
biroja darba organizēšana un vadība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

lietvedība un dokumentu arhivēšana

BIŠKOPIS

BIROJA
ADMINISTRATORS
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peļņas iespējas akcĳu tirgū

analītisks, intuitīvs darbs

materiālisms*
neatkarība
ekstraversĳa**
uzstājība
optimisms
praktiskums

kārtot lietišķo dokumentācĳu,
uzskaiti specializētās
datorprogrammās

konstruktīvi argumentēt savu
viedokli

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

ātri pieņemt atbildīgus lēmumus

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrast tajā būtiskāko

strādāt ar biroja tehniku

veidot labu saskarsmi

mobilizēt sevi apjomīgam darbam
ierobežotā laikā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmīgums
impulsivitāte
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

ambiciozitāte
atbildīgums
rūpīgums
taupīgums
piesardzība
neatlaidība

globālo politikas notikumu ietekme
uz vietējo ekonomiku

finanšu ziņas speciālajos izdevumos,
masu medĳos

Man raksturīgas šādas īpašības:

valūtas kursa pārmaiņas

matemātika, statistika

analītiskums
komplicētība**
sistemātiskums***
darbīgums
racionalitāte****
saprātīgums

izlēmība
sabiedriskums
vērīgums
stabilitāte
savaldība
kritiskums

biznesa ekonomiskie pamati

būvdarbu veidi

būvdarbu organizācĳa

būvobjektu celtniecības darbu
plānošana

plānot un organizēt būvdarbus

kritiski un daudzpusīgi izvērtēt
alternatīvā risinājuma stiprās
un vājās puses

ātri noteikt problēmu, pamatojoties
uz pieredzi un vērojumiem
viegli saprasties un veidot labas
attiecības

orientēties projekta un specifikācĳu
dokumentos

kompleksi risināt problēmu,
ņemot vērā būtiskākos faktorus
patstāvīgi pieņemt atbildīgus
lēmumus

orientēties būvmateriālu
piedāvājumā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

neatlaidība
uzstājība
saimnieciskums
praktiskums
materiālisms*
prasīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

būvniecības mašīnas, iekārtas,
mehānismi, instrumenti

būvmateriāli un būvkonstrukcjas

būvniecība

matemātika, fizika, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
norises vērtspapīru tirgū, biržu darbība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

BŪVDARBU
VADĪTĀJS

BROKERIS
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jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas
un telekomunikācĳu nozarē

celtniecība, remontdarbi

neatlaidība
zinātkāre
piesardzība
analītiskums
sistemātiskums *
kārtīgums

veikt detaļu savienošanu ar lodēšanu,
līmēšanu, kniedēšanu un metināšanu
ievilkt elektrību
strādāt ar elektriskām shēmām un
rasējumiem
mērīt un analizēt elektriskos
parametrus: spriegumu, strāvu,
pretestību

strādāt ar elektriķa instrumentiem
un palīgierīcēm

saprasties ar cilvēkiem

ātri risināt matemātiskos aprēķinus
ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem

remontēt sadzīves tehniku,
vienkāršu elektrotehniku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts
un intelekts

praktiskums
saimnieciskums
pacietība
rūpība
izturība
pastāvība

precizitāte
racionalitāte**
stabilitāte
savaldība
disciplinētība
atbildīgums

elektrotehniskie materiāli

matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs ar instrumentiem, tehniku

praktisks un precīzs darbs

darbīgums
sistemātiskums***
izlēmība
sapratne
racionalitāte****
uzņēmība

kritiskums
vērīgums
savaldība
stabilitāte
ekstraversĳa*****
sabiedriskums

būvmateriālu veidi, īpašības

būvdarbu vadīšana un organizācĳa

būvtehnika

biznesa ekonomiskie pamati,
informātika

organizēt un vadīt darbu
noteikt atbilstību standarta prasībām

kontrolēt emocĳas, saglabāt
līdzsvaru

orientēties būvmateriālu īpašībās,
piedāvājumā un izmaksās

kritiski izvērtēt problēmu risinājumu
stiprās un vājās puses

plānot būvdarbus

patstāvīgi pieņemt svarīgus
lēmumus

kompleksi risināt problēmu, ņemot
vērā būtiskākos faktorus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts
un intelekts
***** ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

materiālisms*
neatlaidība
saimnieciskums
komplicētība**
analītiskums
praktiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

būvdarbu tehnoloģĳa

būvprojektēšana, ēku rekonstrukcĳa
un renovācĳa

būvniecības process

matemātika, fizika, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
elektroenerģĳas izmantošana un
elektroapgāde

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sadzīves elektroiekārtu uzbūves
principi

BŪVINŽENIERIS

BŪVELEKTRIĶIS
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būvmateriālu ražošanas tehnoloģĳas

darba organizācĳa

prasīgums
savaldība
apzinīgums
prasmīgums
akurātums
stabilitāte

plānot un organizēt būvmateriālu
ražošanas procesu

kritiski un rūpīgi izvērtēt alternatīvo
risinājumu stiprās un vājās puses

motivēt, vadīt cilvēkus

loģiski pamatot savu viedokli un
lēmumu

laikā un precīzi izpildīt uzdevumu

kompleksi risināt problēmu,
ņemot vērā vairākus faktorus

saredzēt notikumu attīstības gaitu
un perspektīvas

līdzsvarot vajadzības, prasības,
vēlmes un iespējas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

materiālisms*
neatlaidība
saimnieciskums
praktiskums
centība
darbīgums

kritiskums
zinātkāre
sistemātiskums**
komplicētība***
analītiskums
apķērība

būvmateriālu ražošana

biznesa ekonomiskie pamati

Man raksturīgas šādas īpašības:

kvalitatīva un kvantitatīva kontrole

ķīmĳa, matemātika, fizika, informātika

disciplinētība
piesardzība
apķērība
uzņēmība
enerģiskums
materiālisms**

sistemātiskums***
pašapziņa
sabiedriskums
racionalitāte****
analītiskums
vērīgums

būvobjekta izmaksu aprēķini

būvniecība un būvdarbi

būvniecības tehnoloģĳa

skaitliskas informācĳas apstrāde

aprēķināt būvobjekta izmaksas

pārzināt būvniecības tehnoloģĳu

strādāt precīzi un akurāti,
ievērot termiņus

pievērst uzmanību procesa detaļām

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses
saprasties ar cilvēkiem

ātri veikt aprēķinus

orientēties projektos, specifikācĳās

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

akurātība
neatlaidība
stabilitāte
ekstraversĳa*
rūpīgums
uzmanīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

inženierzinātne

būvmateriālu un darbaspēka izmaksas

ekonomika

matemātika, fizika, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
būvmateriālu laboratoriskie pārbaudījumi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

būvmateriālu veidi, īpašības, pielietojums

BŪVNIECĪBAS
KALKULĒTĀJS

BŪVMATERIĀLU
TEHNOLOGS
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būvmateriālu veidi, īpašības

darba organizācĳa

sistemātiskums**
savaldība
apzinīgums
komplicētība***
akurātība
stabilitāte

lietot uzskaites datorprogrammas

konstruktīvi risināt konfliktus,
sarežģītas situācĳas

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

orientēties projektā un tā
specifikācĳās

plānot darbu secību

pārzināt būvniecības tehnoloģĳas

saskatīt atsevišķu daļu savstarpējo
saistību vienā veselumā

organizēt un vadīt darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

materiālisms*
neatlaidība
saimnieciskums
praktiskums
izlēmība
darbīgums

kritiskums
zinātkāre
racionalitāte****
lietišķums
analītiskums
apķērība

liela mēroga plānošanas darbi

būvniecības tehnoloģĳas un procesi

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, fizika, informātika

būvtehnika, ierīces un mehānismi

izlēmība
apķērība
savaldība
praktiskums
materiālisms**
neatlaidība

saimnieciskums
racionalitāte***
stabilitāte
vērīgums
prasīgums
rūpīgums

būvkonstrukcĳu veidi

būvniecības mašīnas, iekārtas,
mehānismi, instrumenti

būvdarbu veidi un tehnoloģĳas

būvniecība un būvdarbi

organizēt, pārraudzīt darbu

kritiski domāt, izvērtēt alternatīvo
risinājumu stiprās un vājās puses

motivēt, izskaidrot, mācīt un
pārliecināt

atbildīgi pildīt saistības

orientēties būvmateriālu veidos
un būvtehnikā

orientēties būvdarbu tehnoloģĳās

sastrādāties ar cilvēkiem

konstruktīvi risināt konfliktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

uzņēmība
godkārība
valdonība
enerģiskums
ekstraversĳa*
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

racionāli darbu izpildes veidi

darba plānošana, organizācĳa
un vadīšana

būvmateriālu īpašības, kvalitātes
kontrole, izmaksas

matemātika, fizika, ķīmĳa,
informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
biznesa ekonomiskie pamati

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

būvniecība, būvdarbi

BŪVTEHNIĶIS

BŪVNIECĪBAS
TEHNOLOGS
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analītiskums
darbīgums
racionalitāte***
veiklība
apķērība
centība

veikt iekārtu un rīku tehnisko apkopi
darboties ar smagiem objektiem,
domkratu
remontēt ceļu tehniku, iekārtas
un rīkus
ievērot darba drošību

atcerēties veikto darbību secību

izprast tehnisko dokumentācĳu un
rasējumus

noteikt iekārtu un rīku bojājumu
iemeslus

novērtēt iekārtu atbilstību standartiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

praktiskums
piesardzība
materiālisms*
saimnieciskums
kritiskums
sistemātiskums**

Man raksturīgas šādas īpašības:
neatlaidība
patstāvība
rūpīgums
precizitāte
izpildīgums
atbildīgums

ceļu būves mašīnu veidi

materiālisms*
vērīgums
izpildīgums
precizitāte
stabilitāte
saimnieciskums

veidot labu saskarsmi, sastrādāties
grupā

precīzi un rūpīgi pildīt uzdevumu

izprast un lasīt celtniecības
rasējumus un projektus

uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu

akceptēt kritiku, rīkoties efektīvi stresa
situācĳās, saglabāt paškontroli

novērtēt būvmateriālu kvalitāti

daudzpusīgi un kritiski izvērtēt
alternatīvo risinājumu stiprās
un vājās puses

veikt celtniecības darbus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

rūpīgums
izturība
taupīgums
akurātums
enerģiskums
drosme

celtniecības darbu organizācĳa

būvkonstrukcĳas

praktisks darbs ar fizisku slodzi

celtniecības mašīnas, rokas
mehāniskie un elektriskie instrumenti,
aprīkojums

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

spēja pielāgoties
veiklība
praktiskums
centība
patstāvība
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

būvdarbu tehnoloģĳa

būvmateriālu veidi, īpašības,
pielietojums

automašīnu defektu testēšana

pneimatiskas un hidrauliskas
sistēmas

autotehnikas iekārtu un rīku uzbūve,
to darbības principi

fizika, matemātika

ceļu būves pamatprincipi

autotehnikas remontdarbi

celtniecības, pārbūves un
remontdarbi, iekštelpu izbūves
un apdares darbi

Mani interesē:

Mani interesē:
praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

fizika, matemātika

CELTNIEKS

CELTNIECĪBAS UN CEĻU BŪVES MAŠĪNU
ATSLĒDZNIEKS
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apzinīgums
savaldība
ekstraversĳa *
atbildīgums
optimisms
praktiskums

neatlaidība
stabilitāte
rūpīgums
patstāvība
apķērība
izpalīdzīgums

izstrādāt dažādas sarežģītības
ceļojumu maršrutus
internetā rezervēt viesnīcas
un/vai aviobiļetes
apzināt iespējamos ceļojumā riskus
sarunvalodas līmenī pārvaldīt
dažādas valodas

sadarboties ar cilvēkiem,
strādāt komandā

iedrošināt un iedvesmot cilvēkus
doties ceļojumos

konstruktīvi risināt konfliktus

pārzināt ceļojumu specifiku dažādās
pasaules vietās

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
spēja koordinēt
enerģiskums
iniciatīva
draudzīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

netradicionāli ceļojumu maršruti

individuālie ceļojumi

dažādas tūrisma koncepcĳas –
ekoloģiskā, ekstrēmā, urbānā,
sakrālā u.c.
svešvalodas

dalīšanās ar ceļojumos gūtiem
iespaidiem un pieredzi

citu tautu kultūra, paražas,
kultūrvēstures mantojums

vēlme dominēt
ekstraversĳa *
disciplinētība
atbildīgums
optimisms
praktiskums

svešvalodas

neatlaidība
pacietība
rūpīgums
patstāvība
apķērība
izpalīdzīgums

dalīšanās ar savos ceļojumos
uzkrāto pieredzi

individuālo ceļojumu organizēšana

apceļoto zemju suvenīru
kolekcionēšana

ātri reaģēt kritiskās situācĳās

konstruktīvi risināt konfliktus

iedrošināt cilvēkus doties ceļojumos

sadarboties, strādāt komandā

sarunvalodas līmenī pārvaldīt
dažādas valodas

vadīt ceļojumu grupas

internetā rezervēt viesnīcas
un/vai aviobiļetes

izstrādāt dažādas sarežģītības
ceļojumu maršrutus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
spēja koordinēt
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

aktīvās atpūtas pasākumi

dažādas tūrisma koncepcĳas –
ekoloģiskā, ekstrēmā, urbānā,
sakrālā u.c.

citu tautu kultūra, paražas,
kultūrvēstures mantojums

tuvas un tālas zemes

Mani interesē:

Mani interesē:
apceļoto zemju suvenīru kolekcionēšana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

tuvas un tālas zemes

CEĻOJUMU
ORGANIZATORS

CEĻOJUMU
KONSULTANTS
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svešvalodas

mobils dzīves ritms, ceļojumi

pārliecinātība
izlēmība
iniciatīva
drosme
optimisms
ekstraversĳa *

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*

izklaidēt un uzmundrināt nogurušus
cilvēkus

uzturēt kārtību un tīrību savā darba
vietā

sazināties svešvalodā

*pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā
vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

saglabāt mieru paaugstināta stresa
situācĳās

konstruktīvi risināt konfliktus

nodrošināt servisu ceļojumā

sadarboties ar cilvēkiem, strādāt
komandā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

draudzīgums
izpalīdzība
laipnība
atbildīgums
sapratne
enerģiskums
atraktivitāte
pielāgošanās spēja
pacietība
taktiskums
izturība
praktiskums

praktiskā psiholoģĳa, saskarsme

praktisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

nestandarta darba vide

rūpes par cilvēkiem

atbildīgums
drosme
komplicētība**
apzinīgums
kārtīgums
valdonība

kārtot būvdarbu izpildes
dokumentācĳu

salīdzināt un noteikt atbilstību
standartiem

plānot, koordinēt un vadīt būvdarbu
uzraudzību

patstāvīgi pieņemt svarīgus
lēmumus

risināt nesaskaņas, rast kompromisus

uzraudzīt būvdarbu tehnoloģĳas
ievērošanu

izmantot testēšanas mērinstrumentus

loģiski argumentēt savu viedokli

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

materiālisms*
analītiskums
kritiskums
praktiskums
lietišķums
prasīgums

saprātīgums
precizitāte
sistemātiskums***
racionalitāte****
enerģiskums
uzņēmība

ceļu būvmateriālu veidi, īpašības
un kvalitāte

darbs ar dokumentiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

būvdarbu tehnisko, tehnoloģisko
un kvalitātes parametru kontrole

mērījumi un aprēķini

ceļu, tiltu būvniecība

būvdarbu uzraudzības plānošana
un vadība

jaunākās tendences autoceļu nozarē

matemātika, fizika

Mani interesē:

Mani interesē:
sabiedriskās dzīves pasākumi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

tuvas un tālas zemes

CEĻU (TILTU)
BŪVUZRAUGS

CEĻOJUMU
PAVADONIS
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cilvēku koordinēšana

projektēšana

lietišķums
praktiskums
materiālisms*
godīgums
racionalitāte**
zinātkāre

organizēt un vadīt ceļu vai tiltu
būvdarbus
saglabāt paškontroli un konstruktīvi
rīkoties augsta stresa situācĳās
vadīt cilvēku darbu, dot norādes un
rīkojumus
aprēķināt ceļu būves vai remonta
izmaksas

patstāvīgi pieņemt svarīgus
lēmumus

orientēties ceļu būvmateriālu veidos,
novērtēt to kvalitāti un piemērotību

vērtēt tiltu konstrukcĳu un ceļu
stāvokli

projektēt ceļus, tiltus, viaduktus,
tuneļus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts
un intelekts

kritiskums
saimnieciskums
piesardzība
neatlaidība
saprātīgums
analītiskums

atbildīgums
uzņēmība
savaldība
rūpīgums
izlēmība
prasīgums

aprēķini, dokumentēšana

būvdarbu organizācĳa un vadība

Man raksturīgas šādas īpašības:

būvuzraudzība, pārraudzība
un kvalitātes kontrole

ceļu, laukumu, tiltu, viaduktu, tuneļu
būve

sistemātiskums**
prasmīgums
savaldība
valdonība
atbildīgums
kārtīgums

komplicētība***
saprātīgums
akurātība
racionalitāte****
izlēmība
draudzīgums

ceļu būvmateriālu veidi, īpašības,
to piedāvājums

tehniskā grafika

ceļu būves tehnika, instrumenti,
aprīkojums

ģeodēzĳa, metroloģĳa

atbildīgi, ātri un izlēmīgi rīkoties
izvēlēties ceļu būvdarbu mašīnas,
mehānismus un instrumentus
saglabāt paškontroli un konstruktīvi
rīkoties augsta stresa situācĳās
lietot biroja tehniku, vadīt automašīnu

izprast ceļu būvprojektus
orientēties ceļu būvniecības
tehnoloģiskajos procesos
izvēlēties atbilstīgus ceļu būvdarbu
speciālistus un organizēt viņu darbu
veidot labu saskarsmi un sadarbību

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

materiālisms*
uzņēmība
praktiskums
stabilitāte
lietišķums
enerģiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

ceļu būvdarbu un ceļu uzturēšanas
organizācĳa un vadība

ceļu infrastruktūra

ceļu būvniecība, remonts,
uzturēšana

matemātika, fizika, informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
fizika, matemātika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

informātika, tehniskā grafika

CEĻU BŪVTEHNIĶIS

CEĻU BŪVINŽENIERIS
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transporta komunikācĳas

ceļu satiksmes drošības noteikumi

neatlaidība
racionalitāte**
kritiskums
intelektualitāte***
telpiskuma sajūta
saprātīgums

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
vājās un stiprās puses

noformēt un kārtot būvprojekta
dokumentus

izstrādāt ceļa projektu

stingri ievērot noteikumus

noteikt mērķus, prioritātes,
darbu secību

veikt ceļu izveides teritorĳas
apsekošanu un izpēti

rast kompromisu strīdīgās situācĳās

argumentēti pamatot savu viedokli

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts
un intelekts
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus,
balstoties uz teorētiskām zināšanām

analītiskums
lietišķums
zinātkāre
materiālisms*
saimnieciskums
patstāvība

precizitāte
radošums
rūpība
savaldība
apķērība
praktiskums

ceļa izbūves un labiekārtošanas veidi

ceļu seguma veidi un to īpašības

Man raksturīgas šādas īpašības:

skiču un tehniskie projekti

ceļu projektēšana

precizitāte
akurātums
darbīgums
prasīgums
kritiskums
komplicētība**

apzinīgums
racionalitāte***
neatlaidība
stabilitāte
savaldība
prasmīgums

tehniskie mērījumi

darba plānošana, apstrādes
algoritma izstrāde

tabulas, tehnoloģiskā ražošanas
dokumentācĳa, tehniskā literatūra

rasēšana, tehniskā grafika

izvēlēties pareizo darba režīmu,
asināt un iestatīt instrumentus
iestatīt darbgalda vadības programmu

strādāt ar kontroles un
mērinstrumentiem

organizēt un vadīt cilvēku darbu

lasīt un izstrādāt tehniskos rasējumus,
sastādīt detaļu skices, kinemātiskās
shēmas

kompleksi risināt problēmu,
ņemot vērā vairākus faktorus

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

precīzi un akurāti pildīt uzdevumu,
veltīt uzmanību detaļām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

praktiskums
materiālisms*
apķērība
saimnieciskums
vērīgums
izlēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:

metālapstrādes materiālu veidi,
īpašības

automatizēta detaļu izgatavošana

programmējamo darbgaldu (CPV)
vadīšana, iestatīšana,
programmēšana

fizika, matemātika, informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
tehniskā grafika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, fizika, ģeogrāfija

CIPARU PROGRAMMAS VADĪBAS
DARBGALDU IESTATĪTĀJS

CEĻU PROJEKTĒTĀJS
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izlēmība
pielāgošanās spēja
savaldība
disciplinētība
racionalitāte **
sistemātiskums ***

patstāvība
kritiskums
zinātkāre
uzmanība
piesardzība
analītiskums

dabaszinātnes, fizika, ķīmĳa

prāta spēles, populārzinātniski
raidījumi, filmas, grāmatas redzesloka
paplašināšanai

vadīt automašīnu

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā
vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

veikt iecerētos darbus pēc sākotnēji
izstrādāta plāna

izstrādāt avārĳas situācĳu rīcības plānu

organizēt ražošanas uzņēmumu drošību

ātri reaģēt un mobilizēties noteiktu
uzdevumu veikšanai

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*

saglabāt mieru stresa situācĳās

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

neatlaidība
apzinīgums
tiešums
izturība
lietišķums
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

apkārtējās vides drošības jautājumi

rīcības scenārĳi ārkārtas situācĳās –
ugunsgrēkos, ķīmisko vielu
noplūdes gadījumos

trilleri, katastrofu un piedzīvojumu
žanra kino vai literatūra

tehniskās zināšanas dažādu
transportlīdzekļu, sadzīves tehnikas
apkopei, remontam

kritiskums
zinātkāre
analītiskums
intelektualitāte*
lietišķums
rūpība

uzmanīgi izturēties pret vidi un dabu
un iecietīgi pret cilvēkiem
analizēt faktus un formulēt problēmu

izstrādāt projektu

konstruktīvi risināt konflikta situācĳas

izmantot globālās pozicionēšanas
sistēmas (GPS) uztvērējus

izmantot augu un dzīvnieku
noteicējus un mērinstrumentus

noteikt galvenos uzdevumus mērķa
sasniegšanai

vadīt diskusĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
*** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

sabiedriskums
optimisms
uzņēmība
enerģiskums
godkāre
pašapzinīgums

prasīgums
patiesums
taupība
lietpratība
racionalitāte**
materiālisms***

videi draudzīga saimniekošana

sabiedrības izglītošanas pasākumi
dabas aizsardzības jomā

Man raksturīgas šādas īpašības:

dabas procesi un likumsakarības

aizsargājamo dabas teritorĳu
pārvaldība, izmantošana
un aizsardzība

cīņa ar dabas aizsardzības
noteikumu pārkāpumiem,
sūdzību izskatīšana
dabas aizsardzības teritorĳas

dabas aizsardzības projektu izstrāde

bioloģĳa, ķīmĳa, ģeogrāfija

Mani interesē:

Mani interesē:
galda spēles, datorspēles uzmanības
un stratēģiskās domāšanas treniņam

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sabiedrības izglītošanas veidi un
kampaņas

DABAS AIZSARDZĪBAS
VECĀKAIS SPECIĀLISTS

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS
INŽENIERIS
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vērība

zinātkāre

precizitāte

disciplīna
kārtīgums
apzinīgums
saimnieciskums
godīgums

precīzi izpildīt pienākumus

kārtot lietišķo dokumentācĳu

patstāvīgi plānot savu darba dienu

skaidri paust savus uzskatus mutiski
un rakstveidā

konstruktīvi risināt konfliktus

novērtēt darba vides risku

analizēt arodslimību cēloņus

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

patstāvība
neatlaidība
stabilitāte
rūpīgums
lietišķums

analītiskums
sistemātiskums *
racionalitāte **
piesardzība
kritiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

precīzs un praktisks darbs

psiholoģĳa un veselības mācība

apkārtējās vides funkcionalitāte
un drošība

galda, datorspēles, kas attīsta
stratēģisko domāšanu, uzmanību
un vērību

ierīču un iekārtu ekspluatācĳas
noteikumi

pasākumi veselības saglabāšanai
un fiziskās formas uzturēšanai

lietišķums
praktiskums
pacietība
stabilitāte
precizitāte
racionalitāte*

savaldība
materiālisms**
saimnieciskums
neatlaidība
disciplinētība
piesardzība

darbs ar informācĳu

strādāt ar biroja tehniku

precīzi izpildīt rīkojumus

pārzināt dažādas datorprogrammas

sastrādāties ar cilvēkiem

veikt lietišķo saraksti

strādāt Excel programmā

ātri un precīzi ievadīt datus datorā

mobilizēt sevi liela apjoma un augstas
precizitātes darbam

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

centība
uzmanība
atturība
kārtība
pielāgošanās spēja
izpildīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

precīzs darbs

sadarbība ar cilvēkiem

lietvedība

informācĳa interneta resursos,
datu bāzēs
kārtība datorā saglabātajos datos

zināšanu pilnveidošana datora lietošanā

darbs ar datoru

Mani interesē:

Mani interesē:
sadarbība ar cilvēkiem, palīdzības
sniegšana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

darba drošības un efektivitātes
jautājumi

DATORA
OPERATORS

DARBA AIZSARDZĪBAS
SPECIĀLISTS
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WEB lapu, reklāmu, videoklipu vizuālā
satura un dizaina tehnisko nianšu
salīdzināšana

darbu tehniskais risinājums

impulsivitāte
emocionalitāte
neatkarība
vērība
neatlaidība
enerģiskums

mobilizēties liela apjoma augstas
precizitātes darbam ierobežotā laikā
programmēt
zīmēt skices, modelēt
lietot speciālās datorgrafikas
programmas

apstrādāt fotogrāfijas ar
datorprogrammu palīdzību

strādāt vizuālās mākslas tehnikās

veidot kompozīcĳu, tehnisko grafiku

veidot labu saskarsmi ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

oriģinalitāte
izteiksmīgums
radošums
bagāta iztēle
neatkarība
intuīcĳa*

elastība
ambiciozitāte
precizitāte
pašapziņa
optimisms
pielāgošanās spēja

krāsu un formu simboliskā nozīme
un ietekme uz cilvēka zemapziņu

zīmējumu apstrādes, dizaina
datorprogrammas

Man raksturīgas šādas īpašības:

datordizaina attīstības tendences

radošs darbs

komplicētība **
emocionalitāte
rotaļīgums
vērība
precizitāte
disciplinētība

pašapziņa
optimisms
uzņēmība
enerģiskums
ambiciozitāte
pielāgošanās spēja

animācĳu veidošana

krāsu un formu simboliskā nozīme
un ietekme uz cilvēka zemapziņu

datordizaina, datorgrafikas attīstības
tendences

kompānĳu un produktu panākumu
saistība ar to reklāmas tēlu, zīmolu

apstrādāt fotogrāfijas ar
datorprogrammu palīdzību

veidot kompozīcĳu, tehnisko grafiku

strādāt vizuālās mākslas tehnikās

saprasties ar cilvēkiem

veikt liela apjoma augstas precizitātes
darbu ierobežotā laikā

zīmēt skices, modelēt

precīzi izpildīt uzticētos darbus

lietot speciālās datorgrafikas
programmas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk, komplicētāk un sarežģītāk

oriģinalitāte
izteiksmīgums
radošums
bagāta iztēle
neatkarība
intuīcĳa*

Man raksturīgas šādas īpašības:

datorspēļu vizuālais noformējums

reklāmas plakātu, afišu, flaieru,
dekoratīvo elementu veidošana

radošs darbs

māksliniecisko spēju pilnveidošana
radošā studĳā

Mani interesē:

Mani interesē:
reklāmas plakātu, afišu, flaieru,
dekoratīvo elementu veidošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

māksliniecisko spēju pilnveidošana
radošajās studĳās

DATORGRAFIĶIS

DATORDIZAINERS
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pacietība
stabilitāte
precizitāte
racionalitāte **
lietišķums
darbīgums

centība
uzmanība
rūpīgums
kārtīgums
pielāgošanās spēja
izpildīgums

dažādas sarežģītības elektronikas
ierīču konstruēšana

sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu
risināšana

darbs ar loģisko domāšanu un
praktiskā darba iemaņām

lietišķums
godīgums
pacietība
stabilitāte
precizitāte
sistemātiskums*

uzstādīt biroja tehniku

precīzi izpildīt rīkojumus

novērst datortīklu darbības kļūmes

veikt elektrotehnikas ierīču remontu

orientēties sarežģītā tehniskā literatūrā

lielā informācĳas daudzumā ātri atrast
būtiskāko

strādāt ar biroja tehniku

precīzi izpildīt rīkojumus

diagnosticēt datorsistēmas kļūdas

sastrādāties ar cilvēkiem

veikt lietišķo saraksti

strādāt ar dažādām datorprogrammām

ātri un precīzi ievadīt datus datorā

mobilizēt sevi liela apjoma un augstas
precizitātes darbam

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
sastrādāties ar cilvēkiem

mobilizēt sevi liela apjoma un augstas
precizitātes darbam

savaldība
racionalitāte**
saimnieciskums
neatlaidība
disciplinētība
piesardzība

programmatūru tehniskā specifikācĳa

galda un datorspēles stratēģiskās
domāšanas, uzmanības treniņam

sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu
risināšana

programmēšanas kļūdu novēršana

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts
un intelekts

centība
uzmanība
atturība
kārtība
pielāgošanās spēja
rūpīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

informācĳu tehnoloģĳas

zinātniskie pētījumi, eksperimenti

jaunumi datortehnikā, informācĳu
tehnoloģĳas speciālajos izdevumos,
tematiskajos forumos

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
piesardzība
vērība
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas jomās

eksperimenti dabaszinātnēs

jaunumi datortehnikā, informācĳu
tehnoloģĳas speciālajos izdevumos,
tematiskajos forumos

matemātika, informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
datorspēles stratēģiskās domāšanas,
precizitātes treniņam

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, informātika

DATORSISTĒMU
TESTĒTĀJS

DATORSISTĒMU
TEHNIĶIS
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centība
kritiskums
neatlaidība
zinātkāre
analītiskums
stratēģiskums

sistemātiskums *
racionalitāte **
disciplinētība
lietišķums
savaldība
praktiskums

lielā informācĳas daudzumā ātri
atrast būtiskāko
veikt datortehnikas apkopi

uzstādīt datortehniku

vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītas lietas

uzturēt darba kārtībā datorsistēmu

patstāvīgi risināt problēmas

ievērot instrukcĳas

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

pacietība
stabilitāte
precizitāte
uzmanība
saimnieciskums
kārtība

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks un praktisks darbs

datortehnikas, datortīklu darbības
tehniskais nodrošinājums

kritiskums
disciplinētība
sistemātiskums ***
racionalitāte ****
praktiskums
materiālisms

neatlaidība
pieticība
kārtīgums
rūpīgums
atturība
intraversĳa *****

dažādas sarežģītības elektronikas
ierīču konstruēšana

sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu
risināšana

prāta spēles, populārzinātniskie
raidījumi TV, grāmatas redzesloka
paplašināšanai

datortehnikas uzbūves principi

projektēt datortehniku

veikt dažādu elektrotehnikas ierīču remontu

strukturēti paust savas domas
mutiski un rakstveidā
uzstādīt datortehniku

mobilizēt sevi liela apjoma un augstas
precizitātes darbam

orientēties sarežģītā tehniskā literatūrā
lielā informācĳas daudzumā
ātri atrast būtiskāko

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*****intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot
priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

analītiskums
piesardzība
komplicētība *
zinātkāre
oriģinalitāte
intelektualitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks darbs

jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas jomās

prāta spēles, erudīcĳas uzdevumi

datora uzbūves un darbības principi

jaunumi datortehnikā,
programmēšanas tehnoloģĳās

palīdzība cilvēkiem datorprogrammu
apguvē un lietošanā

jaunumi datortehnikā, informācĳu
tehnoloģĳās speciālos izdevumos,
tematiskajos forumos

matemātika, informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
datorsistēmu jauninājumi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, informātika

DATORTEHNIKAS
INŽENIERIS

DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU
ADMINISTRATORS
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uzmanība
disciplinētība
sistemātiskums ***
racionalitāte ****
lietišķums
precizitāte

neatlaidība
pacietība
pašapziņa
neatkarība
savaldība
centība

programmēšanas valodas

lielo datu bāžu veidošanas un uzturēšanas principi

datorspēles stratēģiskās domāšanas,
uzmanības treniņam

veidot, uzturēt un arhivēt datu bāzes

nodrošināt datu migrācĳu no un uz
dažādām datu bāzēm

skaidri paust savu domu mutiski un
rakstveidā

sastrādāties ar cilvēkiem

izstrādāt programmatūras

mobilizēt sevi atbildīgam un augstas
precizitātes darbam

lielā informācĳas daudzumā ātri atrast
būtiskāko

atrast radošus risinājumus sarežģītā
situācĳā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus,
balstoties uz teorētiskām zināšanām
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
piesardzība
komplicētība *
zinātkāre
kritiskums
intelektualitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks darbs

zināšanu pilnveidošana datorzinātnēs

jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģĳās

apzinīgums
pacietība
atbildība
saimnieciskums
neatlaidība
praktiskums

materiālisms*
savaldība
izlēmība
racionalitāte**
disciplinētība
stabilitāte

fermu mehanizācĳas iekārtas,
mehānismi

biznesa ekonomiskie pamati

piena lopkopība, cūkkopība,
aitkopība vai putnkopība

saimnieciskā darbība, dzīve laukos

veikt uzskaiti, aprēķinus, reģistrācĳu

kopt un barot dzīvniekus

izmantot fermu mehanizācĳas
iekārtas

uzturēt kārtību un tīrību dzīvnieku
novietnēs

sniegt pirmo veterinārmedicīnisko
palīdzību

veikt ekonomiskus aprēķinus

vadīt auto un traktortehniku

novērtēt dzīvnieka veselības stāvokli

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

darbīgums
godīgums
uzņēmība
patstāvība
enerģiskums
piesardzība

Man raksturīgas šādas īpašības:

bioloģĳa, dabas zinības,
mājsaimniecība

fizisks un praktisks darbs

modernas dzīvnieku audzēšanas
tehnoloģĳas

darbs ar dzīvniekiem

Mani interesē:

Mani interesē:
datorvides informācĳas aizsardzības
jautājumi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, informātika

DAŽĀDU SUGU DZĪVNIEKU AUDZĒŠANAS
LAUKSAIMNIEKS

DATU BĀZU
INŽENIERIS
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godīgums
centīgums
materiālisms*
piesardzība
izturība
vērīgums

pavadīt daudz laika kustībā, tupus, stāvus
lietot dažādu dārzniecības aprīkojumu
sēt, laistīt, pļaut, kopt apstādījumus
ravēt, cīnīties ar kaitēkļiem

izvērtēt situācĳu un pieņemt lēmumu

rast kompromisu diskusĳās

stādīt, kultivēt, audzēt

vākt ražu, sēklas, ārstnieciskos augus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precizitāte
rūpīgums
neatlaidība
veiklība
pacietība
disciplinētība

dārzniecības izstādes

augu potēšana, formēšana, selekcĳa

analītiskums
sistemātiskums *
precizitāte
racionalitāte**
neatkarība
vērīgums

kritiskums
mērķtiecība
izlēmība
sabiedriskums
uzstājība
enerģiskums

inženiertehniskās zinātnes

būvju tehniskā ekspertīze

analītisks darbs ar praktiskā darba
iemaņām

matemātika, fizika

projektēt dokus un ostas
izstrādāt rasējumus
ātri veikt matemātiskus aprēķinus
strādāt ar tehnisko dokumentācĳu

sastrādāties ar cilvēkiem
konstruktīvi risināt konfliktus
strukturēti argumentēt savu viedokli
koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

lietišķums
izturība
pacietība
tiešums
neatlaidība
prasīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

būvmateriālu veidi, īpašības

specializētās projektēšanas
datorprogrammas

hidrotehnisko būvju projektēšana,
izbūve, ekspluatācĳa

dārza mēbeles, dekoratīvie elementi

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

atbildīgums
saimnieciskums
praktiskums
līdzsvarotība
izlēmība
taupīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

puķes, dekoratīvie augi, sēklkopība

bioloģĳa, dabas zinības

ekoloģĳa

kuģniecība

Mani interesē:

Mani interesē:
dārznieka instrumenti un darbarīki

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

parku un dārzu apzaļumošana,
daiļdārzniecība

DOKU UN OSTU
BŪVINŽENIERIS

DĀRZNIEKS
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centība
kritiskums
neatlaidība
zinātkāre
analītiskums
stratēģiskums

sistemātiskums *
racionalitāte **
intelektualitāte ***
disciplinētība
lietišķums
izpildīgums

programmatūru tehniskā specifikācĳa

zināšanu pilnveidošana datorzinātnēs

prāta spēles, erudīcĳas uzdevumi
loģiskās domāšanas treniņam

lielā informācĳas daudzumā ātri
atrast būtiskāko

precīzi izpildīt rīkojumus

pārzināt dažādas datorprogrammas

konstruktīvi risināt konfliktus

mobilizēt sevi liela apjoma un augstas
precizitātes darbam

rakstīt saistošā un gramatiski pareizā
valodā

vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītas lietas

izstrādāt programmatūru
dokumentācĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām

pacietība
stabilitāte
precizitāte
uzmanība
atturība
kārtība

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs ar analītisko domāšanu un
literāro talantu

sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu
risināšana

jaunumi datortehnikā, informācĳu
tehnoloģĳas

atbildīgums
veiklība
disciplinētība
vērīgums
pacietība
racionalitāte*

rūpīgums
sabiedriskums
materiālisms**
izpalīdzīgums
taktiskums
laipnība

novērst apģērba ražošanas defektus

strādāt ar apģērbu ražošanas iekārtām

mobilizēt sevi intensīvam un augstas
precizitātes darbam ierobežotā laikā

šūt apģērbus

izstrādāt apģērba izgatavošanas
tehnoloģĳu
izstrādāt apģērbu modeļu tehniskos
zīmējumus

veidot piegrieztnes

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
precizitāte
izturība
prasmīgums
neatlaidība
patstāvība

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs apģērbu ražošanā

moderno šujmašīnu funkcĳas

virsdrēbju individuāla šūšana
jaunāko tehnoloģĳu radīto audumu
specifika

tekstilmateriālu veidi un īpašības

praktisks darbs

šūšanas iemaņu pilnveidošana

apģērba modes tendences

Mani interesē:

Mani interesē:
palīdzība cilvēkiem datorprogrammu
apguvē

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, informātika

DRĒBNIEKS

DOKUMENTĒTĀJS
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precīzs un praktisks darbs

psiholoģĳa, cilvēku ķermeņa valoda

uzņēmība
pašapziņa
stabilitāte
kārtība
drosme
patstāvība

mobilizēt sevi augstas atbildības
darbam ierobežotā laikā
apsargāt svarīgas personas
lietot šaujamieroci
vadīt automašīnu

organizēt noteiktu objektu drošības
pasākumus

konstruktīvi risināt konfliktus

saglabāt mieru stresa situācĳās

kontrolēt savas emocĳas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

neatlaidība
izturība
pacietība
pielāgošanās spēja
precizitāte
disciplinētība

savaldība
lietišķums
vērība
apzinīgums
analītiskums
sistemātiskums *

fiziskas aktivitātes, sporta nodarbības

datu drošība elektroniskajā vidē

Man raksturīgas šādas īpašības:

grāmatas, kinofilmas ar kriminālu
sižetu, trilleri, detektīvi

jaunākās tehnoloģĳas drošības
sistēmu ieviešanā

kārtīgums
racionalitāte**
materiālisms***
analītiskums
precizitāte
lietišķums

apzinīgums
piesardzība
savaldība
atbildība
apķērība
pielāgošanās spēja

matemātika, fizika

automātika

signalizācĳas, centralizācĳas un
bloķēšanas iekārtu darbība

tehnoloģĳu attīstība telemehānikas
nozarē

ievērot drošības tehnikas noteikumus

mobilizēt sevi atbildīgam un augstas
precizitātes darbam ierobežotā laikā

regulāri pārbaudīt un uzturēt darba
kārtībā uzticētās tehniskās ierīces

saprasties ar dažādiem cilvēkiem

precīzi izpildīt uzdoto

strādāt ar tehniskā darbā
izmantojamiem instrumentiem

lasīt tehnisko un tehnoloģisko
dokumentācĳu

novērtēt tehniskā risinājuma vājās
un stiprās puses

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

izturība
neatlaidība
praktiskums
sistemātiskums*
disciplinētība
stabilitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

elektromontāža

mehānismu remonts

elektrotehnika, elektronika, iekārtu
darbības principi

dzelzceļa transports

Mani interesē:

Mani interesē:
problēmsituācĳu risināšana un
bīstamu situācĳu novēršana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

drošības nodrošināšanas veidi un
sistēmas

DZELZCEĻA TRANSPORTA AUTOMĀTIKAS,
TELEMEHĀNIKAS UN SAKARU TEHNIĶIS

DROŠĪBAS
SPECIĀLISTS

634

precizitāte
zinātkāre
vērība
pacietība
kārtīgums
racionalitāte**

kritiskums
uzņēmība
stabilitāte
izlēmība
sabiedriskums
enerģiskums

koordinēt cilvēku darbu
novērtēt dzelzceļa transporta sistēmu
tehnoloģisko procesu efektivitāti,
ražīgumu un drošību
strādāt ar speciālām datorprogrammām
kārtot tehnisko dokumentācĳu

sastrādāties ar cilvēkiem

regulāri pārbaudīt un uzturēt darba
kārtībā uzticētās tehniskās ierīces
un aparatūru

konstruktīvi argumentēt savu viedokli

rasēt

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
praktiskums
sistemātiskums*
neatlaidība
patstāvība
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, fizika

inženiertehniskās zinātnes

tehnika, mehānisku iekārtu
darbības principi

analītisks un organizatorisks darbs

dzelzceļa transporta tehnoloģiskās
sistēmas un procesi

moderno tehnoloģĳu attīstība un
ietekme uz sliežu ceļu satiksmi

disciplinētība
apzinīgums
piesardzība
rūpība
pielāgošanās spēja
kārtīgums

precizitāte
neatlaidība
racionalitāte*
izturība
stratēģiskums
praktiskums

kārtot lietišķo dokumentācĳu

veikt darbu pēc visiem drošības
noteikumiem un instrukcĳām

organizēt kravu pieņemšanu,
iekraušanu, nosūtīšanu
koordinēt un veikt darbu pēc laika
plānojuma

strādāt ar biroja tehniku

strādāt ar stacĳas dežuranta vadības
pulti
koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

uzņēmība
enerģiskums
stabilitāte
sabiedriskums
izlēmība
pašapziņa

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, fizika

kravas un pasažieru pārvadājumu
organizācĳa

tehnika, dažādu mehānisku iekārtu
darbības principi
analītisks darbs

automātika, telemehānika un sakari

dzelzceļa un stacĳu uzbūve

organizatorisks darbs

dzelzceļa transports

Mani interesē:

Mani interesē:
dzelzceļa infrastruktūra

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

dzelzceļa transports

DZELZCEĻA TRANSPORTA PĀRVADĀJUMU
ORGANIZĀCĲAS UN KUSTĪBAS DROŠĪBAS TEHNIĶIS

DZELZCEĻA TRANSPORTA
INŽENIERIS
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apzinīgums
veiklība
kārtīgums
disciplinētība
precizitāte
pacietība

uzmanīgums
nosvērtība
pielāgošanās spēja
sistemātiskums*
centība
saimnieciskums

precīzi izpildīt uzdoto

novērtēt dzĳas izejmateriālu kvalitāti

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

regulāri pārbaudīt un apkopt tehnisko
aprīkojumu

strādāt ar rūpnieciskām vērpšanas
iekārtām

vērpt dzĳu

mobilizēt sevi augstas precizitātes un
fiziski nogurdinošam darbam

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

praktiskums
vērīgums
rūpīgums
prasmīgums
izturība
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

vērpšanas iekārtu veidi

dzĳas materiālu veidi un īpašības

precizitāte
zinātkāre
disciplinētība
kārtīgums
praktiskums
piesardzība

savaldība
neatlaidība
taupīgums
materiālisms***
uzņēmība
godkāre

sava un ģimenes budžeta plānošana

savu ienākumu un izdevumu uzskaite,
to analīze

uzkrājumu veidošana

preču cenas dažādās tirdzniecības
vietās

mobilizēt sevi apjomīgam darbam
ierobežotā laikā
sastrādāties ar cilvēkiem
strādāt ar biroja tehniku
ātri veikt matemātiskus aprēķinus

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrast tajā būtiskāko
strādāt Excel programmā
kārtot lietišķo dokumentācĳu, uzskaiti
izstrādāt biznesa plānu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot
priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
neatkarība
kritiskums
intelektualitāte *
intraversĳa**
rūpīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks darbs

ekonomikas ziņas speciālajos
izdevumos, masu medĳos

rokdarbi

audumu izejmateriāla dzĳas radīšana

matemātika, statistika

darbs rūpnieciskā vidē

mūsdienu un senatnes tehnoloģĳas
audumu un dzĳas izgatavošanā

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

dzĳas tapšanas process

EKONOMISTS

DZĲAS
VĒRPĒJS

636

apzinīgums
stabilitāte
pašapzinīgums
neatkarība
zinātkāre
praktiskums

racionalitāte*
rūpīgums
atbildīgums
kritiskums
neatlaidība
sistemātiskums**

noformēt lietišķo dokumentācĳu

piesaistīt sabiedrības, masu medĳu
uzmanību dabai draudzīgām akcĳām
un pasākumiem

pārliecinoši argumentēt savu
viedokli

izstrādāt biznesa plānu

vadīt ekotūrisma ekskursĳas

sadarboties ar valsts institūcĳām

rakstīt ekotūrisma projektus

saprasties ar dažādiem cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

uzņēmība
izlēmīgums
pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

talkas, dabas taku labiekārtošana,
vides atbalsta akcĳas

biznesa ekonomiskie pamati

pacietība
materiālisms*
darbīgums
saimnieciskums
godīgums
kārtīgums

kārtot lietišķo dokumentācĳu,
noformēt preču pavaddokumentus

izstrādāt preču pārvadājumu
maršrutus

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

patstāvīgi veikt automašīnu apkopi
un sīkus remontdarbus

orientēties autoceļu kartēs

ātri orientēties lielā mantu/datu
apjomā

padarīt iecerētos darbus plānotajā
laikā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārliecinātība
neatlaidība
enerģiskums
izlēmība
uzņēmība
sabiedriskums

darbs ar dokumentiem

praktisks darbs

preču piegādes un saņemšanas
organizēšana

maršrutu izstrāde

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

stabilitāte
disciplinētība
izturība
tiešums
praktiskums
pielāgošanās spēja

Man raksturīgas šādas īpašības:

man uzticēto mantu drošība

noteikta, sistematizēta kārtība

ekoloģiskais tūrisms

dabas resursi un to saudzīga
izmantošana

darbs ar biežiem pārbraucieniem,
atrašanos ceļā

apkārtnes ekoloģiskā tūrisma objekti
un vietas

norises dabā

auto vadīšana

Mani interesē:

Mani interesē:
ekskursĳas

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

„zaļais” dzīvesveids

EKSPEDITORS

EKOTŪRISMA
PĀRVALDNIEKS
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neatlaidība
zinātkāre
piesardzība
analītiskums
sistemātiskums *
kārtīgums

precizitāte
racionalitāte**
apķērība
draudzīgums
atbildība
izpalīdzība

jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas
un telekomunikācĳu nozarē

zibens novadīšanas sistēmas

strādāt ar elektriskām shēmām
un rasējumiem

ātri risināt dažādus matemātiskos
aprēķinus ar vai bez tehniskiem
palīglīdzekļiem

mērīt un analizēt elektriskos
parametrus: spriegumu, strāvu,
pretestību

ievilkt elektrību

saprasties ar cilvēkiem

remontēt sadzīves tehniku,
vienkāršu elektrotehniku

savienot detaļas ar lodēšanu,
līmēšanu, kniedēšanu un metināšanu

strādāt ar elektriķa instrumentiem
un palīgierīcēm

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
saimnieciskums
pacietība
rūpība
izturība
pastāvība

Man raksturīgas šādas īpašības:

elektroierīču, elektrības instalācĳu
remonts

matemātika, fizika

dažādas sarežģītības elektroierīču
konstruēšana

praktisks un precīzs darbs

dažādas sarežģītības elektroierīču,
mehānismu konstruēšana

elektrisko iekārtu specifikācĳa,
tehniskie apraksti

precizitāte
zinātkāre
patstāvība
pacietība
kārtīgums
vērība

racionalitāte**
stabilitāte
neatkarība
enerģiskums
uzņēmība
sabiedriskums

remontēt sadzīves tehniku,
vienkāršu elektrotehniku

ātri risināt dažādus matemātiskos
aprēķinus ar vai bez tehniskiem
palīglīdzekļiem

rasēt

strādāt ar dažādiem instrumentiem
un palīgierīcēm elektrotehnikas
nozarē

orientēties sarežģītā tehniskā
literatūrā, elektroiekārtu specifikācĳā

veikt elektroiekārtu apkalpošanu
un remontu

konstruktīvi risināt konfliktus

koordinēt cilvēku darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas
un telekomunikācĳu nozarē

praktisks un precīzs darbs

analītisks darbs

elektroiekārtu uzbūves principi

eksperimenti dabaszinātnēs

matemātika, fizika

Mani interesē:

Mani interesē:
elektroenerģĳas izmantošana
un elektroapgāde

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sadzīves elektroiekārtu uzbūves
principi

ELEKTROINŽENIERIS

ELEKTRIĶIS
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elektroniskās iekārtas ražošanā,
to uzbūve un darbības principi

elektroiekārtu uzstādīšanas,
montāžas darbi

neatlaidība
sistemātiskums *
kārtīgums
precizitāte
racionalitāte**
apķērība

praktiskums
stabilitāte
analītiskums
kritiskums
rūpība
piesardzība

ātri risināt matemātiskos aprēķinus ar
vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem
savienot detaļas ar lodēšanu,
līmēšanu, kniedēšanu un metināšanu
mērīt un analizēt elektriskos
parametrus: spriegumu, strāvu,
pretestību
ievērot drošības tehnikas noteikumus

strādāt ar elektromontāžas
instrumentiem un palīgierīcēm

remontēt sadzīves tehniku,
vienkāršu elektrotehniku

skicēt un rasēt vienkāršas
elektriskās principiālās shēmas,
funkcionālās un montāžas shēmas

sadarboties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precizitāte
zinātkāre
patstāvība
vērība
pacietīgums
kārtīgums

uzmanība
kritiskums
racionalitāte**
sabiedriskums
uzņēmība
enerģiskums

jaunāko tehnoloģĳu attīstība elektronikas,
elektrotehnikas un telekomunikācĳu nozarē

elektronisko shēmu izstrāde un
modelēšana

matemātika, fizika

elektronikas nozares specializētā
literatūra, elektronisko iekārtu
specifikācĳa

uzstādīt elektronisko aparatūru un
veikt tās apkopi

risināt matemātiskos aprēķinus ar
vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem

rasēt

strādāt ar elektronikas
instrumentiem un palīgierīcēm

diagnosticēt aparatūru un novērst
problēmas tās darbībā

izstrādāt elektroniskās shēmas

konstruktīvi risināt konfliktus

koordinēt cilvēku darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

programmēšana

dažādas sarežģītības elektroierīču
konstruēšana

analītisks un praktisks darbs

jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas
un telekomunikācĳu nozarē

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
saimnieciskums
pacietība
vērīgums
izturība
pastāvība

Man raksturīgas šādas īpašības:

elektroierīču, elektrības pārvadu
remonts

matemātika, fizika

praktisks un precīzs darbs

sadzīves elektronisko iekārtu
uzbūves principi

Mani interesē:

Mani interesē:
elektroenerģĳas izmantošana
un elektroapgāde

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

elektroiekārtu uzbūves principi

ELEKTRONIKAS
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materiālisms**
kārtīgums

sistemātiskums*
disciplinētība

centība
piesardzība

uzmanība
kritiskums
racionalitāte***
apzinīgums

meklēt bojājumus elektroniskās
iekārtās un tos novērst
plānot darbus un noteikt prioritātes
strādāt ar speciālām datorprogrammām
orientēties tehniskā literatūrā,
elektroniskajās shēmās

izmantot elektroniskās mēriekārtas
un instrumentus

saprasties ar cilvēkiem

ātri risināt matemātiskos aprēķinus

uzstādīt un montēt elektronisko
aparatūru

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

precizitāte
zinātkāre
patstāvība
pacietība

jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas
un telekomunikācĳu nozarē

erudīcĳas uzdevumi, krustvārdu
mīklas, prāta spēles atjautības,
uzmanības treniņam

precīzs darbs ar sīkām detaļām

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

elektronisko iekārtu uzstādīšana,
instalācĳa, apkope, remonta darbi

dažādas sarežģītības tehnisko ierīču
konstruēšana, kur izmantota
elektronika

analītisks un praktisks darbs

precizitāte
zinātkāre
patstāvība
atbildība
kārtīgums
pacietība

uzmanība
kritiskums
racionalitāte**
intelektualitāte ***
uzņēmība
enerģiskums

jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas
un telekomunikācĳu nozarē

elektronikas nozares specializētā
literatūra, elektronisko iekārtu
specifikācĳa

zinātniskie pētījumi, eksperimenti

matemātika, fizika

izvēlēties materiālus elektroniskās
iekārtas ražošanai

orientēties tehniskā literatūrā,
elektronisko līdzekļu aprakstos

novērtēt darba kvalitāti

strādāt ar instrumentiem
un palīgierīcēm elektronikas nozarē

ātri risināt matemātiskos aprēķinus
ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem

plānot elektroniskās iekārtas
ražošanas procesu

konstruktīvi argumentēt savu viedokli

koordinēt cilvēku darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

elektronisko iekārtu uzstādīšana,
apkope, remonta darbi

sadzīves elektronisko iekārtu
uzbūves principi

analītisks un praktisks darbs

elektronisko sistēmu un iekārtu
ražošana

Mani interesē:

Mani interesē:
elektronikas nozares specializētā
literatūra, elektronisko iekārtu
specifikācĳa

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

elektrotehnikas, elektronisko iekārtu
uzbūves principi

ELEKTRONIKAS
TEHNOLOGS

ELEKTRONIKAS
MEHĀNIĶIS

640

Mani interesē:

Mani interesē:

sistemātiskums*
zinātkāre
kārtīgums
kritiskums
rūpība
stabilitāte

spēja pielāgoties
uzņēmība
praktiskums
taupīgums
racionalitāte**
materiālisms***

pārzināt tehnisko grafiku
kārtot lietišķo dokumentācĳu

strādāt ar speciālām programmatūrām

lielā informācĳas daudzumā ātri atrast
būtisko

koordinēt, pārraudzīt darbu

strādāt elektroniskās komercĳas vidē

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

sadarboties ar dažādiem cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

neatlaidība
pacietība
disciplinētība
prasmīgums
savaldība
uzmanīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

precizitāte
zinātkāre
patstāvība
lietišķums
saimnieciskums
kārtīgums

vērība
pacietība
kritiskums
spēja pielāgoties
savaldība
racionalitāte**

izmantot elektroniskās mēriekārtas
un parametru pārbaudes metodes

remontēt sadzīves tehniku,
vienkāršas elektronikas ierīces

ātri veikt matemātiskos aprēķinus ar
vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem

sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem

ātri orientēties sarežģītā tehniskā
literatūrā, elektronisko līdzekļu
aprakstos

strādāt ar dažādiem instrumentiem
un ierīcēm, ko pielieto elektronikas
nozarē

kārtot lietišķo dokumentācĳu

precīzi veikt uzdotos darbus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas un
telekomunikācĳu nozarē

dažāda mēroga un sarežģītības
pakāpes elektronisko iekārtu
uzstādīšana, instalācĳa, apkope,
remonta darbi

iepirkšanās internetā

eksperimenti dabas zinātnēs

prāta spēles, erudīcĳas uzdevumi

elektronisko veikalu dizains
un darbības principi

analītisks darbs

mārketings

datoru aizsardzības programmu
jauninājumi

programmēšana

dažādas sarežģītības elektronikas
ierīču konstruēšana

analītisks darbs ar praktiskā darba
iemaņām

jaunāko tehnoloģĳu attīstība

uzņēmējdarbība, ekonomika

precīzs un praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

elektronisko iekārtu uzbūves principi

ELEKTRONISKO SAKARU
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ELEKTRONISKĀS KOMERCĲAS
SPECIĀLISTS
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racionalitāte **
kārtīgums
neatkarība
pacietība
izlēmība
saimnieciskums

pašapziņa
enerģiskums
praktiskums
neatlaidība
vērība
lietišķums

tehnoloģĳu attīstība elektroenerģĳas
ražošanā

intelektuāls darbs ar praktiskā darba
iemaņām

novērtēt elektroapgādes,
siltumapgādes, ūdensapgādes,
ventilācĳas un kanalizācĳas iekārtu
darbību
izstrādāt un īstenot projektus

orientēties tehniskā literatūrā

konstruktīvi risināt konfliktus

remontēt sadzīves tehniku,
vienkāršu elektrotehniku

ātri risināt dažādus matemātiskos
aprēķinus ar vai bez tehniskiem
palīglīdzekļiem

sastrādāties ar cilvēkiem un koordinēt
darbu

strādāt ar dažādiem instrumentiem
un palīgierīcēm enerģētikas nozarē

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
piesardzība
precizitāte
sistemātiskums *

Man raksturīgas šādas īpašības:

speciālo datorprogrammu
izmantošana tehniskajos aprēķinos,
rasējumos

zinātniskie darbi, eksperimenti

elektroapgādes, siltumapgādes,
ūdensapgādes, ventilācĳas un
kanalizācĳas sistēmas

matemātika, fizika

laipnība
enerģiskums
piesardzība
sistemātiskums *
neatlaidība
stabilitāte

saimnieciskums
lietišķums
izturība
disciplinētība
spēja pielāgoties
apzinīgums

sports, bioloģĳa, medicīna

cilvēka dzīvesveida atspoguļošanās
ķermeņa gaitā, stājā, muskuļu tonusā

veselību nostiprinoši pasākumi –
vingrošana, peldēšana, sabalansēta
diēta

uzturēt kārtībā un tīrībā savu darba vidi

** pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

izprast ķermeņa valodu

veikt masāžu

uzmundrināt, iedvesmot cilvēkus
atveseļošanās procesā

pārzināt dažādu trenažieru un
speciālā tehniskā aprīkojuma
efektīvāko pielietojumu
rehabilitācĳas procesā

veikt pirmo medicīnisko palīdzību**

vienkārši un saprotami izskaidrot
medicīniskus jautājumus

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

atbildīgums
līdzjūtība
sirsnība
draudzīgums
izpalīdzīgums
pārliecinātība

Man raksturīgas šādas īpašības:

fiziski aktīvs, veselīgs dzīvesveids

palīdzība cilvēkiem ar dažādiem
kustību ierobežojumiem, fiziskiem
defektiem

mana pašsajūta, veselība, stāja

darba efektivitātes uzlabošana,
padarot ērtāku darba vidi

Mani interesē:

Mani interesē:
organizatorisks darbs, vadība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

enerģĳas ieguves veidi

ERGOTERAPEITS

ENERĢĒTIĶIS
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optimisms
iniciatīva
disciplinētība
lietišķums
kārtīgums
pacietība

precizitāte
izpalīdzīgums
materiālisms**
veiklība
izturīgums
saimnieciskums

strādāt ar speciālām uzskaites
programmatūrām

sastādīt ēdienkarti

kārtot lietišķo dokumentācĳu

rast radošus risinājumus sarežģītās
situācĳās

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

organizēt banketus

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

mērķtiecība
uzņēmība
neatlaidība
izlēmība
enerģiskums
ekstraversĳa *

Man raksturīgas šādas īpašības:

pārtikas nozares jaunumi

ēdināšanas telpu iekārtojumā
izmantoto elementu un krāsu ietekme
uz cilvēku psiholoģisko komfortu

savu recepšu veidošana,
eksperimenti ar neierastām
garšvielu kombinācĳām un jauniem
produktiem

ēdienkaršu sastādīšanas nianses

organizatorisks darbs

jaunas ēdienu un dzērienu receptes

būvinstrumenti, aprīkojums

ēku inženiertīklu un iekārtu
montāžas darbu organizācĳa

stabilitāte
sabiedriskums
apzinīgums
kārtīgums
savaldība
neatlaidība

vērīgums
uzmanīgums
analītiskums
komplicētība**
sistemātiskums***
racionalitāte****

rīkoties efektīvi sarežģītās stresa
situācĳās

konstruktīvi risināt konfliktus, rast
kompromisus

noteikt prioritātes un organizēt darba
procesu

pievērst uzmanību procesa detaļām,
niansēm

strādāt precīzi, rūpīgi, uzmanīgi,
akurāti

orientēties inženiertīklu montāžas
tehnoloģiskajos procesos

orientēties materiālu un iekārtu
piedāvājumā

lasīt būvniecības un
inženiertehniskos rasējumus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

saimnieciskums
materiālisms*
praktiskums
apķērība
izlēmība
patstāvīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

tehniskās grafikas praktiska
pielietošana

darba kvalitātes un apjoma kontrole

inženiertīklu montāžas tehnoloģĳa

inženiertīklu projektēšana

būvmateriāli un inženiertīklu materiāli

matemātika, fizika, informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
darbs, kas sagādā pozitīvas emocĳas
cilvēkiem

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

viesu uzņemšana, cienāšana ar paša
gatavotu ēdienu

ĒKU INŽENIERTĪKLU
TEHNIĶIS

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU
ORGANIZATORS

643

rūpība
neatkarība
stabilitāte
pacietība
atbildība
precizitāte

disciplinētība
neatlaidība
savaldība
izpalīdzība
spēja pielāgoties
taktiskums

uzturēt savu darba vietu kārtīgu un tīru
lielā informācĳas apjomā, ātri izdalīt
būtiskāko

pārzināt dažādu medicīnas
preparātu ietekmi

saprotami izskaidrot sarežģītus
medicīniskus jautājumus

būt uzmanīgam klausītājam

uzmundrināt cilvēkus atveseļošanās
procesā

koncentrēties atbildīga, augstas
precizitātes uzdevuma veikšanai

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

pētnieciskais darbs, ķīmĳas un fizikas
eksperimenti

medicīnisko preparātu apraksti,
ķīmiskais sastāvs

medicīnas preparātu izgatavošana

tautas dziedniecībā izmantojamo
ārstniecības augu iedarbības
princips

imunitātes nostiprināšana ar
medicīniskiem preparātiem,
vitamīniem, pārtikas piedevām

pārtikā lietoto produktu ķīmiskais
sastāvs, E-vielas, to ietekme uz
veselību

neatlaidība
lietišķums
precizitāte
izturība
prasmīgums
enerģiskums

uzturēt darba kārtībā tehnisko
aprīkojumu
kārtot tehnisko dokumentācĳu

plānot darbu secību

nodrošināt instrukcĳu ievērošanu

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu
uzraudzīt zāļu ražošanas procesu

strādāt ar biroja tehniku

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
neatkarība

atbildīgums
uzņēmība
mērķtiecība
sabiedriskums
izlēmība
oriģinalitāte

ķīmĳa, fizika

jaunumi farmācĳas nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

organizatorisks un pētniecisks darbs

jaunāko tehnoloģĳu pielietošana
ražošanā

zāļu kvalitātes standarti

zāļu izgatavošanas tehniskais
aprīkojums

zāļu ražošanas tehnoloģĳa

farmācĳas izstrādājumu ražošana

Mani interesē:

Mani interesē:
veselīgs dzīvesveids

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ķīmĳa, bioloģĳa

FARMĀCĲAS
TEHNOLOGS

FARMACEITS
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kultūras un mākslas pasākumi

dzimtā valoda un svešvalodas

sistemātiskums ***
atturīgums
pacietība
uzmanība
precizitāte
disciplinētība

paust savas domas saistošā un
literāri pareizā valodā vārdos un
rakstos

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrodot tajā būtiskāko

būt labam klausītājam

patstāvīgi izstrādāt zinātniskos
darbus, veikt pētījumus

rakstīt recenzĳas un rakstus

pētīt valodas nozīmi sabiedrībā un
kultūrā

loģiski paust savu viedokli

pārvaldīt svešvalodas, tās salīdzināt

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

komplicētība *
analītiskums
kritiskums
zinātkāre
iedziļināšanās spēja
intelektualitāte **

radošums
neatkarība
bagāta iztēle
taktiskums
sabiedriskums
atbildība

informācĳas meklēšana dažādos
resursos (internetā, bibliotēkā)

redzesloka paplašināšana, lasot
grāmatas, skatoties filmas u.tml.

Man raksturīgas šādas īpašības:

dienasgrāmatas, eseju un rakstu
rakstīšana

subkultūru leksika, žargons,
jaunvārdi valodā

diskusĳas par vienkāršo, ikdienišķo
norišu dziļāko jēgu
mūsdienu kultūras un mākslas norises

vēsturiski nozīmīgu personu
dzīvesstāsti
grāmatas par filozofiju, vēsturi, kultūru

neatkarība
neatlaidība
sistemātiskums ***
atturīgums
uzņēmība
apķērība

pārzināt retoriku, uzstāties auditorĳas
priekšā un vadīt diskusĳas
loģiski paust un pamatot savu viedokli
nepārtraukti mācīties, apgūt jaunas
teorĳas
izstrādāt zinātniskos darbus, veikt
pētījumus

saprast cilvēku psiholoģĳu un
pamatvajadzības
būt labam klausītājam
orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrodot tajā būtiskāko
rakstīt literāri pareizā un saistošā
valodā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

komplicētība*
analītiskums
kritiskums
zinātkāre
sapratne
intelektualitāte **

bagāta iztēle
intuīcĳa ****
emocionalitāte
oriģinalitāte
sabiedriskums
izpalīdzīgums

pagātnes domātāju darbi, dažādu
laikmetu uzskatu salīdzināšana

plašsaziņas līdzekļu loma
sabiedriskās domas veidošanā

Man raksturīgas šādas īpašības:

dienasgrāmatas, eseju un rakstu
rakstīšana

jautājumi par dzīves jēgu, vērtībām,
morāli

Mani interesē:

Mani interesē:
valodas pārmaiņas un attīstība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

mūsdienu literatūra

FILOZOFS

FILOLOGS
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savu ienākumu un izdevumu uzskaite,
to analīze

Latvĳas ekonomikas attīstības
prognozes

precizitāte
zinātkāre
disciplinētība
sistemātiskums**
praktiskums
piesardzība

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

kārtot lietišķo dokumentācĳu,
uzskaiti specializētās
datorprogrammās

rakstīt projektus

sastrādāties ar cilvēkiem

piesaistīt savu projektu īstenošanai
nepieciešamos finanšu līdzekļus,
investīcĳas

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrast tajā būtiskāko

strādāt ar biroja tehniku

strukturēti izklāstīt savus uzskatus
rakstveidā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot
priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
neatkarība
kritiskums
intelektualitāte
intraversĳa *
rūpīgums

savaldība
neatlaidība
taupīgums
materiālisms***
uzņēmība
godkāre

specializētās datorprogrammas
izmantošana aprēķinos

finanšu ziņas speciālajos izdevumos,
masu medĳos

Man raksturīgas šādas īpašības:

sava un ģimenes budžetu plānošana

matemātika, statistika

precizitāte
zinātkāre
disciplinētība
sistemātiskums**
praktiskums
piesardzība

savaldība
neatlaidība
taupīgums
materiālisms***
intelektualitāte****
godkāre

sava un ģimenes budžeta plānošana

globālo politikas notikumu ietekme uz
vietējo ekonomiku, preču cenu kritumu
vai pieaugumu

valūtas kursa pārmaiņas

norises vērtspapīru tirgū, biržu darbība

mobilizēt sevi apjomīgam darbam
ierobežotā laikā

kārtot lietišķo dokumentācĳu,
uzskaiti specializētās
datorprogrammās

konstruktīvi argumentēt savu viedokli

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrast tajā būtiskāko

strukturēti izklāstīt savas domas
rakstveidā

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

strādāt ar biroja tehniku

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot
priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām

analītiskums
neatkarība
kritiskums
uzņēmība
intraversĳa*
rūpīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

Latvĳas ekonomikas attīstības
prognozes

finanšu ziņas speciālajos izdevumos,
masu medĳos

matemātika, statistika

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
uzkrājumu veidošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

FINANŠU TIRGUS
ANALĪTIĶIS

FINANSISTS
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intelektualitāte**
pacietība
apķērība
komplicētība***
radošums
mērķtiecība

materiālisms***
lietišķums
piesardzība
neatlaidība
saimnieciskums
uzņēmība

visuma un dabas likumi

teorētiskās fizikas jēdzieni un
koncepcĳas

svešvalodas

izstrādāt pētījuma koncepcĳu

programmēt

izmantot loģiku alternatīvu
risinājumu, priekšrocību un trūkumu
izvērtēšanā

pielietot zinātniskas metodes
problēmu risināšanā

prognozēt un modelēt procesa
attīstību

skaidri izklāstīt savas domas
rakstveidā

meklēt informācĳu un orientēties
dažādos informācĳas avotos

saskaņot savu darbību ar citiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības atbilstoši plānam, noteiktā secībā
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
****materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
zinātkāre
sistemātiskums*
rūpība
kritiskums
vērīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

pētniecisks darbs

literatūra, populārzinātniski raidījumi
dabas zinātnēs

informātika un programmēšana

laipnība
enerģiskums
piesardzība
sistemātiskums *
kritiskums
neatlaidība

stabilitāte
centība
izturība
lietišķums
pielāgošanās spēja
apzinīgums

darbs, kur varu praktiski palīdzēt
cilvēkiem

dzīvesveida izpausmes mūsu
ķermenī – gaitā, stājā, muskuļu tonusā

ārstnieciskā masāža

fiziski aktīvs, veselīgs dzīvesveids

mācīt cilvēkiem dažādus relaksācĳas
vingrinājumus
sniegt pirmo medicīnisko palīdzību **
saglabāt savu darba vidi kārtīgu un tīru

pārzināt dažādu trenažieru un
speciālā tehniskā aprīkojuma
efektīvāko pielietojumu
rehabilitācĳas procesā
veikt klasisko masāžu

** pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā
vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

uzlabot cilvēku stāju ar speciāliem
vingrinājumiem

vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītus medicīniskus jautājumus

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

atbildīgums
līdzjūtība
sirsnība
draudzīgums
izpalīdzīgums
pārliecinātība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ārstnieciskā vingrošana, joga, cigun

cilvēka ķermeņa uzbūve, fizioloģiskie
procesi

mana pašsajūta, veselība, stāja

medicīna, sports

Mani interesē:

Mani interesē:
objektu un to uzvedības
likumsakarības eksperimenti

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, fizika

FIZIOTERAPEITS

FIZIĶIS

647

rūpība
neatkarība
stabilitāte
pielāgošanās spēja
pacietība
atbildība

izpalīdzība
labestība
izturība
lietišķums
kārtīgums
godīgums

darbs, kur varu praktiski palīdzēt
cilvēkiem

veselību nostiprinoši pasākumi –
vingrošana, peldēšana, sabalansēta
diēta

saglabāt savu darba vidi kārtīgu un tīru

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā
vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

izstrādāt rehabilitācĳas programmas

pārzināt cilvēka anatomĳu

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*

uzmundrināt cilvēkus atveseļošanās
periodā
veikt relaksācĳas vingrinājumus un
mācīt tos citiem

vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītus medicīniskus jautājumus

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

ārstnieciskā vingrošana

cilvēka ķermeņa uzbūve,
fizioloģiskie procesi

fiziskās pašsajūtas saistība ar
emocionālo stāvokli

cilvēka pašsajūta, veselība

flīžu veidi, flīzēšanas materiāli un līmes

flīzēšanas darbu tehnoloģĳa

apdares darbi

apdares darbu rokas mehāniskie
instrumenti, aprīkojums

saimnieciskums
darbīgums
akurātums
taupīgums
praktiskums
neatlaidība

stabilitāte
kritiskums
disciplinētība
materiālisms***
radošums
piesardzība

pagatavot līmjavu, griezt keramisku
plāksni

flīzēt pēc skicēm, rasējumiem

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

radoši domāt, rast nestandarta
idejas, pielietot stila izjūtu

novērtēt un uzņemties atbildību par
darba kvalitāti

pildīt saistības, ievērot laika
ierobežojumus

diskutēt, panākt vienošanos,
kompromisu

akurāti un precīzi pildīt uzdevumu,
pievēršot uzmanību darba niansēm

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

sistemātiskums*
lietišķums
izpildīgums
centība
racionalitāte**
veiklība

Man raksturīgas šādas īpašības:

*sistemātisks – darbs, kurā kādas darbības pastāvīgi atkārtojas noteiktā veidā

būvniecība, remontdarbi

autonoms, precīzs, sistemātisks*
darbs

dizaina principi, tehnika un metodes

tehniskā grafika, vizuālā māksla

Mani interesē:

Mani interesē:
veselīgs dzīvesveids

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

bioloģĳa, ķīmĳa

FLĪZĒTĀJS

FIZISKĀS REHABILITĀCĲAS
ĀRSTS

648

neatkarība
izteiksmīgums
enerģiskums
uzņēmīgums
pacietība
centība

neatlaidība
pielāgošanās spējas
ekstraversĳa **
praktiskums
disciplinētība
godīgums

dabas elementu (čiekuru, sūnu,
jūras izskalotu zaru u.c.) vākšana
kompozīcĳām

pasākumu vai svētku interjera
dekorēšana ar ziediem un dabas
materiāliem

radošs darbs

veidot tradicionālās ziedu
kompozīcĳas lielos svētkos

veidot neierastas formas un krāsu salikuma
kompozīcĳas īpašiem gadījumiem

paildzināt griezto ziedu mūžu, uzlabot to
vizuālo efektu

pielietot florista darbā noderīgu tehnisko
aprīkojumu

izstrādāt kompozīcĳu

mobilizēt sevi liela apjoma
darbam noteiktos termiņos

veidot labu saskarsmi

zīmēt skices

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

bagāta iztēle
radošums
intuīcĳa *
emocionalitāte
atraktivitāte
atklātība

Man raksturīgas šādas īpašības:

svētku atmosfēras radīšana, padarot
apkārtējo pasauli skaistāku

dekoratīvu elementu veidošana no
dabas materiāliem

ziedu pušķu, kompozīcĳu veidošana

neatkarība
izteiksmīgums
intuīcĳa*
draudzīgums
pielāgošanās spējas
precizitāte

izvietot savas fotogrāfijas specializētās
interneta vietnēs
panākt interesantu vizuālo efektu
fotogrāfijās ar apgaismojumu

rediģēt fotogrāfijas ar speciālu
datorprogrammu palīdzību

izmantot mūsdienu fotoaparātu
tehniskās iespējas

iedrošināt, atraisīt cilvēkus fotografēties

fotogrāfijās parādīt modeļu
unikalitāti

veidot kompozīcĳu

izstrādāt fotomākslas darba
ideju

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

disciplinētība
neatlaidība
komplicētība**
tiešums
pacietība
lietišķums

apkārtējās pasaules, tās norišu, nianšu
un noskaņu iemūžināšana fotogrāfijās

dalība izstādēs ar saviem darbiem,
savu veikumu izvietošana interneta
vietnēs

radošs darbs

fotogrāfiju radīšanas tehniskais
process, jaunāko tehnoloģĳu iespējas

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

oriģinalitāte
emocionalitāte
radošums
atvērtība
atraktivitāte
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

datorprogrammu iespējas fotogrāfiju
rediģēšanā, dažādu specefektu
veidošanā

ievērojamu fotogrāfu radošās gaitas

mākslas dzīves norises Latvĳā un
pasaulē

radoša pašizpausme, fotografējot
vai zīmējot

Mani interesē:

Mani interesē:
ziedu un krāsu simboliskā nozīme

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

apkārtējās vides estētiskais
noformējums

FOTOGRĀFS

FLORISTS
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pacietība
neatlaidība
taktiskums
disciplinētība
laipnība
materiālisms**

veidot dažādas sarežģītības frizūras
ikdienai un svētku pasākumiem

krāsot un balināt matus

modelēt frizūras ar speciālu
datorprogrammu palīdzību

zīmēt skices

iedvesmot un iedrošināt cilvēkus stila
pārmaiņām

piesaistīt klientus

lietot friziera darbā noderīgu tehnisko
aprīkojumu un palīglīdzekļus

rūpēties par cilvēku psiholoģisko
komfortu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precizitāte
zinātkāre
patstāvība
kārtīgums
darbīgums
pacietība

uzmanība
kritiskums
racionalitāte**
piesardzība
pielāgošanās spēja
materiālisms***

radioelektroniskās un navigācĳas
iekārtas

tehniskā dokumentācĳa

elektronikas sistēmu tehnisko kļūmju
rašanās cēloņi un to novēršana

matemātika, fizika

novērtēt lidaparātu tehnisko stāvokli

strādāt ar elektronikas
instrumentiem un palīgierīcēm

konstruktīvi argumentēt savu
viedokli

sastrādāties ar cilvēkiem

veikt elektroierīču remontdarbus

ātri orientēties sarežģītā tehniskā
literatūrā, elektroniskajās shēmās

uzraudzīt man uzticētās tehniskās
ierīces un nodrošināt tām atbilstīgu
apkopi

noformēt tehniskās apkopes
dokumentācĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplīna

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunāko tehnoloģĳu attīstība
elektronikas, elektrotehnikas nozarē

frizieru mākslas pasākumi, izstādes,
konkursi, meistarklases, to
atspoguļojums masu medĳos

neatkarība
uzņēmīgums
enerģiskums
izturība
ekstraversĳa *
vērīgums

inženiertehniskās zinātnes

elektrotehnikas, elektronisko
iekārtu uzbūve, darbības principi

darbs, kas iepriecina cilvēkus

radošs darbs

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

radošums
emocionalitāte
izteiksmīgums
bagāta iztēle
izpalīdzīgums
optimisms

Man raksturīgas šādas īpašības:

frizūru veidošana cilvēkiem,
eksperimentējot ar tēlu

sava stila, vizuālā tēla izkopšana

jaunākās modes tendences

aviācĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
dažādas tehnoloģĳas matu ķīmiskajā
apstrādē

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

skaistumkopšanas industrĳa

GAISA KUĢU TEHNIĶIS ‒
AVIONIĶIS

FRIZIERIS
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inženiertehniskās zinātnes

jaunāko tehnoloģĳu attīstība un to
pielietošanas iespējas tehniskajās ierīcēs

stabilitāte
enerģiskums
uzņēmība
sabiedriskums
pielāgošanās spēja
pacietība

novērtēt transportlīdzekļa tehnisko
stāvokli

strādāt ar tehniskā darbā
izmantojamiem instrumentiem

ātri orientēties sarežģītā tehniskā
literatūrā

uzraudzīt man uzticētās tehniskās
ierīces un nodrošināt tām atbilstīgu
apkopi

izmantot mērīšanas iekārtas
tehniskā stāvokļa kontrolei

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

konstruktīvi argumentēt savu viedokli

sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
izturība
sistemātiskums *
lietišķums
saimnieciskums
neatlaidība
pašapziņa
izlēmība
racionalitāte**
precizitāte
materiālisms***
atturība

tehniskā literatūra

tehnisko ierīču, mehānismu labošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

lidaparātu mehāniskās iekārtas,
to pielietojums un apkope

lidaparātu tehniskie parametri, uzbūves
principi

pašapziņa
iniciatīva
pielāgošanās spēja
pacietība
apzinīgums
neatlaidība

disciplinētība
precizitāte
savaldība
praktiskums
vērīgums
racionalitāte **

matemātika, informātika

svešvalodas

prāta spēles stratēģiskās domāšanas,
erudīcĳas treniņam

gaisa satiksmes pārraudzīšanas
iekārtas, radari, specializētie datori

saglabāt mieru paaugstināta stresa
apstākļos un pieņemt lēmumu

labi pārvaldīt angļu valodu

strādāt ar specializētām
datorprogrammām

organizēt lidmašīnu ielidošanu un
izlidošanu no lidostas

ātri atrast būtiskāko lielā
informācĳas apjomā
skaidri paust savu viedokli

uzraudzīt lidmašīnu kustību gaisa telpā

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba
saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

uzņēmība
mērķtiecība
valdonība
izlēmība
enerģiskums
ekstraversĳa*

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs komandā

darbs cilvēku drošībai

lidmašīnu kustības organizēšana un
kontrole

aviācĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
matemātika, fizika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

aviācĳa

GAISA SATIKSMES
VADĪBAS DISPEČERS

GAISA KUĢU TEHNISKĀS
EKSPLUATĀCĲAS TEHNIĶIS MEHĀNIĶIS
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elektroiekārtu uzbūve un darbības
principi

gaisvadu elektrolīnĳu uzstādīšana
un remonts

neatlaidība
sistemātiskums *
kārtīgums
precizitāte
racionalitāte**
apķērība

saglabāt mieru stresa situācĳās
ievērot drošības tehnikas noteikumus

orientēties pēc kartes

precīzi izpildīt uzdoto

veikt gaisvadu elektrolīnĳu montāžas
darbus

ātri risināt matemātiskos aprēķinus
ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem

saprasties ar cilvēkiem

saglabāt līdzsvaru augstumā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
saimnieciskums
pacietība
vērība
izturība
pastāvība

praktiskums
stabilitāte
analītiskums
kritiskums
rūpība
drosme

darbs āra apstākļos

matemātika, fizika

Man raksturīgas šādas īpašības:

laba fiziskā forma, sporta treniņi

praktisks darbs

izpildīgums
precizitāte
kārtīgums
praktiskums
apzinīgums
apķērība

uzmanīgums
piesardzība
racionalitāte**
neatlaidība
saprātīgums
analītiskums

līmes, līmēšanas un apdares
tehnoloģĳa, metodes un procesi

nodrošināt darba kvalitāti, atbilstību
prasībām

racionāli izmantot materiālus,
resursus

lasīt un izprast tehnisko
dokumentācĳu, rasējumus,
tehnoloģiskās kartes

atšķirt koku sugas, koksnes tipus

strādāt ar kontroles un
mērinstrumentiem

lietot darba aizsardzības līdzekļus

strādāt ar elektriskiem rokas
instrumentiem un darbarīkiem

izgatavot vienkāršus koka
izstrādājumus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

lietišķums
patstāvība
materiālisms*
stabilitāte
saimnieciskums
darbīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

koksnes veidi, īpašības, kvalitāte

kokapstrādes darbi

kokapstrādes tehnoloģĳu veidi

kokizstrādājumu konstrukcĳas,
to izgatavošana, montēšana,
uzstādīšana

fizika, tehniskā grafika

kokapstrādes palīgierīces, iekārtas,
instrumenti

kokapstrādes mašīnas un
tehnoloģiskās līnĳas

Mani interesē:

Mani interesē:
darbs augstumā, risks

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

elektroenerģĳas pārvade

GALDNIEKS

GAISVADU LĪNĲU
ELEKTROMONTIERIS
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bioloģĳa, ķīmĳa

ēdināšanas nozares jaunumi

saimnieciskums
atbildīgums
disciplinētība
uzņēmība
elastīgums
darbīgums

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

koordinēt cilvēku darbu

lietišķi pamatot savu viedokli

sastrādāties ar cilvēkiem

kārtot lietišķo dokumentācĳu, uzskaiti

gatavot gaļas produktus

regulāri pārbaudīt savā pārraudzībā
esošos darbus

nodrošināt kvalitāti gaļas produktu
ražošanā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
precizitāte
neatlaidība
kārtīgums
materiālisms*
izturība

iniciatīva
mērķtiecība
izlēmība
sabiedriskums
izpalīdzība
draudzīgums

savu recepšu radīšana

gaļas izstrādājumu receptūras

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs gaļas produktu ražotnē

gaļas produktu gatavošanas specifika

vērība
pacietība
pielāgošanās spēja
atbildība
izpalīdzība
apķērība

vadīt automašīnu
* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā
vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

nomierināt cilvēkus

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*

precīzi izpildīt rīkojumus

nodrošināt drošu vidi sabiedriskos
pasākumos
saglabāt mieru stresa situācĳās

ātri koncentrēties atbildīga uzdevuma
veikšanai neatkarīgi no apstākļiem

glābt cilvēku dzīvības bīstamās
situācĳās

pārliecinātība
iniciatīva
enerģiskums
uzņēmība
drosme
valdonība

psiholoģiskās noturības
pilnveidošanas tehnikas

fiziskās aktivitātes, sporta treniņi

sporta veidi, spēles, datorspēles
uzmanības un reakcĳas treniņam

iespējas praktiski palīdzēt cilvēkiem,
glābt viņu dzīvības

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

neatlaidība
izturība
mērķtiecība
piesardzīgums
lietišķums
apzinīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

rīcības veidi kritiskās situācĳās

tehniskās zināšanas
transportlīdzekļu, sadzīves tehnikas
apkopei, remontam

grāmatas, kinofilmas ar asu sižetu,
piedzīvojumu žanrs

ekstrēmie sporta veidi

Mani interesē:

Mani interesē:
praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

pavārmāksla

GLĀBĒJS

GAĻAS PRODUKTU RAŽOŠANAS
MEISTARS

653

centība
precizitāte
apķērība
spēja pielāgoties
piesardzība
apdomīgums

neatlaidība
materiālisms*
uzņēmība
pašapziņa
stabilitāte
racionalitāte**

kārtot lietišķo dokumentācĳu,
datu uzskaiti specializētās
datorprogrammās

strādāt Excel programmā

strādāt ar biroja tehniku

ātri orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrast tajā būtiskāko

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

precīzi izpildīt man uzticētos
uzdevumus

mobilizēt sevi apjomīgam darbam
ierobežotā laikā

koncentrēties neatkarīgi no blakus
faktoriem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

savaldība
apzinīgums
disciplinētība
kārtīgums
praktiskums
taupība

Man raksturīgas šādas īpašības:

kārtība lietišķos dokumentos
sava un ģimenes budžeta plānošana

veiklība
piesardzīgums
apķērība
racionalitāte*
akurātums
apzinīgums

sistemātiskums**
savaldība
vērīgums
stabilitāte
materiālisms***
izpildīgums

mūsdienīgas grīdas klāšanas
tehnoloģĳas un materiāli

praktisks darbs ar fizisku slodzi

grīdas klāšanas darbu mašīnas, rokas
mehāniskie instrumenti, aprīkojums

grīdas klāšanas darbu tehnoloģĳa

veikt grīdu ieklāšanu atbilstīgi
skicēm un rasējumiem

sagatavot līmjavas, špakteļmasas,
piegriezt materiālu

ilgstoši strādāt tupus, līšus, uz ceļiem

veidot labu saskarsmi, panākt
vienošanas

ievērot darbu secību, darbības
algoritmu

daudzpusīgi izvērtēt risinājuma stiprās
un vājās puses

atbildīgi pildīt saistības noteiktajā
termiņā

precīzi un akurāti veikt uzdevumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
centība
neatlaidība
saimnieciskums
lietpratība
precizitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

tradicionālās grīdas klāšanas
metodes un materiāli

būvmateriāli

savi un ģimenes komunālo un nodokļu
regulāri maksājumi

ekonomikas ziņas speciālajos
izdevumos, masu medĳos

sarežģītas konfigurācĳas grīdas
klājumi

savu ienākumu un izdevumu uzskaite
un to analīze

matemātika, statistika

ģeometrĳa, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
uzkrājumu veidošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

GRĪDAS
KLĀJĒJS

GRĀMATVEDIS
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ģeodēziskie mērījumi un aprēķini

grafiski uzdevumi, kartogrāfija

rūpīgums
apdomība
savaldība
izpildīgums
praktiskums
neatlaidība

noteikt mērķus, prioritātes,
organizēt un vadīt ģeodēziskos
darbus

apstrādāt un analizēt ģeodēzisko
mērījumu datus

strādāt ar ģeodēziskajiem
instrumentiem

precīzi noteikt koordinātas, lietot
globālās pozicionēšanas sistēmas

strādāt ar ģeodēzisko darbu
datorprogrammām

veidot labu saskarsmi un sadarbību

papildināt, atjaunot datu bāzes

izvēlēties piemērotākās matemātiskās
metodes un formulas uzdevuma
risināšanai

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
*** intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot
priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
precizitāte
komplicētība*
intelektualitāte**
intraversĳa***
racionalitāte****

akurātums
vērīgums
piesardzība
materiālisms*****
apķērība
zinātkāre

ģeogrāfiskās informācĳas sistēmas

ģeodēziskie instrumenti

Man raksturīgas šādas īpašības:

ģeodēzĳa, inženierģeodēzĳa

matemātika, fizika, ģeogrāfija

Zemes garozas sastāvs un struktūra
ģeoloģisko procesu likumsakarības

eksperimenti, testi
ģeoloģĳa, hidroloģĳa, irigācĳa

piesardzība
sistemātiskums*
zinātkāre
precizitāte
patstāvība
intelektualitāte**

kārtot, sistematizēt iegūto
informācĳu

efektīvi sadarboties komandā

lietot urbšanas instrumentus un
tehniku

loģiski pamatot savu izvēli

novērtēt risinājuma stiprās un vājās
puses

ilgstoši izturēt lielu fizisko slodzi

pazīt zināmas struktūras šķietamā
haosā

rīkoties radoši un atbildīgi, pildīt
saistības

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām

lietišķums
atturība
analītiskums
vaļsirdība
darbīgums
godīgums

prātīgums
taupība
savaldība
kārtīgums
rūpība
neatlaidība

ģeoloģiskās kartes

praktisks darbs ar fizisku slodzi

Man raksturīgas šādas īpašības:

ķīmĳa, fizika, matemātika

ģeogrāfija, bioloģĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
zemes virsmas reljefs, topogrāfija,
salīdzinošā analīze

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ģeodēziskās informācĳas iegūšana,
atlase, apstrāde

ĢEOLOGS

ĢEODĒZISTS
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rūpīgums
neatkarība
stabilitāte
pielāgošanās spēja
pacietība
atbildība

izpalīdzība
labestība
līdzjūtība
izturība
lietišķums
kārtīgums

atveseļot organismu ar slimībai
piemērotu uzturu

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

pārzināt dažādu medikamentu
iedarbību

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību *

nomierināt, iedrošināt cilvēkus
atveseļošanās periodā

būt labam klausītājam

saglabāt mieru kritiskās situācĳās

vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītus medicīnas jautājumus

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs, kur varu praktiski palīdzēt
cilvēkiem

mūsdienu medicīnas tehniskais
aprīkojums, diagnostiskas iespējas

cilvēka fizioloģiskie procesi

tautas dziedniecības metodes

ģimenes locekļu pašsajūta, slimību un
izveseļošanās iemesli

cilvēka emocionālais stāvoklis un
fiziskā pašsajūta

darbīgums
uzņēmība
racionalitāte**
kritiskums
neatlaidība
intelektualitāte***

komplicētība****
uzmanīgums
akurātība
piesardzība
apzinīgums
radošums

darbu organizēšana, vadīšana,
uzraudzība

ostu, piestātņu un krastmalu
būvniecība

ūdens apgādes un kanalizācĳas
sistēmas

hidrotehnisko būvju būvniecība,
rekonstrukcĳa

radoši domāt, rast neordinārus
risinājumus

izstrādāt projektu

izvirzīt mērķus, noteikt prioritātes,
plānot darbu secību

organizēt un vadīt darbu

pamatot un aizstāvēt savu viedokli

izmantot ģeodēziskos
mērinstrumentus

orientēties būvmateriālu īpašībās,
piedāvājumā un izmaksās

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
**** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

stabilitāte
analītiskums
zinātkāre
saimnieciskums
materiālisms*
praktiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

būvniecības materiāli

hidrotehnisku būvju projektēšana

hidrotehnisko būvju veidi, īpatnības

fizika, matemātika, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
veselīgs dzīvesveids

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

bioloģĳa, ķīmĳa, veselības mācība

HIDROTEHNIKAS
BŪVINŽENIERIS

ĢIMENES
ĀRSTS
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rūpība
neatkarība
stabilitāte
spēja pielāgoties
pacietība
atbildība

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību**

pamanīt būtiskāko lielā informācĳas
apjomā

** pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā
vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

izmantot aromterapĳas metodes

nomierināt, iedrošināt cilvēkus

būt labam klausītājam

ievākt ārstniecības augus zāļu tējām

saprotami izskaidrot sarežģītus
medicīniskus jautājumus

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums*
precizitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

dažādas netradicionālās, tautas
dziedniecības metodes

lietišķums
labestība
radošums
spēja iedziļināties sevī un citos
taktiskums
izpalīdzība

dalība priekšnesumos, šovos,
izrādēs kā dejotājam

darbs, kur varu praktiski palīdzēt
cilvēkiem

neatkarība
tiešums
izteiksmīgums
spēja pielāgoties
pacietība
sabiedriskums

justies droši un atraisīti publikas priekšā
improvizēt
pārvaldīt savas emocĳas
sadarboties ar cilvēkiem

perfekti pārvaldīt savu ķermeni
dejot solo, pārī vai grupā
sacerēt deju, veidot tās horeogrāfiju
konstruktīvi risināt konflikta situācĳas

ambīcĳas
neatlaidība
atvērtība
iniciatīva
izturība
godkāre

dažādas dejas tehnikas

šovu, mūziklu, izrāžu, deju grupu
priekšnesumi vai to ieraksti

priekšnesumu iestudēšana ar dejas
elementiem

aerobikas vai deju nodarbības

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

oriģinalitāte
emocionalitāte
radošums
impulsivitāte
rotaļīgums
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

ķermeņa koordinācĳas, kustību,
plastikas pilnveidošana

medicīnas preparātu apraksti, to
ķīmiskais sastāvs

pārtikā lietoto produktu ķīmiskais
sastāvs, E-vielas, to ietekme uz
veselību

dejas paušana ar kustībām

slimību rašanās cēloņi

saistība starp cilvēka emocionālo
stāvokli un fizisko pašsajūtu

māksla, mūzika, deja

Mani interesē:

Mani interesē:
veselīgs dzīvesveids

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

bioloģĳa, ķīmĳa

HOREOGRĀFI UN
DEJOTĀJI

HOMEOPĀTS
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uzmanīgums
komplicētība *
izteiksmīgums
radošums
oriģinalitāte
racionalitāte**

strādāt ar tipogrāfijas tehniku

vadīt projektus
skaidri paust savu domu kā mutiski,
tā rakstveidā

pamanīt iespieddarbu defektus

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

uzņēmība
sabiedriskums
ambiciozitāte
pašapziņa
izlēmība
dominēšana

kārtot lietišķo dokumentācĳu

veikt ilgtermiņa plānošanu

koordinēt cilvēku darbu

pārzināt informācĳas sistēmas
izstrādes un ieviešanas principus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar iespiedprocesa kontroles
mērinstrumentiem un ierīcēm

uzturēt darba kārtībā man uzticētās
tehniskās iekārtas

jaukt krāsas pēc krāsu katalogiem

novērtēt iespiedformas kvalitāti

atšķirt krāsu toņu nianses

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzmanība
lietišķums
kritiskums
kārtīgums
neatlaidība
apzinīgums

vadošs darbs

informācĳu tehnoloģĳas

prāta spēles, populārzinātniskie
raidījumi redzesloka, erudīcĳas
paplašināšanai

informācĳas sistēmu ieviešana

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
zinātkāre
oriģinalitāte
disciplinētība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmējdarbība

ķīmĳa, fizika, matemātika

precizitāte
pacietība
disciplinētība
lietišķums
savaldība
apzinīgums

projektu izstrāde un īstenošana

jaunumi datortehnikā,
programmēšanas tehnoloģĳās

papīra veidi, īpašības

iespiedkrāsu veidi, īpašības

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

neatlaidība
izturība
kārtīgums
stabilitāte
prasmīgums
taupīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

poligrāfijas izstrādājumu veidi

iespieddarbu tehnoloģĳa

darbs ar iespiedmašīnām

matemātika, informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
māksliniecisks darbs ar praktiskā
darba iemaņām

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

poligrāfija

INFORMĀCĲAS TEHNOLOĢĲAS
PROJEKTU VADĪTĀJS

IESPIEDĒJS

658

drošības sistēmu veidi un izstrāde

analītisks darbs

uzmanība
disciplinētība
sistemātiskums ***
racionalitāte ****
lietišķums
precizitāte

ievērot un izstrādāt instrukcĳas
pārzināt dažādas pretvīrusu
aizsardzības programmas
saglabāt konfidencialitāti
labi pārzināt datoru

saprasties ar cilvēkiem

nodrošināt datorsistēmas un
datortīklu drošību

saglabāt mieru stresa situācĳās

lielā informācĳas daudzumā ātri
atrast būtiskāko

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
piesardzība
komplicētība *
zinātkāre
kritiskums
intelektualitāte **

neatlaidība
pacietība
pašapziņa
neatkarība
uzņēmība
enerģiskums

prāta spēles, erudīcĳas uzdevumi

datorzinātnes

Man raksturīgas šādas īpašības:

datorvides informācĳas aizsardzības
jautājumi

jaunumi datortehnikā, informācĳu
tehnoloģĳās

stabilitāte
prasmīgums
vērīgums
precizitāte
racionalitāte**
pacietība

piesardzība
darbīgums
kārtīgums
materiālisms***
apdomība
disciplinētība

matemātika, fizika

atslēdznieka darba tehnoloģĳa

tehnisko iekārtu, mehānismu
uzbūve, darbības principi

praktisks darbs

veikt sadzīves tehnikas
remontdarbus

strādāt ar tehniskā darbā
izmantojamiem instrumentiem

strādāt ar kontroles un
mērinstrumentiem

saprasties ar cilvēkiem

novērtēt instrumentu nodiluma pakāpi
un remonta lietderību

strādāt ar metālapstrādes palīgierīcēm
un darbgaldiem

regulāri pārbaudīt un uzturēt kārtībā
tehniskās ierīces

izgatavot un remontēt metāla
instrumentus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
izturība
sistemātiskums *
apķērība
saimnieciskums
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

industriāla darba vide

mehānismu remonts

metāla instrumentu, ierīču izgatavošana

metālapstrāde

Mani interesē:

Mani interesē:
datorsistēmu jauninājumi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, informātika

INSTRUMENTATSLĒDZNIEKS

INFORMĀCĲAS SISTĒMAS DROŠĪBAS
ADMINISTRATORS
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neatlaidība
atvērtība
disciplinētība
intuīcĳa*
praktiskums
spēja pielāgoties

optimisms
enerģiskums
uzņēmīgums
ekstraversĳa**
impulsivitāte
ambīcĳas

dzīvesvietas interjera
iekārtošanas nianses

māksliniecisko spēju
praktisks pielietojums

zīmēt skices noteikta interjera vai
dizaina elementu izveidei
radīt dizaina elementus
sastādīt mājokļa labiekārtošanas
darbu tāmi
uzlabot vai mainīt telpas interjeru pat
ar ierobežotu budžetu

strādāt dažādās vizuālās mākslas
tehnikās

veidot kompozīcĳu

lietot speciālās datorgrafikas
programmas

apstrādāt fotogrāfijas ar
datorprogrammu palīdzību

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

oriģinalitāte
izteiksmīgums
radošums
bagāta iztēle
neatkarība
pacietība

Man raksturīgas šādas īpašības:

eksperimenti ar neierastām, spilgtām krāsām vai
to salikumiem apģērbā, aksesuāros vai apkārtējās
vides noformējumā

interjeram un dizainam veltīti šovi, izstādes,
konkursi

krāsu ietekme uz
cilvēka pašsajūtu

apkārtējās vides vizuālais noformējums

racionalitāte****
patstāvība
precizitāte
uzņēmība
stabilitāte
izlēmība

vērīgums
apzinīgums
akurātums
oriģinalitāte
radošums
enerģiskums

elektrotehnika, mehānika

izvirzīt mērķus, noteikt prioritātes,
plānot, organizēt un pārraudzīt
darba procesu

izstrādāt iekārtas ražošanas
tehnoloģĳu

skicēt, izstrādāt iekārtas tehnisko
projektu

vadīt un koordinēt cilvēku darbu

pievērst uzmanību procesa detaļām,
pildīt uzdevumu precīzi un korekti

patstāvīgi pieņemt svarīgus lēmumus

veikt iekārtas mezglu darbības
simulācĳas ar speciālām
datorprogrammām

aprēķināt iekārtas ražošanai
nepieciešamo izejmateriālu daudzumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
komplicētība*
kritiskums
zinātkāre
intelektualitāte**
sistemātiskums***

Man raksturīgas šādas īpašības:

darba grupas vadīšana, koordinēšana

tehnoloģiskie procesi ražošanā, to
normu aprēķināšana

automātika, mikroprocesoru tehnika

jaunas ražošanas metodes un
tehnoloģĳas
mašīnbūve, ražošanas iekārtu veidi,
uzbūve, darbības principi

tehniskā grafika, vizuālā māksla

fizika, ķīmĳa, matemātika

Mani interesē:

Mani interesē:
vizuālās mākslas
nodarbības

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

stila un modes jaunumi speciālajā literatūrā, masu
medĳos

INŽENIERIS

INTERJERISTI
UN DIZAINERI

660

pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
zinātkāre
disciplinētība
neatlaidība

izlēmība
koordinēšana
valdonīgums
vērība
apdomība
sistemātiskums *

izglītības iestāžu darba organizācĳa

sadarbība komandā

sava redzesloka, erudīcĳas
paplašināšana ar prāta spēlēm, no
populārzinātniskiem raidījumiem,
filmām, grāmatām

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, ātri atrodot tajā būtiskāko

saliedēt un koordinēt kolektīva darbu
brīvi un pārliecinoši uzstāties
auditorĳas priekšā

izstrādāt izglītības jomas projektus

vadīt izglītības iestādi

konstruktīvi risināt konfliktus

organizēt izglītības programmu norisi

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

atbildīgums
izpalīdzīgums
godīgums
sabiedriskums
laipnība
uzņēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:

nevalstisku organizācĳu, skolēnu
pašpārvaldes darbs

pedagoģĳa un psiholoģĳa

dažādas pedagoģiskā darba pieejas,
piemēram, Montesori, Valdorfa skola

analītiskums
kritiskums
ziņkārība
sistemātiskums *
racionalitāte **
stabilitāte

disciplinētība
lietišķums
apzinīgums
piesardzība
apķērība
izpalīdzība

kriminoloģĳa, noziedzības
psiholoģiskie aspekti

cīņa ar noziedzību

analītisks, intuitīvs darbs

krustvārdu mīklas, prāta spēles, kas
attīsta loģisko domāšanu, vērīgumu,
erudīcĳu

pazīt melus cilvēka ķermeņa valodā –
žestos, mīmikā, pozā

vadīt automašīnu

lietot šaujamieročus

ierosināt kriminālprocesu, izmeklēt
noziegumus

konstruktīvi risināt konfliktus
saglabāt mieru stresa situācĳās

lielā informācĳas apjomā ātri atrast
būtiskāko

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālo grupu cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

drosme
neatlaidība
pašapziņa
enerģiskums
sabiedriskums
patstāvība

Man raksturīgas šādas īpašības:

rīcības veidi kritiskās situācĳās

cīņu sporta veidi, pašaizsardzības
paņēmieni

noziedzības problemātika sabiedrībā

grāmatas, kinofilmas ar kriminālu
sižetu, trilleri, detektīvi

Mani interesē:

Mani interesē:
vadošs darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sabiedriskās dzīves norises un
pasākumi

IZMEKLĒTĀJS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
VADĪTĀJS
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būvmateriāli, to pielietojums jumtu
seguma klāšanā

celtniecības darbu rokas mehāniskie
un elektriskie instrumenti, aprīkojums

racionalitāte**
stabilitāte
pacietība
saimnieciskums
darbīgums
neatlaidība

ievērot drošības tehniku, izmantot
drošības aprīkojumu

strādāt stāvus vai neērtā pozā, ārā,
nelabvēlīgos laika apstākļos

panākt vienošanos, rast kompromisu

izstrādāt darbu plānu, sastādīt
izmaksu tāmi

strādāt augstumā, saglabāt ķermeņa
līdzsvaru

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

veikt jumiķa darbus

izprast būvniecības rasējumus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

izpildīgums
veiklība
praktiskums
izturība
materiālisms*
centība

apzinīgums
savaldība
vērīgums
sistemātiskums***
apķērība
drosme

celtniecības darbi un tehnoloģĳas

termoizolācĳa un hidroizolācĳa

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktisks darbs ar fizisku slodzi

jumtu segumu fiziskās īpašības

intelektualitāte **
sistemātiskums ***
zinātkāre
analītiskums
disciplinētība
pašapziņa

neatkarība
intuīcĳa ****
optimisms
atbildība
neatlaidība
godkāre

praktiskā psiholoģĳa, pārliecināšanas
tehnikas, retorika

jautājumi par dzīves jēgu, vērtībām,
morāli

analītiskas un intelektuālas spēles
(šahs, dambrete)

politika, ekonomika, filozofija

veikt pētniecisko darbu, meklēt
informācĳu dažādos avotos

loģiski izklāstīt savas domas mutiski
un rakstos

konstruktīvi risināt konfliktus

veidot labu saskarsmi

plānot laiku, veikt darbu noteiktos
termiņos

analizēt un sistematizēt dažādu
informācĳu

pārliecinoši uzstāties auditorĳas
priekšā, pārzināt retoriku

izstrādāt juridiskus dokumentus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

uzņēmība
izlēmīgums
enerģiskums
iniciatīva
ekstraversĳa *
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

juridiskās metodes juridisko
problēmu un konfliktu risināšanā

analītisks, precīzs darbs

filmas, grāmatas par dzīves
pavērsieniem, sarežģītām attiecībām,
emocionāli smagām izvēlēm

tiesību zinātnes, tiesību vēsture

Mani interesē:

Mani interesē:
jumtu segumu uzklāšanas metodes

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, fizika, tehniskā grafika

JURISTS

JUMIĶIS
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neatlaidība
veiklība
intuīcĳa*
apzinīgums
nosvērtība
vērīgums

ilgstoši strādāt karstumā un lielā troksnī
lietot ēzi, laktu, kalēja stangas, metālzāģus
koordinēt abu roku kustības
strādāt ar rūpnieciskām kalšanas iekārtām

izturēt ilgstošu dinamisku slodzi

izstrādāt skici, sagatavot prezentācĳu

noformēt tehnisko rasējumu datorā

orientēties metāla veidos, īpašībās

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

darbīgums
praktiskums
neatkarība
oriģinalitāte
elastīgums
izturība

apņēmība
patstāvība
uzņēmība
izlēmība
apķērība
radošums

metāla veidi, īpašības un apstrādes
iespējas

sporta nodarbības, fiziskas
aktivitātes

Man raksturīgas šādas īpašības:

tradicionālās metāla apstrādes
metodes – karsēšana, blīvēšana,
izlīdzināšana, locīšana

kalšanas process ar hidrauliskām
presēm un rūpnieciskiem āmuriem

tehniskā grafika, modelēšana

kalti metāla funkcionālie un
dekoratīvie izstrādājumi

materiālisms*
neatlaidība
piesardzība
pielāgošanās spēja
pastāvīgums
disciplinētība

orientēties dūmvadu uzbūvē

aprēķināt izdevumus, sastādīt tāmi

mūrēt atbilstīgi rasējumiem

noteikt materiālu savienojamību

rīkoties elastīgi, rast kompromisus

pildīt saistības noteiktajā termiņā

kritiski izvērtēt risinājuma stiprās un
vājās puses

sagatavot javu, mālu, apmetumu
darbam

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
centība
saimnieciskums
radošums
precizitāte
lietpratība

atbildīgums
uzņēmība
enerģiskums
akurātība
apzinīgums
racionalitāte**

kamīnu izbūves pamatprincipi

tehniskā grafika

Man raksturīgas šādas īpašības:

projektēšana

kamīnu ārējās apdares veidi un
materiāli

mūrēšanas darbi

telpas un kamīna dizains

kamīnu būvēšanas vēsture un
tradīcĳas

fizika, matemātika, ķīmĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
vizuālā māksla, kompozīcĳa

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, fizika

KAMĪNU
LICĒJS

KALĒJS
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zemes virsmas elementi, to attēlojums
kartēs, plānos
karšu un plānu veidošanas un
lietošanas paņēmieni

matemātiskās metodes un to
izmantošana kartogrāfijas darbos

kartogrāfijas darbu organizācĳa un
vadība

kritiskums
apķērība
akurātība
komplicētība***
precizitāte
rūpīgums

neatlaidība
savaldība
racionalitāte****
intelektualitāte*****
izteiksmīgums
oriģinalitāte

izstrādāt topogrāfiskos plānus un kartes
programmēt, strādāt ar kartogrāfijas
datorprogrammām
izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās
un vājās puses
veidot labu saskarsmi un sadarbību

orientēties pēc kartes

noteikt darba mērķus, prioritātes,
darbu secību

izmantot datu bāzes un ģeotelpiskās
informācĳas sistēmas

orientēties karšu simbolos, apzīmējumos

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām

materiālisms*
analītiskums
lietpratība
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums**

Man raksturīgas šādas īpašības:

*metodes, ar kurām pēc objekta fotogrāfiskā attēla nosaka objekta formu, izmērus un
stāvokli; izmanto kartogrāfijā, celtniecībā, mašīnbūvē, arhitektūrā un medicīnā

fotogrammetrĳas metodes*

kartogrāfijas datorprogrammas

rūpīgums
veiklība
saimnieciskums
disciplinētība
precizitāte
sabiedriskums

ķīmĳa, fizika

mērķtiecība
uzņēmība
atbildīgums
pārliecinātība
izlēmīgums
enerģiskums

keramikas izstrādājumu ražošanas
tehnoloģĳa

organizatorisks un praktisks darbs

keramikas rūpnieciskā ražošana

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

kārtot lietišķo dokumentācĳu

strādāt ar keramikas izstrādājumu
tapšanas procesā izmantojamām
iekārtām un instrumentiem

regulāri pārbaudīt un apkopt tehniku

mobilizēt sevi darbam paaugstinātas
temperatūras un trokšņa apstākļos

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
racionalitāte*
tiešums
prasīgums
izturība
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

māla apstrādes tehnikas

keramikas izgatavošanas tehniskais
nodrošinājums

keramikas izgatavošanas tradīcĳas

keramikas izstrādājumu pielietojuma
daudzveidība

Mani interesē:

Mani interesē:
3D optisko modeļu sagatavošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ģeogrāfija, vizuālā māksla, informātika

KERAMIKAS
MEISTARS

KARTOGRĀFĲAS
INŽENIERIS
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piesardzība
praktiskums
veiklība
izturība
prasmīgums
neatlaidība

mērķtiecība
saimnieciskums
precizitāte
sabiedriskums
uzņēmība
atbildīgums

veikt mālu kvalitātes ķīmiskos testus
veikt darbu pēc noteikumiem un
kvalitātes prasībām
strādāt ar keramikas izstrādājumu
ražošanas iekārtām un instrumentiem
kārtot lietišķo dokumentācĳu

sastrādāties ar cilvēkiem

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

izstrādāt keramikas izstrādājuma
ražošanas tehnoloģĳu

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
neatkarīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

keramikas izstrādājumu izejvielu
veidi, sastāvs

organizatorisks darbs ar praktiskā
darba iemaņām

keramikas izstrādājumu
izgatavošanas tehniskais
nodrošinājums
ķīmĳa, fizika

keramikas izstrādājumu individuāla
izgatavošana

keramikas izstrādājumu ražošanas
tehnoloģĳa

rūpīgums
saimnieciskums
darbīgums
disciplinētība
precizitāte
pacietība

strādāt ar keramikas izstrādājumu
ražošanas iekārtām un instrumentiem

sagatavot glazūru

strādāt pēc Latgales keramikas
tradīcĳām

zīmēt skices

izgatavot ģipša formas

mobilizēt sevi fiziski smagam
darbam

izgatavot māla traukus

sagatavot māla masu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

prasmīgums
vērīgums
oriģinalitāte
veiklība
izturība
neatlaidība

atbildīgums
uzņēmība
sabiedriskums
intuīcĳa*
apķērība
radošums

māksliniecisks darbs ar praktiskā
darba iemaņām

vizuālā māksla

Man raksturīgas šādas īpašības:

māla apstrādes tehnikas

māla šķirnes, īpašības

keramikas izstrādājumu tradīcĳas
rokdarbi

keramikas rūpnieciskā un individuālā
ražošana

keramikas un podniecības
izstrādājumi

Mani interesē:

Mani interesē:
keramikas rūpnieciskā ražošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

keramikas izstrādājumu veidi

KERAMIĶIS

KERAMIKAS
TEHNOLOGS
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neatkarība
intuīcĳa *
izteiksmīgums
atvērtība
tiešums
mērķtiecība

suņu sugas, tām raksturīgās īpašības

suņu kopšana

suņu dresūra īpašiem uzdevumiem

materiālisms*
sistemātiskums**
apķērība
savaldība
neatlaidība
rūpīgums

prasmīgums
apzinīgums
disciplinētība
uzstājība
pacietība
augstsirdība

mobilizēt cilvēkus kopējam darbam

iegaumēt no galvas garus tekstus
iedvesmot cilvēkus

patstāvīgi pieņemt un pamatot
lēmumu

pēc ārējām pazīmēm novērtēt suņa
veselības stāvokli

tīrīt, dezinficēt, kopt suņus

pareizi barot, vest pastaigās un
rūpēties par suņiem

uzklausīt cilvēkus, izprast viņu rīcību

paust savas izjūtas vārdos, kustībā,
mīmikā, balss intonācĳā

iejusties tēlā un to atveidot saskaņā
ar lomu neatkarīgi no cilvēku
reakcĳas

būt labvēlīgam, mierīgam un ētiskam

plānot un organizēt savu darbu un
laiku

saglabāt paškontroli sarežģītos
apstākļos

justies droši un atraisīti, uzstājoties
publikas priekšā

ātri pārslēgties no savām emocĳām
uz lomai/situācĳai vajadzīgo stāvokli

saistīt un noturēt publikas uzmanību

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

uzņēmība
precizitāte
labvēlība
lietpratība
atbildīgums
centība

Man raksturīgas šādas īpašības:

*zinātne par dzīvnieku neverbālo (mīmikas, pozas, skaņas utt.) valodu, viņu uzvedības
īpašībām, priekšnosacījumiem un nozīmi

fiziskas aktivitātes

suņu uztura un veselības jautājumi

bioloģĳa, dabas zinības

dzīvnieku psiholoģĳa, etoloģĳa*

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

godkāre
neatlaidība
valdonīgums
sabiedriskums
ambīcĳas
izpratne

kultūras dzīves norises, to
atspoguļojums masu medĳos

slavenu literāro darbu ekranizējumu
vai uzvedumu versĳu salīdzināšana

pasākumu, priekšnesumu
organizēšana

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

oriģinalitāte
emocionalitāte
radošums
impulsivitāte
iniciatīva
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

slavenu aktieru un/vai režisoru
dzīves gājums, viņu panākumu
atslēga

kino vai teātra izrāžu iespaidu
salīdzināšana ar mākslas kritiķu
viedokli

uzstāšanas auditorĳas priekšā

suņi, to dresūra

Mani interesē:

Mani interesē:
jaunumi kino un/vai skatuves
mākslas dzīvē

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

aktiermākslas pilnveidošana

KINOLOGS

KINO, TEĀTRU UN CITU MĀKSLAS IESTĀŽU
REŽISORI UN AKTIERI
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vaļsirdība
laipnība
neatlaidība
pacietība
enerģiskums
ekstraversĳa *

optimisms
zinātkāre
disciplinētība
apzinīgums
spēja pielāgoties
lietišķums

pašizglītošanās iespējas saskarsmes
psiholoģĳā, konfliktu risināšanā

sastrādāties ar komandas biedriem
atrast informācĳu dažādās datu bāzēs
ātri atrast būtiskāko lielā informācĳas
daudzumā
strādāt ar datoru, dažādu biroja tehniku

saprasties ar dažādiem cilvēkiem

kontrolēt savas emocĳas

precīzi izpildīt man uzticētos
pienākumus

kārtot lietišķo dokumentācĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

draudzīgums
apķērīgums
sabiedriskums
izpalīdzīgums
pārliecinātība
taktiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

savu zināšanu un pieredzes
nodošana cilvēkiem

iejūtīgums
laipnība
neatlaidība
pacietība
enerģiskums
ekstraversĳa *

optimisms
lietišķums
disciplinētība
apzinīgums
pielāgošanās spējas
zinātkāre

konfliktu risināšanas veidi

saskarsmes psiholoģĳa

informācĳas meklēšanas un atlases
sistēmas internetā

darbs ar cilvēkiem

ātri konspektēt, mācēt atrast būtiskāko
lielā informācĳas daudzumā

konstruktīvi risināt konfliktus

strādāt ar biroja tehniku

ātri orientēties datora datu bāzēs

kontrolēt savas emocĳas

kārtot lietišķo dokumentācĳu

strādāt komandā, sadarboties

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

draudzīgums
apķērība
sabiedriskums
izpalīdzība
pārliecība
taktiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

palīdzība cilvēkiem

prāta spēles

dažādas informācĳas meklēšanas un
atlases sistēmas internetā

lietišķā etiķete

aktīva sabiedriskā dzīve

palīdzība cilvēkiem

informācĳas apmaiņa sociālajos
portālos

lietišķā etiķete

Mani interesē:

Mani interesē:
darbs ar cilvēkiem

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

aktīva sabiedriskā dzīvē

KLIENTU
KONSULTANTS

KLIENTU APKALPOŠANAS
OPERATORS
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koksnes ķīmiskās konservēšanas
līdzekļi

mākslas un kultūras vēsture,
kultūras mantojums

praktiskums
centība
patstāvība
analītiskums
vērīgums
bagāta iztēle

beicēt, gruntēt, krāsot, lakot
pievērst uzmanību detaļām, nepieļaut
paviršu, nevīžīgu darbu
radoši domāt, piedāvāt nestandarta
idejas
organizēt un vadīt restaurācĳas darbus

precīzi un akurāti pildīt uzdevumu

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

strādāt ar galdniecības
instrumentiem

diskutēt, vienoties, rast
kompromisus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

precizitāte
neatlaidība
zinātkāre
saimnieciskums
rūpīgums
materiālisms*

komplicētība**
neatkarība
prasīgums
uzņēmība
akurātība
izlēmība

restaurācĳas organizācĳa un vadīšana

senas koka būves

Man raksturīgas šādas īpašības:

koka dekoratīvie veidojumi,
to atjaunošana

tradicionālie koka būvniecības
paņēmieni un tehnoloģĳas

darbīgums
precizitāte
rūpība
uzmanīgums
kārtīgums
izpildīgums

sistemātiskums**
racionalitāte***
vērīgums
apķērība
prātīgums
prasīgums

koksnes īpašības un materiāli

ievērot drošības tehnikas
noteikumus

strādāt stāvus trokšņainā vidē

pārbaudīt izmēru atbilstību
rasējumiem

lasīt kokizstrādājumu rasējumus

urbt, zāģēt, dobt, frēzēt, slīpēt, virpot,
ēvelēt

veikt matemātiskus aprēķinus

uzstādīt instrumentus darba pozīcĳās
atbilstīgi mašīnas vadības programmai

ievadīt vadības programmu
kokapstrādes mašīnas atmiņas blokā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
patstāvība
centība
materiālisms*
neatlaidība
piesardzība

Man raksturīgas šādas īpašības:

palīgierīces un aizsargierīces,
to uzstādīšana un regulēšana

programmējamo darbgaldu
iestatīšanas un vadīšanas tehniskās
iespējas

kokapstrādes tehnoloģĳa

matemātika, fizika
tehniskie mērījumi

programmējamo iekārtu darbība un
programmēšanas principi

kokapstrādes mašīnas un iekārtas,
to ekspluatācĳas iespējas

Mani interesē:

Mani interesē:
restaurācĳas tehnoloģĳa un vēsture

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

tehniskā grafika, vizuālā māksla

KOKAPSTRĀDES DARBGALDU
IESTATĪTĀJS

KOKA BŪVJU
RESTAURATORS
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darbīgums
apķērība
izlēmība
apdomība
apzinīgums
rūpīgums

metroloģĳa

neatlaidība
disciplinētība
analītiskums
sistemātiskums**
racionalitāte***
kritiskums

klimata uzturēšanas iekārtas

izvēlēties apkopei un remontam
piemērotus instrumentus un materiālus
ievērot darba drošības noteikumus,
lietot individuālos aizsardzības līdzekļus
orientēties mašīnu un instrumentu
uzbūvē un darbībā
precīzi un kārtīgi pildīt uzdevumu

lasīt rasējumus, shēmas, tehniskos
dokumentus

pārbaudīt iekārtas komplektācĳas
atbilstību tehniskajām prasībām

veikt iekārtu apkopi, tehniskā
stāvokļa novērtēšanu

noformēt dokumentācĳu, aktus,
sarakstus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārliecinātība
apzinība
prasīgums
uzņēmība
radošums
intuīcĳa

izstrādāt pasākumus ražošanas
efektivitātes paaugstināšanai

organizēt mašīnu un iekārtu
tehnisko apkopi

novērtēt mašīnu, iekārtu un
instrumentu tehnisko stāvokli

plānot, organizēt un vadīt darbu

izstrādāt darba instrukcĳas

kompleksi risināt problēmu, ņemot
vērā nozīmīgus faktorus

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

sastādīt ieņēmumu un izmaksu
prognozi

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

taktiskums
analītiskums
kritiskums
intelektualitāte*
racionalitāte**
neatkarība

oriģinalitāte
komplicētība**
zinātkāre
apķērība
sabiedriskums
uzstājība

mehānika un enerģētika

organizatorisks un vadošs darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

kokapstrādes tehnoloģiskais process

kokapstrādes ekonomika un
uzņēmējdarbība

koksnes mehāniskā apstrāde un
iekārtas

kokapstrādes procesu
automatizācĳa

kokapstrādes nozares informātika
un datorgrafika

mehānika

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
materiālisms*
vērīgums
pastāvība
saimnieciskums
precizitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

detaļu un iekārtu remonts

kvalitātes pārbaude un kontrole

fizika, matemātika, tehniskā grafika

fizika, matemātika, ķīmĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
metālapstrāde, atslēdznieka darbi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kokapstrādes mašīnas, instrumenti
un tehnoloģĳas

KOKAPSTRĀDES
INŽENIERIS

KOKAPSTRĀDES IEKĀRTU
MEHĀNIĶIS
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mašīnu tehniskā apskate

tehniskie mērījumi

izpildīgums
piesardzība
precizitāte
vērīgums
apzinīgums
rūpīgums

kopt, tīrīt instrumentus un darbavietu
mērīt, kontrolēt darba procesu

ilgstoši strādāt stāvus, troksnī, putekļos

zāģēt, ēvelēt, frēzēt, urbt, slīpēt

orientēties koku sugās, koksnes
materiālos
strādāt ar galdniecības rokas
instrumentiem un rokas
elektroinstrumentiem

stingri ievērot drošības tehniku
un noteikumus

regulēt kokapstrādes mašīnas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

praktiskums
materiālisms*
stabilitāte
patstāvība
darbīgums
veiklība

izturība
neatlaidība
analītiskums
kritiskums
racionalitāte**
sistemātiskums***

kokmateriālu veidi un kvalitāte

kokapstrādes tehnoloģĳa

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, fizika

koksnes mehāniska apstrāde

koksnes mehāniskā un hidrotermiskā
apstrāde, polimērmateriālu ķīmĳa

uzņēmējdarbība, ekonomika

pastāvība
apķērība
kritiskums
izlēmība
intelektualitāte**
sistemātiskums***

racionalitāte****
apzinīgums
prasīgums
neatlaidība
uzņēmība
komplicētība*****

izstrādāt biznesa plānu

sastādīt ražošanas procesa operācĳu
secību, izvēlēties piemērotus materiālus

vadīt un organizēt cilvēkus,
veidot lietišķu sadarbību

kompleksi risināt problēmu, ņemot
vērā nozīmīgus faktorus

racionāli plānot, organizēt un
izmantot laiku un resursus
novērtēt atbilstību standartu
prasībām, pievērst uzmanību
detaļām, niansēm

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

orientēties tehniskajā dokumentācĳā,
specifikācĳās, shēmās

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

materiālisms*
praktiskums
saimnieciskums
vērīgums
darbīgums
analītiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

ražošanas efektivitātes jautājumi

darbu vadīšana, kvalitātes kontrole

matemātika, fizika

racionāli resursu izmantošanas veidi

kokapstrādes tehnoloģĳas

kokapstrādes iekārtas, to ekspluatācĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
kokapstrādes mašīnu iestatīšana un
regulēšana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kokapstrādes mašīnu veidi un
pielietojums

KOKAPSTRĀDES
TEHNOLOGS

KOKAPSTRĀDES
OPERATORS
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augu aizsardzība

darbu plānošana, organizēšana

piesardzība
centība
racionalitāte**
uzņēmība
patstāvība
izturība

kontrolēt un regulēt klimatiskos
faktorus

izvēlēties un lietot piemērotākos
augu aizsardzības līdzekļus

pazīt izmantojamās augu sugas

sastādīt tehnoloģiskās kartes
un darba plānus

stabilitāte
izpildīgums
centība
apzinīgums
rūpība
piesardzība

mērīt un aizzīmēt

sastādīt uzskaites, atskaites, norēķinu,
inventarizācĳas dokumentācĳu

ievērot darba drošības noteikumus

iestatīt griezējinstrumentus mašīnā

lietot nozares profesionālo terminoloģĳu

racionāli izmantot materiālus un resursus

kontrolēt darba kvalitāti

izvēlēties darbam piemērotas palīgierīces

strādāt ar speciāliem darbarīkiem
un rokas elektriskajiem instrumentiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
lasīt vienkāršu kokizstrādājumu un
detaļu rasējumus

veidot profesionālas attiecības kolektīvā

savaldība
veiklība
sistemātiskums*
racionalitāte**
kritiskums
enerģiskums

kokapstrādes mašīnas un instrumenti

vienkārši koka izstrādājumi, to izgatavošana

koksnes līmēšanas tehnoloģĳa

koksnes mehāniskā apstrāde

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
izturība
neatlaidība
precizitāte
patstāvība
darbīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

koksnes īpašības

izejmateriālu atlases un
novērtēšanas kritērĳi

tehniskie mērījumi, pielaides un sēžas

orientēties augu grupēšanas procesā
pēc bioloģiskām un morfoloģiskām
īpatnībām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
radošums
lietpratība
darbīgums
saimnieciskums
materiālisms*

vērīgums
apķērība
precizitāte
apzinīgums
rūpība
stabilitāte

augu pavairošanas tehnika un metodes

kokaudzētavas mašīnas un mehānismi

Man raksturīgas šādas īpašības:

mēslošanas līdzekļi, to veidi un lietošana

substrāti, augsnes, to veidi un aizstājēji

matemātika, fizika, ķīmĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
agrotehniskie un tehnoloģiskie risinājumi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

dabas zinības, bioloģĳa, ķīmĳa

KOKSNES
APSTRĀDĀTĀJS

KOKAUDZĒŠANAS
TEHNIĶIS
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sapratne
intuīcĳa *
atraktivitāte
uzņēmība
ambīcĳas
valdonība

solfedžo

komponēt

atrast un atskaņot melodĳas
uz instrumenta pēc dzirdes
disciplinēt sevi regulāriem
vingrinājumiem

improvizēt (mūzikas izpildījumā)

pierakstīt melodĳas

muzicēt vairāku cilvēku sastāvā

justies brīvi, pārliecinoši publikas
priekšā

labi pārvaldīt kādu mūzikas
instrumentu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

godkāre
rotaļīgums
impulsivitāte
spēja pielāgoties
enerģiskums
sabiedriskums

slavenu mūziķu dzīve, viņu panākumu
atslēga

mūsdienu mūzikas vēsture, rokenrola
attīstība

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

oriģinalitāte
emocionalitāte
radošums
izteiksmīgums
mērķtiecība
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

notikumi mūzikas pasaulē

kāda mūzikas instrumenta apguve

manas vokālās dotības

izturība
darbīgums
izteiksmīgums
oriģinalitāte
radošums
veiklība

radošs darbs

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

aprēķināt gatavotā ēdiena uzturvielu
daudzumu

veikt darbu radoši

veikt savu darbu paredzētajā laikā

radīt jaunas konditorĳas
izstrādājumu receptes
mobilizēt sevi intensīvam darbam

gatavot konditorĳas izstrādājumus

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

rūpīgums
emocionalitāte
draudzīgums
izpalīdzība
sirsnīgums
atbildīgums

darbs, kas iepriecina cilvēkus

vairākstāvu toršu gatavošanas nianses

praktisks darbs

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
precizitāte
neatlaidība
kārtīgums
materiālisms*
pacietība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ēdināšanas nozares jaunumi

oriģināli konditorĳas izstrādājumu
dekorējumi

jaunas konditorejas izstrādājumu
receptes

ēdiena, jo īpaši miltu izstrādājumu
gatavošana

Mani interesē:

Mani interesē:
mūzikas kolekcĳas veidošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

iespējas radoši izpausties mūzikā –
sacerēt un/vai izpildīt mūziku

KONDITORS

KOMPONISTI, MŪZIĶI,
DZIEDĀTĀJI
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neatlaidība
oriģinalitāte
intelektualitāte****
materiālisms*****
praktiskums
saimnieciskums

precizitāte
darbīgums
stabilitāte
apķērība
vērīgums
savaldība

lietišķums
materiālisms*
izpildīgums
pastāvība
taupīgums
atbildīgums

čaklums
neatlaidība
apzinīgums
savaldība
sistemātiskums**
akurātums

strādāt uz kāpnēm, augstumā
krāsot atbilstīgi darba skicēm,
rasējumiem
kritiski vērtēt alternatīvo risinājumu
vājās un stiprās puses

izvēlēties krāsas ārējiem un
iekšējiem darbiem
analītiski un loģiski plānot problēmas
risinājumu

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses
izmantot matemātiskās metodes
problēmas risināšanā
izstrādāt detaļu, iekārtu, būvelementu
rasējumus
radoši iztēloties iespējamās telpiskās
konfigurācĳas

organizēt, noteikt prioritātes,
vadīt un koordinēt cilvēku darbu

kompleksi risināt problēmu,
ņemot vērā vairākus faktorus

precīzi pildīt uzdevumu,
veltot uzmanību detaļām

veikt aprēķinus, prognozēt
skaitliskos produkta rādītājus,
kalkulēt

izmantot pulverizatoru, ruļļus, otas
lietot respiratoru, aizsargtērpu

perfekti sagatavot virsmu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

pielāgošanās spēja
darbīgums
centība
piesardzīgums
saimnieciskums
vērīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

krāsošanas darbu organizācĳa

apdares darbu rokas mehāniskie
instrumenti un aprīkojums

krāsošanas darbu tehnoloģĳa
praktisks un individuāls darbs

vizuālā māksla

krāsu fiziskās un ķīmiskās īpašības

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām
***** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
komplicētība*
sistemātiskums**
akurātums
racionalitāte***
piesardzība

Man raksturīgas šādas īpašības:

tehniskas iekārtas un būvkonstrukcĳas

mašīnbūves un būvmateriāli, to īpašības

tehniskā dizaina principi,
metodes un formas
tehniskā grafika, vizuālā māksla

ražošanas tehnoloģĳas

matemātika, fizika

dizains, krāsu efekti, simbolika

fizika, ķīmĳa, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
konstrukcĳas elementu, detaļu, mezglu,
iekārtu sastāvdaļu konstruēšana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

plānošana, tehnisko, tehnoloģisko
un ekonomisko parametru aprēķini

KRĀSOTĀJS

KONSTRUKTORS
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racionalitāte*
izturība
saimnieciskums
praktiskums
neatlaidība
kārtīgums

pašapziņa
precizitāte
piesardzība
disciplinētība
apzinīgums
pielāgošanās spēja

ātri veikt matemātiskus aprēķinus
kārtot lietišķo dokumentācĳu
strādāt ar kravu pārvietošanas ierīcēm
nodrošināt drošības instrukcĳu
ievērošanu komandā

saprasties ar cilvēkiem

koordinēt cilvēku darbu

sastādīt kraušanas darbu grafiku

izvēlēties kraušanai nepieciešamo
tehniku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

uzņēmība
enerģiskums
stabilitāte
sabiedriskums
izlēmība
stratēģiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, fizika, ģeometrĳa

analītisks darbs

kārtība personiskās mantās,
īpašumu uzglabāšanā, pārvietošanā

industriālā darba vide

lēmumu pieņemšana pēc konkrētiem
aprēķiniem

prāta spēles, datorspēles stratēģiskās
domāšanas, uzmanības treniņam

pacietība
materiālisms*
darbīgums
disciplinētība
piesardzība
kārtīgums

veikt iecerētos darbus noteiktā laikā
kārtot lietišķo dokumentācĳu
patstāvīgi veikt automašīnu tehnisko
apkopi un sīkus remontdarbus
vadīt kravas automašīnu

saprasties ar cilvēkiem
konstruktīvi risināt konfliktus
saglabāt mieru stresa situācĳās,
risināt problēmas
orientēties ceļu kartēs

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārliecinātība
neatlaidība
rūpība
izlēmība
uzņēmība
drosme

auto, motosacīkstes

matemātika, fizika

kravas auto tehnikas veidi, darbības
principi, ekspluatācĳas noteikumi

praktisks darbs

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

stabilitāte
saimnieciskums
izturība
godīgums
praktiskums
pielāgošanās spēja

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunumi auto tirgū

darbs ar pārbraucieniem, atrašanos
ceļā

kravu pārvadāšanas auto vadīšana

kravu pārvadājumi

Mani interesē:

Mani interesē:
organizatorisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kravu pārvadājumi

KRAVAS AUTOMOBIĻU AR PIEKABĒM
UN AUTOVILCIENU VADĪTĀJS

KRAUŠANAS DARBU VADĪTĀJS ‒
STIVIDORS

674

izpildīgums
rūpība
neatlaidība
vērīgums
materiālisms*
lietišķums

ātri veikt matemātiskus aprēķinus
kārtot lietišķo dokumentācĳu
strādāt ar kravu pārvietošanas ierīcēm
precīzi izpildīt uzdoto

konstruktīvi argumentēt savu viedokli

kārtot, iesaiņot, marķēt preces

ievērot drošības instrukcĳas

praktiskums
godīgums
atturīgums
līdzsvarotība
izturība
darbīgums

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

disciplinētība
apzinīgums
apdomība
piesardzība
precizitāte
pacietība

Man raksturīgas šādas īpašības:

preču kārtošana, iesaiņošana,
marķēšana

aprēķini, darbs ar dokumentiem

kārtības ievērošana personisko
mantu, īpašumu uzglabāšanā,
pārvietošanā
matemātika, fizika, ģeometrĳa

praktisks un precīzs darbs

rūpes par uzticēto mantu drošību

apzinīgums
uzņēmība
materiālisms *
enerģiskums
patstāvība
kārtīgums

analītisks darbs

drosme
savaldība
sabiedriskums
taktiskums
pielāgošanās spēja
praktiskums

savu ienākumu un izdevumu uzskaite,
to analīze

sava un ģimenes budžeta plānošana

uzņēmumu attīstība, biznesa
panākumi un neveiksmes

mobilizēt sevi apjomīgam darbam
ierobežotā laikā

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

konstruktīvi argumentēt savu
viedokli

ievērot biznesa etiķeti, lietišķo
saskarsmi

kārtot lietišķo dokumentācĳu, uzskaiti
specializētās datorprogrammās

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrast tajā būtiskāko

strādāt ar biroja tehniku

izstrādāt projektus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

draudzīgums
pārliecinātība
pacietība
neatlaidība
apķērība
izpalīdzīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

banku kreditēšanas pakalpojumi

finanšu ziņas speciālajos izdevumos,
masu medĳos

matemātika, statistika

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
mehāniskās ierīces

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kravu pārvadājumi

KREDĪTPROJEKTU
VADĪTĀJS

KRAVAS
NOFORMĒTĀJS
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stabilitāte
izlēmīgums
disciplinētība
enerģiskums
apķērīgums
sabiedriskums

ambīcĳas
uzņēmība
racionalitāte*
sistemātiskums**
kritiskums
materiālisms***

pārvaldīt emocĳas
orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrast tajā būtiskāko
strādāt ar biroja tehniku
kārtot lietišķo dokumentācĳu, uzskaiti
specializētās datorprogrammās

biznesa etiķeti, lietišķo saskarsmi

konstruktīvi argumentēt savu
viedokli

strādāt ar Excel programmā

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

atbildīgums
rūpīgums
lietišķums
piesardzība
neatlaidība
analītiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

banku kreditēšanas pakalpojumi

ceļu satiksmes drošība

globālo politikas notikumu ietekme
uz vietējo ekonomiku, preču cenu
kritumu vai pieaugumu
auto, motosacīkstes

darbs ar iespēju plānot savu laiku

matemātika, statistika

racionalitāte*
izlēmīgums
disciplinētība
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

strukturēti izklāstīt savas domas
rakstveidā
orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrast tajā būtiskāko
strādāt ar biroja tehniku
kārtot lietišķo dokumentācĳu, uzskaiti
specializētās datorprogrammās

ievērot biznesa etiķeti, lietišķo
saskarsmi
konstruktīvi argumentēt savu
viedokli
ātri veikt matemātiskus aprēķinus
kontrolēt emocĳas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

atbildīgums
rūpīgums
taupīgums
piesardzība
neatlaidība
lietišķums

materiālisms**
neatkarība
uzņēmība
izpalīdzīgums
valdonība
ambīcĳas

uzkrājumu veidošana

banku kreditēšanas pakalpojumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

savu ienākumu un izdevumu uzskaite
un analīze

sava un ģimenes budžeta plānošana

Latvĳas ekonomikas norises

finanšu ziņas speciālajos izdevumos,
masu medĳos

matemātika, statistika

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
pedagoga darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

KREDĪTU
MENEDŽERIS

KREDĪTU
ANALĪTIĶIS
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ekstraversĳa*
mērķtiecība
uzņēmība
valdonība
sistemātiskums**
precizitāte

svešvalodas

racionalitāte***
zinātkāre
analītiskums
prasīgums
disciplinētība
praktiskums

astronomĳa, fizika

lasīt navigācĳas kartes
strādāt ar datoru
vadīt kuģus

konstruktīvi risināt konfliktus

kontrolēt emocĳas

veikt iecerētos darbus pēc laika
plānojuma

saliedēt komandu noteikta mērķa
sasniegšanai

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

neatlaidība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ceļojumi

ūdenstransporta līdzekļu vadīšana

vadošs un atbildīgs darbs

laika apstākļu prognozēšana pēc
dabas zīmēm

analītiskums
sistemātiskums *
precizitāte
racionalitāte**
neatkarība
komplicētība***

kritiskums
mērķtiecība
izlēmība
sabiedriskums
uzņēmība
enerģiskums

inženiertehniskās zinātnes

kuģa elektrotehnika un automātika

analītisks darbs ar praktiskā darba
iemaņām

matemātika, fizika

plānot kuģa detaļu izvietojumu
uz kuģa

strādāt ar tehnisko dokumentācĳu

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

izstrādāt rasējumus

aprēķināt kuģa detaļu parametrus
izstrādāt kuģa detaļu izgatavošanas
tehnoloģĳu

strukturēti argumentēt savu viedokli

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

lietišķums
izturība
pacietība
tiešums
neatlaidība
prasīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

industriāla darba vide

specializētās projektēšanas
datorprogrammas

ūdens transportlīdzekļu uzbūve,
darbības principi

kuģniecība, kuģu būve

Mani interesē:

Mani interesē:
ģeogrāfija

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kuģu lietas, jūrniecība

KUĢU BŪVES INŽENIERIS

KUĢA
KAPTEINIS

677

precizitāte
zinātkāre
patstāvība
vērība
kārtīgums
racionalitāte**

piesardzība
kritiskums
pacietība
rūpīgums
uzņēmība
stabilitāte

matemātika, fizika

inženiertehniskās zinātnes

kuģa elektrisko, elektronisko un
vadības sistēmu uzbūve un darbības
principi

regulāri pārbaudīt uzticētās
tehniskās ierīces

strādāt ar tehniskā darbā
izmantojamiem instrumentiem

konstruktīvi argumentēt savu viedokli

sastrādāties ar cilvēkiem

precizitāte
zinātkāre
patstāvība
vērība
kārtīgums
racionalitāte**

piesardzība
kritiskums
pacietība
rūpīgums
uzņēmība
stabilitāte

matemātika, fizika

kuģu vadības pults rādītāji

kuģa elektrisko, elektronisko un
vadības sistēmu uzbūve un darbības
principi

precīzi veikt man uzdotos darbus

regulāri pārbaudīt savā pārziņā
esošās tehniskās ierīces

lietot tehniskās rokasgrāmatas, skices,
rasējumus, shēmas

plānot, organizēt un patstāvīgi veikt
kuģa remonta darbus

uzturēt kārtībā savu darba vidi,
instrumentus, aprīkojumu

strādāt ar instrumentiem, kas
izmantojamiem tehniskajā darbā

strādāt ar speciālām datorprogrammām

testēt kuģa aprīkojumu bojājumu
noteikšanai un novēršanai

mobilizēt sevi intensīvam darbam
konstruktīvi argumentēt savu
viedokli

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

tuvas un tālas zemes

dažādu mehānismu remontdarbi

tehnika, dažādu mehānisku iekārtu
darbības principi

kuģu uzbūve un ekspluatācĳa

mobilizēt sevi intensīvam darbam
neatkarīgi no blakus faktoriem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

tehnikas apkope un remonts

kuģu uzbūve un ekspluatācĳa

kuģa mašīnu, mehānismu un
mehānisko sistēmu uzbūve un
darbības principi

kuģu lietas, jūrniecība

Mani interesē:

Mani interesē:
prāta spēles, atjautības uzdevumi
stratēģiskās domāšanas, erudīcĳas
treniņam

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kuģu lietas, jūrniecība

KUĢU EKSPLUATĀCĲAS
SPECIĀLISTS

KUĢU EKSPLUATĀCĲAS
INŽENIERIS
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stabilitāte
pielāgošanās spēja
disciplinētība
godīgums
pacietība
centība

siet jūrnieku mezglus

strādāt ar tehniskā darbā
izmantojamiem instrumentiem
veikt enkurošanas un tauvošanas
operācĳas

izmantot kuģa glābšanas līdzekļus

konstruktīvi risināt konfliktus

precīzi izpildīt uzdoto

uzturēt kārtību savā darba vietā

enerģiskums
kārtība
drosme
draudzīgums
atbildība
izpalīdzība

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

praktiskums
izturība
uzcītība
lietišķums
saimnieciskums
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

kuģu veidi, kuģa vadīšana

svešvalodas

stabilitāte
enerģiskums
uzņēmība
sabiedriskums
pielāgošanās spēja
drosme

pašapziņa
izlēmība
sistemātiskums **
precizitāte
racionalitāte***
rūpīgums

matemātika, fizika

kuģa uzbūve un iekārtas

praktisks darbs ar instrumentiem un
iekārtām

kuģa elektronika un automātika

izmantot darbarīkus, darbgaldus un
materiālus mašīnu un mehānismu
detaļu izgatavošanai un remontam

lietot tehniskās rokasgrāmatas,
skices, rasējumus, shēmas

precīzi izpildīt uzdoto

izmantot elektriskās un gāzes
metināšanas ierīces

regulāri pārbaudīt man uzticētās
tehniskās ierīces

veikt sadzīves tehnikas
remontdarbus

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
izturība
materiālisms*
lietišķums
saimnieciskums
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

detaļu izgatavošana un remonts

tehnisko iekārtu, mehānismu
remonts

praktisks darbs ar fizisku slodzi

komandas darbs

mehānika, hidromehānika

kuģa iekārtas, ierīces un sistēmas

laika apstākļu prognoze pēc dabas
zīmēm

kuģu lietas, jūrniecība

Mani interesē:

Mani interesē:
ceļošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kuģu lietas, jūrniecība

KUĢU
MEHĀNIĶIS

KUĢU KOMANDAS UN TĀM RADNIECĪGAS
PROFESĲAS (MATROZIS)
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Mani interesē:

Mani interesē:

matemātika, fizika

tehnikas apkope un remonts

stabilitāte
prasmīgums
sistemātiskums *
precizitāte
racionalitāte**
pacietība

piesardzība
darbīgums
uzņēmība
atbildīgums
draudzīgums
apķērība

veikt kuģa dzinēju tehnisko apkopi
regulāri pārbaudīt tehniskās ierīces
remontēt kuģa motoru un palīgierīces
precīzi izpildīt uzdoto

saprasties ar cilvēkiem

konstruktīvi risināt konfliktus

strādāt ar atslēdznieka instrumentiem

veikt sadzīves tehnikas remontdarbus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
izturība
neatlaidība
veiklība
saimnieciskums
izpildīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

precizitāte
zinātkāre
patstāvība
piesardzība
kārtīgums
racionalitāte**

uzmanība
kritiskums
pacietība
rūpīgums
uzņēmība
stabilitāte

skicēt un rasēt

strādāt ar tehniskā darbā
izmantojamiem instrumentiem

konstruktīvi argumentēt savu
viedokli

sastrādāties ar cilvēkiem

sagatavot tehnisko dokumentācĳu

lasīt tehnisko dokumentācĳu,
detaļu tehniskās pases, lietošanas
instrukcĳas

sagatavo tehnoloģiskā procesa karti

izstrādāt defektācĳas (remontējamo
vietu) karti

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

kuģu uzbūve

tehnikas remonta tehnoloģĳa

detaļu izgatavošana un remonts

industriāla darba vide

kuģu motoru apkope un remonts

kuģa elektrisko, elektronisko un vadības
sistēmu uzbūve un darbības principi

praktisks darbs ar fizisku slodzi

kuģu dzinēju uzbūve, darbības
principi, ekspluatācĳas nianses
kuģu iekārtas, to darbība

kuģa mašīnu, mehānismu un
mehānisko sistēmu uzbūve un
darbības principi

darbs jūrniecībā, ceļošana

kuģu lietas, jūrniecība

analītisks darbs ar praktiskā darba
iemaņām

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kuģu lietas, jūrniecība

KUĢU REMONTU
TEHNOLOGS

KUĢU MOTORU
MEHĀNIĶIS
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valdonība
ekstraversĳa *
disciplinētība
atbildīgums
optimisms
praktiskums

svešvalodas

neatlaidība
izteiksmīgums
izturība
apzinīgums
apķērība
izpalīdzīgums

vispusīga informācĳa par ceļojumu
maršrutā ietvertajiem apskates
objektiem un vietām

kultūras dzīve, mākslas izstādes,
muzeji, koncerti

mobilizēt sevi intensīvam darbam
kārtot ar ceļošanu saistītās formalitātes
vadīt ekskursĳas, ceļotāju grupas
sarunvalodas līmenī pārvaldīt dažādas
valodas

saprasties ar cilvēkiem

būt labam stāstniekam

ieinteresēt cilvēkus kultūras tūrismā

rast radošus un konstruktīvus
risinājumus kritiskās situācĳās

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
atraktivitāte
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskās dzīves, aktīvās atpūtas
pasākumu organizēšana

vēsture, kultūras vēsture,
mākslas vēsture

citu tautu kultūra, paražas,
kultūrvēstures mantojums

precizitāte
disciplinētība
rūpība
apdomīgums
praktiskums
kārtīgums

vaļsirdība
radošums
neatkarība
racionalitāte*
taupīgums
vērīgums

pareizi lietot un kopt dažādu materiālu
apavus
pielietot kurpnieka darba instrumentus,
tehniskos palīglīdzekļus
zīmēt skices
izstrādāt apavu modeļus

labot apavus un citus ādas
aksesuārus
piesaistīt klientus, pielietojot savas
saskarsmes prasmes
konstruktīvi risināt konfliktus
kontrolēt savas emocĳas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

neatlaidība
godīgums
patiesums
izturība
pacietība
atbildīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

modes tendences apavu dizainā

apavu apkope, atjaunošana un
restaurēšana

tehnoloģiskie sasniegumi
kvalitatīvāku materiālu radīšanā
apavu izgatavošanai
moderni apavu modeļi noteiktām
sporta disciplīnām

radošs darbs

apavu stili un aksesuāri

praktisks darbs

apavu izgatavošana

Mani interesē:

Mani interesē:
dalīšanās ar ceļojumos gūtiem
iespaidiem un pieredzi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

tuvas un tālas zemes

KURPNIEKS

KULTŪRAS TŪRISMA
GIDS
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prasīgums
stabilitāte
precizitāte
racionalitāte **
apdomīgums
komplicētība ***

uzstāties auditorĳas priekšā,
pārliecināt cilvēkus

kārtot lietišķo dokumentācĳu

izstrādāt dažādu procesu aprakstus

izstrādāt kvalitātes un vadības
sistēmu audita vai pašnovērtējuma
programmas

loģiski pamatot savu viedokli
mutiski un rakstos

pārzināt kvalitātes vadības sistēmas

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā
termiņā

saprasties ar cilvēkiem,
koordinēt grupas darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

savaldība
neatlaidība
lietišķums
disciplinētība
uzņēmība
sistemātiskums *

Man raksturīgas šādas īpašības:
apzinīgums
kritiskums
dominēšana
sabiedriskums
pašapziņa
enerģiskums

lēmumu pieņemšanas process

analītisks un organizatorisks darbs
procesu vadība

kvalitātes nodrošināšanas metodes

saskarsme, lietišķā etiķete

kvalitātes vadības sistēmas

neatlaidība
lietišķums
precizitāte
izturība
prasīgums
enerģiskums

atbildīgums
uzņēmība
mērķtiecība
sabiedriskums
izlēmība
iniciatīva

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

izstrādāt ķīmisko produktu
ražošanas tehnoloģĳu

pārliecinoši argumentēt savu
viedokli

sastrādāties ar cilvēkiem

kārtot tehnisko dokumentācĳu

strādāt ar speciālām
datorprogrammām

strādāt ar ķīmĳas laboratorĳas
aprīkojumu

projektēt ķīmisko produktu ražošanas
iekārtas un aparatūru

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ķīmĳa, fizika, matemātika

organizatorisks un pētniecisks darbs

ķīmisko produktu ražošanas
tehniskais aprīkojums
jaunumi ķīmĳas nozarē

laboratorĳas pētījumu rezultātu
ieviešana rūpnieciskajā ražošanā

projektu izstrādāšana

ķīmisko produktu ražošanas
tehnoloģĳa

ķīmĳas ražotne

Mani interesē:

Mani interesē:
dokumentu, e-dokumentu un citas
informācĳas uzskaites un sistēmas
veidošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, tās principi un modeļi

ĶĪMĲAS INŽENIERIS

KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU
VADĪTĀJS
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precizitāte
pacietība
kārtīgums
analītiskums
zinātkāre
kritiskums

darbs ražošanā

sistemātiskums *
racionalitāte**
apzinīgums
draudzīgums
apķērība
taktiskums

analītisks un pētniecisks darbs

precīzi izpildīt uzdoto
kārtot tehnisko dokumentācĳu

strādāt ar speciālām
datorprogrammām

strādāt ar ķīmĳas laboratorĳas
aprīkojumu

strukturēti paust savu viedokli

veikt ķīmisko vielu sintēzi un analīzi

noteikt vielu ķīmisko sastāvu

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

komplicētība ***
lietišķums
veiklība
izturība
prasmīgums
neatlaidība

apzinīgums
disciplinētība
precizitāte
pacietība
kārtīgums
piesardzība

ķīmĳa, fizika, matemātika

analītisks un pētniecisks darbs

darbs laboratorĳās

zinātnisko darbu izstrāde,
eksperimenti dabaszinātnēs

noteikt vielu ķīmisko sastāvu
strādāt ar ķīmĳas laboratorĳu
aprīkojumu
strādāt ar speciālām
datorprogrammām
kārtot tehnisko dokumentācĳu

sastrādāties ar cilvēkiem
veikt fizikāli ķīmiskās analīzes un
aprēķinus
pārliecinoši argumentēt savu
viedokli
sagatavot izejvielas un izejvielu
maisījumus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunumi ķīmĳas nozarē

dažādu vielu un produktu atbilstība
kvalitātes standartiem

ķīmisko produktu ražošanas
tehnoloģĳa

ķīmisko vielu sintēze un analīze

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

lietišķums
veiklība
izturība
rūpīgums
neatlaidība
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunumi ķīmĳas nozarē

dažādu vielu, produktu atbilstība
kvalitātes standartiem

zinātnisko darbu izstrāde,
eksperimenti dabaszinātnēs

ķīmisku vielu izmantošana
tautsaimniecības nozarēs

Mani interesē:

Mani interesē:
ķīmĳas laboratorĳas aparatūra un
instrumenti

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ķīmĳa, fizika

ĶĪMĲAS
TEHNIĶIS

ĶĪMĲAS
LABORANTS
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pacietība
apķērība
vērīgums
apzinīgums
savaldība
apdomība

jaunumi ķīmĳas nozarē

darbs laboratorĳā

intraversĳa**
sistemātiskums***
rūpība
racionalitāte****
materiālisms*****
neatlaidība

ķīmisko vielu pārstrādes tehniskais
aprīkojums

ķīmiskā sastāva, daudzuma un
struktūras testēšana un pētīšana

lietot ķīmĳas laboratorĳas instrumentus,
aprīkojumu un aparatūru
ievērot drošības noteikumus
ilgstoši koncentrēties vienam darbam

prognozēt un modelēt situācĳu

skaidri izklāstīt savas domas
rakstveidā

veikt kontroles testus, interpretēt
rezultātus

darboties ar sīkiem objektiem ātri
un precīzi, labi koordinēt pirkstu
kustības

analizēt datus un informācĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

komplicētība ***
praktiskums
veiklība
izturība
prasmīgums
neatlaidība

apzinīgums
disciplinētība
precizitāte
pacietība
kārtīgums
piesardzīgums

ķīmĳa, fizika, matemātika

analītisks un pētniecisks darbs

zinātnisko darbu izstrāde,
eksperimenti dabaszinātnēs

darbs laboratorĳā

kontrolēt tehnoloģiskā procesa
parametrus

izpildīt ķīmisko vielu ražošanas
tehnoloģisko procesu

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

kārtot tehnisko dokumentācĳu

ievērot drošības tehnikas noteikumus

strādāt ar ķīmĳas laboratorĳas
aprīkojumu

regulāri pārbaudīt un uzturēt kārtībā
tehniskās ierīces

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ķīmisko izejvielu pārstrādes
tehnoloģĳa

radošs, atbildīgs, autonoms darbs

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot
priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*****materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
piesardzība
kritiskums
zinātkāre
neatkarība
intelektualitāte*

Man raksturīgas šādas īpašības:

ķīmiskā procesa norise un tā apraksti

fizisko un ķīmisko apstākļu ietekme
uz vielas īpašībām

ķīmĳa, fizika, matemātika

ķīmisko produktu ražošana

Mani interesē:

Mani interesē:
metožu izstrāde, pilnveidošana,
pielāgošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

vielu pārvērtības un sintēze

ĶĪMISKO IZEJVIELU PĀRSTRĀDES IEKĀRTU
OPERATORS (REAKTORA OPERATORS)

ĶĪMIĶIS

684

neatlaidība
lietišķums
precizitāte
izturība
prasīgums
enerģiskums

atbildīgums
uzņēmība
mērķtiecība
sabiedriskums
izlēmība
oriģinalitāte

izstrādāt ķīmisko produktu ražošanas tehnoloģĳu

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

strukturēti paust savu viedokli

sastrādāties ar cilvēkiem

kārtot tehnisko dokumentācĳu

uzturēt darba kārtībā tehnisko aprīkojumu

strādāt ar ķīmĳas laboratorĳu aprīkojumu

nodrošināt drošības tehnikas noteikumu ievērošanu komandas darbā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:

pētniecisko darbu izstrāde,
eksperimenti dabaszinātnēs

organizatorisks un pētniecisks darbs

ķīmisko produktu ražošanas tehniskais aprīkojums

jaunumi ķīmĳas nozarē

jaunāko tehnoloģĳu pielietojums
ķīmĳas produktu ražošanā

ķīmisko produktu ražošanas tehnoloģĳa

problēmu kompleksa risināšana*

energoiekārtu mārketings

tehnikas komplektēšana, regulēšana,
montāža

tehniskais dizains

pacietība
kritiskums
darbīgums
precizitāte
analītiskums
racionalitāte*

intelektualitāte**
piesardzība
rūpīgums
atbildīgums
kārtīgums
disciplinētība

izmantot elektriskos
mērinstrumentus

ilgstoši koncentrēt uzmanību

kritiski domāt un analizēt

lasīt principshēmas, tehnoloģiskās
un montāžas shēmas

izvirzīt prioritātes, plānot laiku

labi koordinēt roku kustības sīku
darbību veikšanai

veikt enerģētisko procesu un
energoietaišu galvenos aprēķinus

noteikt energoiekārtu bojājumu
cēloņus un tos novērst

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

zinātkāre
saimnieciskums
praktiskums
stabilitāte
vērīgums
izlēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:

* vienlaikus ņemot vērā vairākus iesaistītos apstākļus, faktorus un funkcĳas

radošs darbs

darbu projektēšana, izstrāde,
pilnveidošana

darba grupu vadība

fizika, matemātika, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
ķīmĳa, fizika, matemātika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ķīmĳas ražotne

LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĢĒTIKAS INŽENIERIS

ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS
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orientēties tehniskajā rasējumā

koncentrēties precīzai darba izpildei

lietot metināšanas aparātu
veikt lauksaimniecības mašīnu un
tehnikas apkopi un remontdarbus

ievērot drošības noteikumus

secīgi pārbaudīt sistēmas darbību

ievērot precizitāti uzticēto darbu
izpildē

veikt noteiktus lauksaimniecības vai
mežsaimniecības darbus

izvēlēties darba izpildei piemērotāko
tehniku un darba paņēmienus

pašapziņa
neatlaidība
centība
izlēmība
lietišķums
rūpīgums

patstāvīgi veikt mašīnu tehnisko
apkopi un sīkus remontdarbus

vadīt lauksaimniecības un m
ežsaimniecības mašīnas, iekārtas

ievērot drošības tehnikas noteikumus

mobilizēt sevi intensīvam darbam līdz
iecerētā rezultāta sasniegšanai

pārzināt lauksaimniecības vai
mežsaimniecības darbus

uzturēt kārtībā instrumentus,
darbavietu

nomainīt, ieeļļot rezerves daļas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pacietība
materiālisms*
piesardzība
disciplinētība
saimnieciskums
kārtīgums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

stabilitāte
darbīgums
izturība
vērīgums
praktiskums
kritiskums

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

neatlaidība
patstāvība
rūpīgums
atbildīgums
precizitāte
savaldība

matemātika, fizika

praktisks darbs

darbs ar mehāniskām ierīcēm, to
remonts

lauksaimniecības un mežsaimniecības
tehnikas darbības principi, ekspluatācĳas noteikumi

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

lietpratība
materiālisms*
apņēmība
koncentrētība
saimnieciskums
apķērība

Man raksturīgas šādas īpašības:
kārtīgums
taupīgums
piesardzība
sistemātiskums**
racionalitāte***
izturība

lauksaimniecība, mežsaimniecība

lauksaimniecības tehnikas standarti

tehnika, tās diagnostika, regulēšana,
remontdarbi

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs āra apstākļos

konstruēšana un izgudrošana

fizika, ķīmĳa

lauku, meža darbi

motocikla, kvadricikla vadīšana, sports

praktisks darbs, kas prasa veiklību
un izturību

lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas un iekārtas

Mani interesē:

Mani interesē:
lauksaimniecības mašīnu un tehnikas
apkopes tehnoloģĳa

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

lauksaimniecības tehnikas veidi,
pielietojums

LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS
MAŠĪNU, MEHĀNISMU UN IEKĀRTU OPERATORS

LAUKSAIMNIECĪBAS MEHĀNIKAS INŽENIERIS
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produktu ražošana, apstrāde,
uzglabāšana, realizācĳa

plaša spektra darbība laukos
atšķirīgās nozarēs un jomās

uzņēmība
racionalitāte**
kārtīgums
zinātkāre
neatlaidība
optimisms

veidot labas attiecības ar cilvēkiem

ievērot noteiktas prasības, atbilstību
standartam
veikt ekonomiskos aprēķinus

ievērot noslēgtos līgumus

paveikt iesākto līdz galam

veikt ēku un būvju remontu

lietot globālās pozicionēšanas
sistēmas ierīces, auto un traktortehniku

aizstāvēt savas intereses un viedokli

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
materiālisms*
saimnieciskums
disciplinētība
enerģiskums
patstāvība

taupīgums
izlēmība
piesardzība
darbīgums
iniciatīva
kritiskums

biznesa ekonomiskie pamati

kārtības ieviešana lauku īpašumā

Man raksturīgas šādas īpašības:

mājsaimniecība un lauksaimniecība

praktisks darbs

apzinīgums
savaldība
ekstraversĳa *
dominēšana
optimisms
praktiskums

neatlaidība
stabilitāte
rūpīgums
atbildīgums
izturība
izpalīdzīgums

mazā uzņēmējdarbība

lauku tūrisma popularizēšana

tuvākās apkārtnes ievērojamāko
tūrisma objektu un vietu apzināšana

pozitīvu emocĳu sagādāšana

noformēt lietišķo dokumentācĳu

konstruktīvi un radoši risināt
konfliktus

izstrādāt un vadīt tūrisma projektus

pārvaldīt lauku saimniecību

būt labam stāstniekam

loģiski pamatot savu izvēli

vadīt kolektīvu

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
sabiedriskums
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

sporta, aktīvās atpūtas pasākumu,
izbraukumu dabā organizēšana

dažādas tūrisma koncepcĳas – ekoloģiskā, ekstrēmā, lauku, sakrālā
u.c.

viesu uzņemšana, viņu aprūpe un
izklaide

aktīva dalība sabiedriskās dzīves
pasākumos

Mani interesē:

Mani interesē:
darbu organizēšana un vadīšana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

bioloģĳa un dabas zinības

LAUKU TŪRISMA SPECIĀLISTS

LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS
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neatkarība
ekstraversĳa *
optimisms
dominēšana
godkāre
uzņēmība

prasīgums
apzinīgums
precizitāte
patstāvība
disciplinētība
praktiskums

sekmīgu uzņēmēju dzīvesstāsti un
uzskati

ražošanas vai pakalpojumu
organizēšana

pārzināt uzņēmējdarbības modeļus,
uzņēmuma vai iestādes procesus
kontrolēt lēmumu izpildi

pieņemt stratēģiskus lēmumus

strādāt paaugstināta stresa apstākļos,
kontrolēt savas emocĳas

veidot komandu mērķa sasniegšanai

konstruktīvi risināt konfliktus

izstrādāt un noteikt iestādes vai
vuzņēmējdarbības mērķus

saprasties ar cilvēkiem,
vadīt viņu darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precizitāte
stabilitāte
spēja pielāgoties
racionalitāte **
apdomība
prasmīgums

izpalīdzība
taktiskums
rūpība
atbildība
akurātums
pacietība

palīdzība cilvēkiem

informācĳas plūsmas nodrošināšanas
veidi

darba tiesisko attiecību regulējums
likumdošanā

dokumentu apstrāde un arhivēšana

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā

veikt lietišķo saraksti, tās uzskaiti

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

precīzi izpildīt rīkojumus

konstruktīvi risināt konfliktus
sistematizēt informācĳu un
dokumentus, veikt to uzskaiti

strādāt ar biroja tehniku

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

savaldība
neatlaidība
lietišķums
disciplinētība
uzņēmība
sistemātiskums *

Man raksturīgas šādas īpašības:

organizatorisks darbs

lietišķā saskarsme un etiķete

darbs ar datoru, biroja tehniku

uzņēmumu veiksmes stāsti un
problēmu analīze

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

sabiedriskums
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

personāla vadība

lietišķā saskarsme

mārketings

dokumentu izstrāde, noformēšana
un sistematizēšana

Mani interesē:

Mani interesē:
valsts un pasaules ekonomikas un
finanšu ziņas

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

LIETVEDIS

LIELA UZŅĒMUMA/IESTĀDES VADĪTĀJS
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izturība
zinātkāre
taupīgums
piesardzība
neatlaidība
analītiskums

plānot darbu secību
lietot biroja tehniku
ievērot drošības nosacījumus darbā ar
preparātiem pret slimībām
pieņemt pārdomātus lēmumus

pazīt lina ziedus

analizēt kļūdu cēloņus

orientēties lauksaimniecības darbos
un tehnikā

vadīt traktortehniku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

apdomīgums
prasīgums
disciplinētība
kārtīgums
neatlaidība
vērīgums

neatkarība
sistemātiskums ***
akurātība
lietišķums
oriģinalitāte
kritiskums

strādāt ar vārdnīcām
pamanīt un labot valodas kļūdas

sadarboties ar cilvēkiem

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā
termiņā

pārvaldīt dzimto valodu visaugstākā
līmenī

izteikt kritiku, to pamatot

strādāt ar mūsdienu informācĳas
līdzekļiem un resursiem

loģiski paust domas vārdos un
rakstos

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

intelektualitāte *
emocionalitāte
radošums
izpratne
intuīcĳa **
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

dzimtā valoda un svešvalodas

dažāda veida un žanru teksti

pacietība
racionalitāte**
optimisms
uzņēmība
enerģiskums
atbildīgums

grāmatu lasīšana

radošs, rūpīgs darbs

kvalitātes analīze un kontrole

dienasgrāmatu, blogu, eseju
rakstīšana

sabiedriskās un kultūras dzīves
pasākumi

informācĳas meklēšana vārdnīcās,
dažādos resursos

ekonomiska, efektīva saimniekošana

matemātika, aprēķini

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

saimnieciskums
praktiskums
pastāvība
darbīgums
izlēmība
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

laukkopība, sezonālie darbi tīrumos

fizisks darbs

bioloģĳa, ķīmĳa, dabas zinības

ziņu un notikumu atspoguļojums
plašsaziņas līdzekļos

Mani interesē:

Mani interesē:
biznesa ekonomiskie pamati

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

tradicionālās lauksaimniecības
nozares un produkti

LITERĀRAIS REDAKTORS

LINU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS
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apzinīgums
patstāvība
emocionalitāte
izteiksmīgums
atklātība
radošums

darbs komandā

valodas prasme un izjūta

optimisms
sirsnība
pacietība
sapratne
sistemātiskums*
zinātkāre

maršrutu izstrāde

svešvalodas

mācīt dikcĳas uzlabošanas tehnikām

novērtēt valodas attīstības līmeņa
atbilstību bērna vecumam

veikt runas un valodas traucējumu
diagnostiku

labi saprasties ar cilvēkiem

disciplinētība
precizitāte
pacietība
praktiskums
savaldība
racionalitāte **

organizēt kravu transportēšanu un
uzglabāšanu

pielietot runas traucējumu novēršanā
mūzikas terapĳas elementus

kārtot lietišķo dokumentācĳu

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

lielā informācĳas apjomā atrast
būtiskāko

konstruktīvi risināt konfliktsituācĳas
slēgt līgumus

mobilizēt sevi atbildīgam un augstas
precizitātes darbam

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzmundrināt, iedrošināt cilvēkus ārstnieciskajā procesā

saglabāt mieru un rast radošus risinājumus dažādās situācĳās

veikt elpošanas vingrinājumus balss
aparāta nostiprināšanai

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pašapziņa
iniciatīva
spēja pielāgoties
lietišķums
apzinīgums
neatlaidība

matemātika, fizika

analītisks darbs

datu uzskaites datorprogrammas

prāta spēles, atjautības uzdevumi, kas
attīsta stratēģisko domāšanu, erudīcĳu

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
** racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

uzņēmība
mērķtiecība
enerģiskums
izlēmība
analītiskums
ekstraversĳa*

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbu veikšanas secības un laika
grafiku plānošana

nopietns darbs ar spēļu, rotaļu elementiem

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

draudzīgums
uzņēmība
apķērība
atbildība
izpalīdzība
pielāgošanās spēja

Man raksturīgas šādas īpašības:

bērnu psiholoģĳa

neverbālās saskarsmes īpatnības

radoša izpausme – muzicēšana,
zīmēšana, teātris u.tml.

kravu pārvadājumu organizācĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
precīza dikcĳa, skanīga runa

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

darbs, kur varu praktiski palīdzēt
cilvēkiem

LOĢISTIKAS SPECIĀLISTS

LOGOPĒDS
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neatlaidība
materiālisms*
izturība
darbīgums
piesardzība
sistemātiskums**

stabilitāte
savaldība
disciplinētība
vērīgums
atbildīgums
kārtīgums

veikt uzskaiti, aprēķinus, reģistrācĳu

vadīt auto un traktortehniku

izmantot fermu mehanizācĳas iekārtas

uzturēt kārtību un tīrību mājlopu
novietnēs

sniegt pirmo veterinārmedicīnisko
palīdzību

novērtēt dzīvnieka veselības stāvokli

kopt un barot mājlopus

ievērot tehnoloģiskā procesa prasības

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

veiklība
izturība
darbīgums
pacietība
rūpīgums
enerģiskums

radošs darbs

sagatavot maizi transportēšanai

strādāt ar maizes cepšanas
tehniskajām iekārtām

veikt darbu noteiktajā laikā

veidot kukulīšus, cept maizi

konstruktīvi risināt konfliktus

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

gatavot mīklu, raudzēt

strādāt komandā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

disciplinētība
piesardzīgums
saimnieciskums
taupīgums
stabilitāte
atbildīgums

darbs, kas iepriecina cilvēkus

dažādu šķirņu maizes cepšanas nianses

praktisks darbs

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
precizitāte
neatlaidība
kārtīgums
materiālisms*
vaļsirdība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ēdināšanas nozares jaunumi

tradicionālo recepšu atsvaidzināšana ar jauniem ingredientiem

fizisks un praktisks darbs
modernas dzīvnieku audzēšanas
tehnoloģĳas

jaunu un veco laiku ēdiena gatavošanas receptes

fermu mehanizācĳas iekārtas,
mehānismi

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

pastāvība
pacietība
saimnieciskums
praktiskums
centība
apzinīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

lauksaimniecības dzīvnieki un to
kopšana

saimnieciskā darbība, dzīve laukos

bioloģĳa, dabas zinības,
mājsaimniecība

ēdiena, jo īpaši miltu izstrādājumu
gatavošana

Mani interesē:

Mani interesē:
piena lopkopība, cūkkopība, aitkopība
vai putnkopība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

darbs ar dzīvniekiem

MAIZNIEKS

LOPKOPIS
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sistemātiskums *
taktiskums
kārtīgums
kritiskums
materiālisms**
spēja pielāgoties

konstruktīvi risināt konfliktus
lielā informācĳas daudzumā ātri atrast
būtiskāko
precīzi izpildīt rīkojumus
noformēt lietišķo dokumentācĳu

saprasties ar cilvēkiem

koncentrēties pirms atbildīgu
uzdevumu veikšanas

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

strādāt ar biroja tehniku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

neatlaidība
pacietība
pašdisciplīna
lietišķums
savaldība
vērīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:
atturība
praktiskums
stabilitāte
racionalitāte ***
sabiedriskums
precizitāte

netradicionālās dziedniecības metodes

norēķini par pakalpojumiem bez skaidras naudas izmantošanas

analītisks darbs

cilvēka ķermeņa fizioloģiskie procesi

pastāvīgo klientu, atlaižu kartes

konsultēšana, dalīšanās ar zināšanām

laipnība
pārliecinātība
neatlaidība
apķērība
draudzīgums
pielāgošanās spēja

papildināt masāžu ar aromterapĳas
elementiem

veikt klasisko masāžu

saglabāt savu darba vidi kārtīgu un tīru

uzmundrināt cilvēkus

pārzināt cilvēku anatomĳu

izprast ķermeņa valodu

vienkāršā valodā izskaidrot sarežģītus
medicīniskus jautājumus

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

rūpīgums
kārtīgums
atbrīvotība
praktiskums
izturība
stabilitāte

praktiska palīdzība cilvēkiem

fiziskā forma, pašsajūta

ārstnieciskā masāža

veselīgs dzīvesveids

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

atbildīgums
līdzjūtība
sirsnība
sabiedriskums
izpalīdzīgums
taktiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabalansēts uzturs, diētas

datu aizsardzības problemātika

matemātika

medicīna

Mani interesē:

Mani interesē:
jaunāko tehnoloģĳu attīstība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

MASIERIS

MAKSĀJUMU KARŠU SPECIĀLISTS
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prātīgums
piesardzība
neatkarība
prasīgums
praktiskums
materiālisms****

neatkarība
ekstraversĳa *
optimisms
dominēšana
godkāre
neatlaidība

prasmīgums
disciplinētība
precizitāte
patstāvība
lietišķums
taupība

noteikt produkta, tā atsevišķo komponentu vai parametru atbilstību standartiem
patstāvīgi pieņemt atbildīgus lēmumus

lasīt un saprast tehnoloģisko karti

organizēt un koordinēt cilvēku darbu

izstrādāt iekārtu un darbgaldu ražošanas tehnoloģisko procesu

organizēt ikdienas darbu uzņēmumā

konstruktīvi risināt konfliktus

orientēties reklāmas un mārketinga
principos

pārzināt uzņēmuma finanses, grāmatvedību

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

koordinēt un vadīt cilvēku darbu

izvēlēties mašīnu un aparātbūves
tehnoloģiskā procesa iekārtas un
instrumentus

neatlaidīgi īstenot iecerētos mērķus

saprasties ar cilvēkiem

izmantot analītiskās, dizaina, loģistikas, industriālās kontroles datorprogrammas

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

sekmīgu uzņēmēju dzīvesstāsti un
uzskati

uzņēmumu veiksmes stāsti un problēmu analīze

politisko procesu un sociālekonomiskā
stāvokļa ietekme uz dzīves kvalitāti

personāla vadība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
**** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
komplicētība*
kritiskums
zinātkāre
sistemātiskums**
racionalitāte***

Man raksturīgas šādas īpašības:

ražošanas procesa optimizācĳas
iespējas
saimnieciskums
stabilitāte
savaldība
neatlaidība
taupīgums
elastīgums

finanses un grāmatvedība

mašīnbūve un aparātu ražošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

mārketings un reklāma

metālapstrādes tehnika un metodes

mašīnu un aparātu ražošanas plānošana

praktiskā psiholoģĳa, pārliecināšanas iespējas

kvalitātes kontrole un analīze, kontrolmērījumi

iekārtu un darbgaldu izgatavošanas
tehnoloģiskie procesi un to pārraudzība

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
tehniskā grafika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, fizika, ķīmĳa

MAZA UZŅĒMUMA VADĪTĀJS

MAŠĪNU UN APARĀTBŪVES TEHNOLOGS
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izpārdošanas akcĳas, pastāvīgo klientu
priekšrocības, atlaižu kuponi

tirgzinības un prečzinības

prasīgums
ekstraversĳa**
disciplinētība
atbildīgums
racionalitāte***
saimnieciskums

kārtot lietišķo dokumentācĳu, veikt
saraksti

veikt sistematizētu materiālu un preču uzskaiti

novērtēt preču kvalitāti

noteikt preču sortimentu, organizēt
to piegādi
koordinēt, pārraudzīt darbu

organizēt preču reklāmas pasākumus

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms nozīmē orientācĳu uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālims*

neatlaidība
pacietība
kārtīgums
patstāvība
uzcītība
lietišķums

mārketings un reklāma

patērētāju tiesības

Man raksturīgas šādas īpašības:

preču cenas tirdzniecības vietās

uzņēmējdarbība, ekonomika

reklāmas ietekme uz pircējiem
izpārdošanas akcĳas, pastāvīgo klientu
priekšrocības, atlaižu kuponi

patērētāju tiesības
tirdzniecības izstādes, gadatirgi
u.tml.

laipnība
savaldība
disciplinētība
optimisms
enerģiskums
ekstraversĳa**

kārtot lietišķo dokumentācĳu

raksturot un demonstrēt preces

konstruktīvi risināt konfliktus

apkalpot pircējus

strādāt ar kases aparātu

precīzi izpildīt rīkojumus

ātri orientēties lielā mantu un preču
daudzumā

veikt sistematizētu materiālu, preču un
naudas uzskaiti

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu.
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

sabiedriskums
izpalīdzība
pacietība
godīgums
spēja pārliecināt
materiālisms*

praktiskums
izturība
apzinīgums
lietišķums
stabilitāte
draudzīgums

preču cenas tirdzniecības vietās

tirdzniecības iekārtas un inventārs

Man raksturīgas šādas īpašības:

preču un naudas uzskaite

klientu apkalpošana

Mani interesē:

Mani interesē:
ienākumu un izdevumu uzskaite un
analīze

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

praktiskā psiholoģĳa, pārliecināšanas iespējas un stratēģĳas

MAZUMTIRDZNIECĪBAS PĀRDEVĒJS

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS
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augstsirdība
laipnība
pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms

paust savas domas saistošā un literāri pareizā valodā vārdos un rakstos

sniegt atbalstu cilvēkiem, risināt
konfliktus

praktiskums
neatlaidība
neatkarība
bagāta iztēle
apzinīgums
mērķtiecība

ievērot lietišķo etiķeti

konstruktīvi risināt konfliktus
atlasīt un novērtēt veikt mākslas
darbus
rakstīt un vadīt mākslas projektus

orientēties reliģĳas vēsturē, mūsdienu
domātāju darbos
saglabāt mieru un paļāvību uz Dievu
emocionāli smagās situācĳās

piesaistīt sponsorus

piesaistīt masu medĳu, sabiedrības
uzmanību paša organizētiem pasākumiem

pārliecinoši uzstāties publikas priekšā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
saprasties ar cilvēkiem

būt labam klausītājam

dominēšana
ekstraversĳa *
disciplinetība
atbildīgums
optimisms
intelektualitāte**

mākslas darbu izsoles klātienē vai
internetā

pasākumu organizācĳa

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
darbīgums
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

izstādes, koncerti, muzeji, teātra
izrādes

vietējās un pasaules kultūras dzīves
norises

mākslas priekšmetu kolekcĳas veidošana

iecienītāko mākslinieku daiļrade

uzstāties auditorĳas priekšā, pārzināt
retoriku

pārzināt cilvēku psiholoģĳu

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzņēmība
spēja pielāgotība
sapratne
intuīcĳa *
atklātība
izteiksmīgums

ticības jautājumu apspriešana domubiedru grupā

palīdzība, emocionāls atbalsts cilvēkiem

radošas izpausmes gleznojot, veidojot vai muzicējot

psiholoģĳa, filozofija, ētika

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

atbildīgums
līdzjūtība
taktiskums
sabiedriskums
izpalīdzīgums
sirsnība

Man raksturīgas šādas īpašības:

eseju, domrakstu rakstīšana

baznīcas, sabiedriskās dzīves pasākumi, to organizēšana

Svētie raksti, reliģiska literatūra

mākslas un kultūras vēsture

Mani interesē:

Mani interesē:
dzīves ikdienišķo norišu dziļākā jēga

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

jautājumi par dzīves jēgu, vērtībām,
morāli

MĀKSLAS IZSTĀŽU KURATORS

MĀCĪTĀJS
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neatkarība
intuīcĳa *
izteiksmīgums
vērība
atvērtība
disciplinētība

apstrādāt fotogrāfijas ar
datorprogrammu palīdzību

strādāt dažādās vizuālās mākslas
tehnikās

izstrādāt kompozīcĳu

zīmēt, gleznot un veidot

attīstīt zināšanas par krāsu ietekmi uz
cilvēku, krāsu simbolismu

strādāt dažādās tēlniecības tehnikās

strādāt dažādās zīmēšanas un glezniecības tehnikās

pielietot speciālās datorgrafikas programmas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

centība
neatlaidība
elastīgums
patiesums
ambiciozitāte
sapratne

sava veikuma izrādīšana izstādēs, specializētās interneta vietnēs

iemaņu pilnveidošana vizuālās mākslas tehnikās

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

oriģinalitāte
emocionalitāte
radošums
impulsivitāte
rotaļīgums
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

eksperimenti ar neierastiem krāsu
vai materiālu salikumiem

iecienītāko mākslinieku izstādes,
viņu dzīve

cilvēku uzmanības piesaistīšana, ar
dažādiem mākslas tēliem un vizuāliem
efektiem

mākslas norises Latvĳā un pasaulē

rūpība
precizitāte
stabilitāte
pacietība
atbildība
neatlaidība

disciplinētība
savaldība
lietišķums
apzinīgums
kārtīgums
centība

imunitātes nostiprināšana ar medicīnas preparātiem, vitamīniem, pārtikas
piedevām

medicīnisko analīžu rādītāju nozīme

erudīcĳas, prāta spēles, kas trenē
uzmanību, vērīgumu, analītisko domāšanu

ārstu izrakstīto zāļu apraksti, ķīmiskie
sastāvi

precīzi izpildīt man uzticētos
pienākumus

veikt dažādu bioloģisko materiālu
ķīmisko analīzi

nomierināt cilvēkus pirms
medicīniskām manipulācĳām

saprasties ar cilvēkiem

izskaidrot analīžu rezultātus

strādāt ar speciālām laboratorĳas iekārtām

lielā informācĳas apjomā atrast būtiskāko

pastāvīgi saglabāt savu darba vidi kārtīgu un tīru

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

pārtikas piedevu, E-vielu, koncentrātu ietekme uz veselību

cilvēka fizioloģiskie procesi

eksperimenti un pētnieciskie darbi
dabaszinātnēs

bioloģĳa, ķīmĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
mākslas vēsture, mākslas novirzieni

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

iespējas radoši izpausties

MEDICĪNAS LABORANTS

MĀKSLINIEKI ‒ VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS
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laipnība
pārliecinātība
neatlaidība
precizitāte
sistemātiskums *
ziņkārība

rūpīgums
pacietība
stabilitāte
praktiskums
izturība
pielāgošanās spēja

darbs, kas atvieglo cilvēku ciešanas

ģimenes locekļu pašsajūta, slimību un
izveseļošanās iemesli

precīzi izpildīt uzdotos darbus

izturēt emocionālo stresu,
saskaroties ar cilvēku ciešanām

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*

veikt dažādas medicīniskas manipulācĳas

iedrošināt un uzmundrināt cilvēkus
atveseļošanās procesā

pārzināt dažādu medicīnisko preparātu
iedarbību

pastāvīgi saglabāt darbavietu kārtīgu
un tīru

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

praktiskums
disciplinētība
pielāgošanās spēja
taktiskums
atbildība
apķērība

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

plānot laiku, veikt darbus secīgi
un termiņā

loģiski izteikt savas domas vārdos
un rakstos

saprasties ar cilvēkiem

veikt matemātiskus aprēķinus, strādāt
ar speciālām datorprogrammām

rast radošus risinājumus dažādās situācĳās

prast orientēties lielā informācĳas daudzumā, atrodot tajā būtiskāko

pārliecināt cilvēkus, apgūt prasmi uzstāties un argumentēt viedokli

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

enerģiskums
sabiedriskums
neatlaidība
ekstraversĳa *
optimisms
pašapziņa

uzņēmība
komplicētība **
bagāta iztēle
intuīcĳa ***
radošums
ambiciozitāte

sadarbība ar cilvēkiem

notikumi reklāmas industrĳā

Man raksturīgas šādas īpašības:

reklāma un publicitātes kampaņu veidošana

dažādi plašsaziņas līdzekļi
(prese, TV, radio, internets u.tml.)

praktiskā un patērētāju psiholoģĳa,
pārliecināšanas iespējas

sabiedriskās dzīves pasākumi,
to organizēšana

ziņas un notikumi valsts un
pasaules mērogā

seriāli, filmas par ārstu dzīvi

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

atbildīgums
līdzjūtība
sirsnība
sabiedriskums
izpalīdzīgums
taktiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

saistība starp cilvēka emocionālo
stāvokli un fizisko pašsajūtu

cilvēka fizioloģiskie procesi

sabalansēts uzturs, diētas

plašsaziņas līdzekļu ietekme
uz sabiedriskiem procesiem

Mani interesē:

Mani interesē:
ārstu izrakstīto medicīnas preparātu
apraksti

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

bioloģĳa, ķīmĳa

MEDĲU PLĀNOTĀJS
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697

kritiskums
sistemātiskums**
izturība
racionalitāte***
analītiskums
izpildīgums

piesardzība
patstāvība
pacietība
apzinīgums
neatlaidība
prasmīgums

skices, rasējumi, maketi

mehānika, pneimatika, hidraulika

vērīgums
apzinīgums
akurātums
oriģinalitāte
radošums
enerģiskums

izvēlēties darbam piemērotas metodes, materiālus un instrumentus

secīgi pētīt sistēmas darbību

kārtot iekārtas tehnisko dokumentācĳu

izstrādāt rūpniecisko mašīnu mehāniski elektroniskās daļas un elektroniskās
sistēmas

pievērst uzmanību procesa detaļām,
niansēm

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

izstrādāt kinemātiskas un elektriskas
shēmas

kritiski izvērtēt risinājumus

strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem
remontēt iekārtas un mašīnas

orientēties elektroiekārtu, elektronikas
un datortehnikas atteikumu iemeslos
un to novēršanas principos un metodēs

organizēt un koordinēt cilvēku
darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties detaļu rasējumos

veikt atslēdznieka pamatdarbus

plānot darbu secību

ievērot darba drošību un lietot
aizsardzības aprīkojumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

racionalitāte****
patstāvība
precizitāte
uzņēmība
stabilitāte
apķērība

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
komplicētība*
kritiskums
zinātkāre
intelektualitāte**
sistemātiskums***

Man raksturīgas šādas īpašības:

mehānika

modernas industriālās tehnoloģĳas

robotu vadības un sensoru sistēmas

rūpnieciskās mašīnas

matemātika, fizika, informātika

mehatronikas iekārtas, to projektēšana, komplektēšana

mašīnu un iekārtu mehānisko sistēmu
un mezglu remonts

metroloģĳa

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

materiālisms*
saimnieciskums
veiklība
lietišķums
akurātums
darbīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

atslēdznieka darbi

iekārtu tehniskā apkope,
apkopes materiāli

metālapstrādes mašīnas
un instrumenti

elektronika un datortehnika rūpniecībā

Mani interesē:

Mani interesē:
instrumentu veidi un pielietojums

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

fizika, matemātika, informātika,
ķīmĳa
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matemātika, fizika, informātika

testēšana, diagnostika, mērinstrumenti

apķērība
stabilitāte
vērīgums
neatlaidība
analītiskums
komplicētība**

remontēt un apkalpot mehatroniskās
sistēmas

vadīt pasākumus, sagatavot
prezentācĳas materiālus

lietot nozares tehnisko, tehnoloģisko
un konstruktoru dokumentācĳu un
standartus

strādāt vērīgi un precīzi,
rūpēties par procesa detaļām

neatkarība
ekstraversĳa **
optimisms
dominēšana
godkāre
uzņēmība

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā

izstrādāt instrukcĳas iekārtu lietotājiem, konsultēt

konstruktīvi risināt konfliktus

sadarboties ar cilvēkiem, koordinēt
viņu darbu

veikt lietišķo saraksti, kārtot dokumentācĳu

izstrādāt un vadīt projektus

neatlaidīgi īstenot plānotos mērķus

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzstāties auditorĳas priekšā,
pārliecināt cilvēkus

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

prasmīgums
apzinīgums
patstāvība
disciplinētība
praktiskums
uzstājība

stratēģiskā plānošana

politisko procesu un sociālekonomiskā
stāvokļa ietekme uz dzīves kvalitāti

sekmīgu uzņēmēju dzīvesstāsti un
uzskati

mārketings un reklāma

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

sabiedriskums
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

organizatorisks darbs

lietišķā saskarsme un etiķete

produktu un pakalpojumu pārdošana

orientēties mehāniskajās, pneimatiskajās, hidrauliskajās, elektriskajās un
elektroniskajās sistēmās un to shēmās

strādāt ar mehatronisko sistēmu diagnosticēšanas iekārtām un mērinstrumentiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
**** intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

precizitāte
praktiskums
darbīgums
saimnieciskums
sistemātiskums*
uzmanība

akurātums
racionalitāte***
intelektualitāte****
prasīgums
apzinīgums
enerģiskums

mehānika, pneimatika, hidraulika

elektrotehnika un elektronika

Man raksturīgas šādas īpašības:

mehatronisko sistēmu, iekārtu montāža, uzstādīšana, regulēšana

automātikas elementu uzbūve,
darbība un pielietošanas iespējas

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
tehniskā grafika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

mašīnbūve
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praktiskums
izturība
precizitāte
pacietība
kritiskums
akurātums

saimnieciskums
vērīgums
neatlaidība
apķērība
sistemātiskums***
prasmīgums

metālu īpašības, tipi un veidi

kvalitātes kontrole, kontroles un mērinstrumenti

instrumentu veidi un pielietojums

rūpība
apzinīgums
komplicētība****
vērīgums
stabilitāte
precizitāte

tālredzība
analītiskums
patstāvība
lietišķums
neatlaidība
godīgums

ģeogrāfija, fizika, matemātika

mērinstrumenti

skaitliskās informācĳas apstrāde

sagatavot darbam metālapstrādes
darbgaldu
izgatavot detaļas ar metālapstrādes
darbgaldiem
ilgstoši strādāt paaugstinātā trokšņa
un vibrācĳas apstākļos

programmēt metālapstrādes
darbgaldus

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

lasīt rasējumus un sastādīt detaļu
skices (kinemātiskas shēmas)

daudzkārt veikt vienu un to pašu
uzdevumu

izstrādāt laika kartes un prognozes

pielāgoties nestandarta darba laikam

konstruktīvi sadarboties ar cilvēkiem

strādāt ar kontroles un mērinstrumentiem

pildīt uzdevumu precīzi un akurāti,
veltot uzmanību detaļām

saskatīt un analizēt dabas likumsakarības

pārbaudīt, sakārtot tabulā, kodēt datus

vākt, apstrādāt un analizēt informācĳu

lietot analītisku un zinātnisku programmatūru

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***intelektualitāte - spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
****komplicētība - spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

piesardzība
kritiskums
racionalitāte*
sistemātiskums**
zinātkāre
intelektualitāte***

Man raksturīgas šādas īpašības:

dabas likumsakarības, to pētīšana

klimata teorĳas praktiska pielietošana

laika prognozēšanas metodes

komandas darbs

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

materiālisms*
piesardzība
darbīgums
stabilitāte
analītiskums
racionalitāte**

Man raksturīgas šādas īpašības:

metālapstrādes paņēmieni un
tehnoloģĳa

mehānisks darbs ar metālapstrādes
darbgaldiem

vidēji sarežģītu detaļu izgatavošana

fotografēšana, kolekcionēšana

Mani interesē:

Mani interesē:
frēzēšanas un virpošanas iekārtas,
uzbūve, darbības principi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, fizika, tehniskā grafika
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pieņemt atbildīgus lēmumus

lasīt detaļu savienojumu rasējumus,
sastādīt vienkāršu detaļu un
konstrukcĳu skices

lietot kontroles un mērinstrumentus

pārbaudīt metināšanas kvalitāti

izstrādāt mašīnu un iekārtu metināšanas darbu secību

izstrādāt metināšanai nepieciešamo
aprīkojumu

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

kompleksi risināt problēmu, ņemot
vērā vairākus faktorus

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

vizuāli pārbaudīt metināšanas darbu
kvalitāti

metināt ar dažādām metināšanas iekārtām

koordinēt pirkstu, roku kustības

noteikt metāla grupu, novērtēt metināšanas iespējamību

orientēties elektrotehnikā un elektrodrošībā

izvēlēties atbilstīgas metināšanas iekārtas, palīgmateriālus un izejvielas

organizēt un vadīt cilvēku darbu

apzinīgums
rūpīgums
uzmanīgums
izpildīgums
sistemātiskums**
racionalitāte***

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

disciplinētība
piesardzība
saimnieciskums
patstāvība
vērīgums
akurātums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

materiālisms*
izturība
neatlaidība
precizitāte
darbīgums
praktiskums

metināšanas palīgmateriāli un izejvielas

metālu un to sakausējumu tipi, veidi,
īpašības, pielietojums

metināšanas iekārtu, aparatūras, aprīkojuma uzbūve un pielietojums

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

prasīgums
savaldība
kārtīgums
uzņēmība
enerģiskums
kritiskums

precīzs un praktisks darbs

metāla veidi, īpašības un pielietojums

izlēmība
materiālisms*
vērīgums
apķērība
darbīgums
racionalitāte**

metināšanas darbu tehnoloģĳa

tehniskā grafika

Man raksturīgas šādas īpašības:

metālu un to sakausējumu detaļu,
mezglu un konstrukcĳu metināšana

projektēšana, metināšanas aprīkojuma
un sistēmu izstrāde

sporta nodarbības, fiziskas aktivitātes

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
apdomība
stabilitāte
patstāvība
saimnieciskums
precizitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

metināšanas palīgmateriāli un
izejvielas

metināšanas iekārtas, darbības
principi

metināšanas darbi, to organizēšana,
vadīšana, koordinēšana

matemātika, fizika, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
metināšanas veidi, tehnoloģĳas

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

fizika, matemātika, ķīmĳa, informātika
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lietpratība
prasīgums
analītiskums
centība
kritiskums
sistemātiskums**

vērīgums
apķērība
akurātums
racionalitāte***
rūpība
elastīgums

mērīšanas paņēmienu algoritmi un
fiksēšanas iekārtas

mērīšanas tehnoloģĳa

mērinstrumentu iestatīšana, kalibrēšana

vērīgums
stabilitāte
prasmīgums
precizitāte
materiālisms*
godīgums

pastāvība
saimnieciskums
sistemātiskums**
darbīgums
analītiskums
racionalitāte***

pastaigas dabā, mežā

koku un citu meža augu sugas

biotopi, meža tipi, augsne, zemsedze

veikt vienkāršus mērījumus
kompleksi risināt problēmu, ņemot
vērā vairākus faktorus
secīgi pārbaudīt parauga parametru
atbilstību standarta prasībām

izstrādāt mērīšanas tehnoloģĳu

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

kalibrēt mēriekārtas

darboties ar mērinstrumentiem

noteikt koku labuma kategorĳas,
attīstības un bojājuma pakāpi

lietot datu apstrādes programmas

pazīt vietējās koku un krūmu sugas

strādāt ar mērierīcēm

precīzi un akurāti pildīt uzdevumu

izstrādāt meža apsaimniekošanas
plānu

noteikt taksācĳas radītājus – koku vecumu, augstumu, diametru, augšanas
biezību

atbildīgi, precīzi un akurāti pildīt uzdevumu

orientēties nepazīstamās vietās

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

apzinīgums
rūpība
uzmanīgums
zinātkāre
neatlaidība
praktiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

mērījumi, novērtēšana, inventarizācĳa

meža apsaimniekošanas likumdošana

meža taksācĳas metodes

apsaimniekošanas plāni, apraksti, kartes, shēmas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

precizitāte
praktiskums
materiālisms*
zinātkāre
patstāvība
pedantisms

Man raksturīgas šādas īpašības:

fizisko parametru kontrole un
statistiskā analīze, datu apstrāde
datorā

mērīšanas instrumenti un ierīces

loģika, informātika

dabas zinības, bioloģĳa, ģeogrāfija

Mani interesē:

Mani interesē:
mērījumu noformēšana, dokumentēšana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, fizika, tehniskā grafika

MEŽA TAKSATORS
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mežierīcība, mērniecība, mežkopība

uzņēmējdarbība

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

plānot tehnoloģisko procesu, savu un
padoto darbu

veikt mežaudžu inventarizācĳu, meža
novērtēšanu, medību trofeju pirmapstrādi

orientēties meža tipoloģĳā, augu un
dzīvnieku klasifikācĳā un sistemātikā

pārzināt darba aizsardzības
noteikumus

orientēties meža ekosistēmas veidošanas principos

lietot speciālus mērinstrumentus

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

saprasties ar cilvēkiem, pārliecināt,
loģiski un argumentēti pamatot
viedokli

kompleksi risināt problēmu

sastādīt meža kartes un skices

kompleksi risināt problēmu

novērtēt mežaudzes

plānot, organizēt, vadīt pasākumus

analizēt un integrēt sistēmā jaunu informācĳu

orientēties koksnes tirgū, sastādīt
tāmi

apzinīgums
stabilitāte
praktiskums
izlēmība
kritiskums
prasīgums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

draudzīgums
pacietība
apķērība
taktiskums
atbildība
savaldība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

analītiskums
piesardzība
komplicētība*
patstāvība
sistemātiskums**
racionalitāte***

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

patstāvība
analītiskums
komplicētība**
kritiskums
izlēmība
sistemātiskums***

meža nozares normatīvo aktu prasības

medījamo dzīvnieku uzskaites kontrole

Man raksturīgas šādas īpašības:

informācĳas apkopošana, aprēķini

mežsaimniecība

grupas darba vadīšana, organizēšana,
koordinēšana, uzraudzība

meža atjaunošana, ieaudzēšana,
kopšana, apsardzība

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

praktiskums
materiālisms*
saimnieciskums
darbīgums
zinātkāre
godīgums

ekstraversĳa****
sabiedriskums
godkāre
uzņēmība
pārliecinātība
taktiskums

meža tehnika un meža darbu mehanizācĳa

dendroloģĳa, botānika, augsnes
īpašības

Man raksturīgas šādas īpašības:

mežsaimniecības darbi

meža likumdošana un tiesību akti

matemātika, informātika

dabas zinības, bioloģĳa, ģeogrāfija

Mani interesē:

Mani interesē:
meža ekoloģĳa, apsaimniekošana,
izmantošana, aizsardzība, atjaunošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

dabas zinības, bioloģĳa, ģeogrāfija,
matemātika, informātika
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veikt sistēmisku informācĳas atlasi

saskaņot, nodrošināt, organizēt, vadīt interaktīvus mācību pasākumus

orientēties likumdošanas prasību pārmaiņās

sagatavot aprakstus, mācību, reklāmas un vizuālās uzskates materiālus

orientēties mežizstrādes cirsmās

lietot pareizus darba paņēmienus,
ievērot mežu izstrādes tehnoloģĳu

vadīt mežizstrādes mašīnas

pārliecinoši uzstāties, prezentēt, ieinteresēt

orientēties mežsaimniecības
apsaimniekošanas jautājumos

veikt mežistrādes mašīnu tehnisko
apkopi

uzņemties atbildību par sava darba
rezultātiem, plānot un organizēt darbu

orientēties mežizstrādes tehnikas uzbūvē, veikt regulēšanu

pareizi veidot kokmateriālu krautnes

strādāt ar mežizstrādes tehniku

ievietot informācĳu mājaslapā

stabilitāte
veiklība
enerģiskums
piesardzība
izturība
izpildīgums

radoši domāt, rast nestandarta
idejas

patstāvība
sistemātiskums**
akurātums
apķērība
racionalitāte***
uzmanīgums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

praktiskums
materiālisms*
neatlaidība
rūpība
centība
saimnieciskums

mežistrādes darbu veidi

mežsaimniecības kontroles instrumenti un mērinstrumenti, standarti

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

neatlaidība
apķērība
intelektualitāte****
izteiksmīgums
elastība
radošums

Man raksturīgas šādas īpašības:

vienkāršie atslēdznieka darbi

mežizstrādes mašīnu uzbūve,
ekspluatācĳa, tehniskā apkalpošana

daudzoperācĳu mežsaimniecības
mašīnas

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

komplicētība*
kritiskums
taktiskums
sistemātiskums**
racionalitāte***
neatkarība

medību normatīvi, uzskaite

biznesa ekonomiskie pamati

mežistrādes tehnoloģĳa, metodes

hidraulikas un hidrostatikas pamati

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

sabiedriskums
lietišķums
pacietība
atbildīgums
uzņēmība
izpalīdzība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ārvalstu pieredze meža atjaunošanā

mācību un pasākumu organizācĳa

rekomendācĳas un konsultācĳas
mežsaimniecības jautājumos

meža apsaimniekošanas pasākumi

dabas zinības, fizika

Mani interesē:

Mani interesē:
psiholoģĳa, saskarsme, svešvalodas

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

bioloģĳa, dabas zinības, matemātika
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MEŽSAIMNIECĪBAS KONSULTANTS
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apķērība
izturība
vērīgums
darbīgums
patstāvība
sistemātiskums**

racionalitāte***
prasīgums
enerģiskums
mērķtiecība
sabiedriskums
uzņēmība

veikt izmaksu kalkulācĳu, sastādīt tāmi
vadīt vieglo auto un traktoru, strādāt ar
rokas un elektroniskajiem mērinstrumentiem

noteikt mežaudzes kaitēkļu un slimību veidus, attīstības un bojājuma
pakāpi

risināt problēmas darba procesā

atšķirt zemsegas augu, sūnu, krūmu,
koku sugas, noteikt augšņu un meža
tipus

veidot labu saskarsmi, saprasties ar
cilvēkiem

izmantot krūmgriezi un motorzāģi

izvēlēties uguns aizsardzības
paņēmienus atbilstīgi meža tipam

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

materiālisms*
neatlaidība
saimnieciskums
praktiskums
stabilitāte
izlēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:

izlēmība
izturība
sistemātiskums**
prasīgums
kritiskums
racionalitāte***

vērīgums
enerģiskums
impulsivitāte
uzstājība
taupīgums
apzinīgums

ekoloģĳa, dzīvnieku skaita regulēšana

cīņa ar malumedniecību un ugunsgrēkiem

lietot automašīnu, rācĳu,
šaujamieročus

lietot automašīnu, rācĳu,
šaujamieročus

orientēties nozares normatīvajos aktos

noteikt meža kaitēkļu veidus

noteikt meža kaitēkļu veidus
orientēties nozares normatīvajos
aktos

labi orientēties nepazīstamās vietās

labi orientēties nepazīstamās vietās

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

praktiskums
materiālisms*
neatlaidība
piesardzība
saimnieciskums
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:

meža atjaunošana, tās organizēšana

meža, dabas, vides atjaunošanas un
aizsardzības metodes

meža tehniskās kopšanas veidi,
izstrādes darbi, kontrole, pārraudzība

meža stādījumu ķīmiskā apstrāde

meža infrastruktūra

bioloģĳa, ķīmĳa, ģeogrāfija, ekoloģĳa

meža un vides aizsardzība, meža nozares struktūra un pamatfunkcĳas

meža un medību likumu ievērošanas
kontrole, pārraudzība

kokmateriāli, to kvalitāte

medību saimniecības organizācĳa

garas pastaigas brīvā dabā

dabas zinības, bioloģĳa, ģeogrāfija

Mani interesē:

Mani interesē:
meža nozares struktūra, pamatfunkcijas, normatīvie akti

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

meža mašīnas un tehnika, to
izmantošanas iespējas

MEŽSARGS
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praktiskums
saimnieciskums
elastība
piesardzība
neatlaidība
disciplinētība

uzmanīgums
kārtīgums
apķērība
rūpība
racionalitāte**
veiklība

kopt meža sēklu plantācĳas,
jaunaudzes, audzētavas

veikt vienkāršus remontdarbus,
tehnisko apkopi, asināt
griezējinstrumentus

strādāt ar meža tehniku, kraut
kokmateriālus, kopt darba aprīkojumu

sēt un stādīt mežu

sagatavot augsni, atzarot augošus
kokus, izvērtēt sortimentu, noteikt
koku bojājumus

marķēt kokmateriālus, lietot mežsaimniecības tabulas

veikt platības un kokmateriāla daudzuma uzmērīšanu un noteikšanu

gāzt kokus, atzarot un vienādot stumbrus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

materiālisms*
izpildīgums
pastāvība
darbīgums
čaklums
izturība

Man raksturīgas šādas īpašības:

mežistrādes metodes un noteikumi

koku sugas, koksnes veidi un standarti

racionalitāte***
piesardzība
savaldība
analītiskums
sabiedriskums
centība

prasīgums
praktiskums
vērīgums
uzstājība
apķērība
pacietība

meža darbu instrumenti

meža resursu izmantošanas dokumentācĳa

medības, to organizēšana

biznesa ekonomiskie pamati, matemātika

vadīt automašīnu, lietot šaujamieročus

plānot darbus, dot uzdevumus, sadalīt funkcĳas, kontrolēt darbu izpildi

konsultēt, iesniegt priekšlikumus

rīkoties efektīvi un rāmi arī bīstamās,
augsta stresa situācĳās

lietot koku, cirsmu uzmērīšanas instrumentus

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

apkopot un sistematizēt informācĳu

vadīt sapulces, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, loģiski un saprotami
pamatot lēmumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

materiālisms*
intelektualitāte**
neatlaidība
patstāvība
saimnieciskums
uzmanīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

ugunsgrēku dzēšanas iespējas un
veidi

Meža likums un Medību likums, to
ievērošana

meža apsaimniekošanas projekti

sēklkopība

daba, mežs

praktisks darbs ar fizisku slodzi

meža atjaunošanas un ieaudzēšanas
veidi

dabas zinības, ģeogrāfija, bioloģĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
meža mašīnas, instrumenti, rīki

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, fizika, bioloģĳa

MEŽZINIS

MEŽSTRĀDNIEKS
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kokapstrādes tehnoloģĳa

kokapstrādes mašīnas un ierīces

precizitāte
darbīgums
patstāvība
godīgums
piesardzība
rūpība

izpildīgums
veiklība
kārtīgums
taupīgums
apzinīgums
vērīgums

lietišķums
apzinīgums
piesardzība
prasmīgums
savaldība
izpildīgums

veikt ķīmiskās aizsardzības darbus

līmēt, lakot, finierēt

mehāniski apstrādāt koksni ar speciālām mašīnām

ievērot darba aizsardzības noteikumus

veidot labu saskarsmi un sadarbību

izgatavot mēbeļu dekoratīvos elementus

rasēt, zīmēt, lasīt topogrāfisko plānu

noteikt mērķus, prioritātes,
darbu secību

precīzi pildīt uzdevumus, iesākto
paveikt noteiktajā laikā

patstāvīgi plānot un organizēt darbu
izpildi, ievērojot operācĳu secību

lasīt un izprast tehnisko dokumentācĳu, tehnoloģiskās kartes,
rasējumus,izgatavot, montēt, uzstādīt mēbeles

pārzināt zemes lietošanas veidus un
apgrūtinājumus

rūpīgi apstrādāt, sakārtot mērījumu
rezultātus

veikt ģeodēziskus mērījumus

strādāt ar elektroniskajiem, optiskajiem, mehāniskajiem mērniecības
instrumentiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sagatavot darbam instrumentus,
ierīces

apķērība
precizitāte
veiklība
racionalitāte***
vērīgums
sistemātiskums****

darbs ar optisku un elektronisku aprīkojumu

karšu izveide, to dizaina principi

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
**** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

materiālisms*
analītiskums
komplicētība**
neatlaidība
izturība
godīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

mērījumu apstrāde

ģeogrāfiskās informācĳas sistēmas

matemātika, tehniskā grafika, informātika

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

praktiskums
materiālisms*
stabilitāte
neatlaidība
saimnieciskums
racionalitāte**

Man raksturīgas šādas īpašības:

*dekoratīvs rotājums, kompozīcĳa, ko veido koka priekšmeta virsmā iestrādāti dažādas krāsas
un tekstūras koka gabaliņi vai plāksnītes

tehniskie mērījumi

ilgstošas pastaigas brīvā dabā

topogrāfiskās uzmērīšanas process

plātņu un apdares materiāli, zāģmateriāli, sagataves, jaunie perspektīvie
materiāli

kokgriezumi, virpojumi, intarsĳa*

līmes, līmēšanas un finierēšanas
tehnoloģĳa, tapsēšana

topogrāfija, ģeodēzĳa, ģeogrāfija

Mani interesē:

Mani interesē:
matemātika, tehniskā grafika, fizika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

koka izstrādājumi un mēbeles, to
izgatavošana

MĒRNIEKS

MĒBEĻU GALDNIEKS
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analītiskums
piesardzība
komplicētība*
atbildība
racionalitāte**
zinātkāre

materiālisms***
intelektualitāte****
godīgums
mērķtiecība
lietpratība
lietišķums

strādāt sterilā vidē

noteikt rīcībai svarīguma secību

manipulēt ar smalkiem objektiem

izstrādāt pētījuma koncepcĳu

kombinēt daļas, lai iegūtu veselumu

strādāt ar mikrobioloģĳas laboratorĳas
iekārtām un instrumentiem

enerģiskums
uzstājība
valdonība
pašapziņa
neatlaidība
drosme

veikt sadzīves tehnikas, vienkāršu mehānismu remontus, tehnisko apkopi
lietot šaujamieročus
vadīt automašīnu

mobilizēt sevi augstas atbildības
darbam ierobežotā laikā
precīzi izpildīt uzdoto
pārvaldīt svešvalodas

saglabāt mieru stresa situācĳās

sadarboties komandā

atbildīgi pieņemt lēmumus un pildīt
saistības

veidot labu sadarbību

piesardzīgums
mērķtiecība
vērīgums
izturība
lietišķums
praktiskums

cīņu sporta veidi, pašaizsardzības paņēmieni

datorspēles, kas trenē reakcĳu, vērīgumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sabiedriskums
draudzīgums
atbildība
apķērība
izpalīdzība
pielāgošanās spēja

Man raksturīgas šādas īpašības:

rīcības veidi kritiskās situācĳās

fiziskās formas saglabāšana

sporta pasākumi, sacensības

asa sižeta filmas, seriāli vai grāmatas
par karu, trilleri, detektīvi

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
*** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
****intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

precizitāte
saprātīgums
patstāvība
neatlaidība
ētiskums
vērīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, fizika

gēnu inženierĳa

vides piesārņojuma un aizsardzības
jautājumi, testi
darbs ar ķīmiskiem reaktīviem

zinātniskas diskusĳas

izmēģinājumi un pētījumi

darbs valsts drošības vai militārajās
struktūrās

jaunākās ziņas pasaulē un valstī
drošības jautājumos

Mani interesē:

Mani interesē:
ķīmĳa, bioloģĳa

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

mikrobioloģiskie procesi dabā

MILITĀRĀS PROFESĲAS NACIONĀLAJOS
BRUŅOTAJOS SPĒKOS

MIKROBIOLOGS
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stabilitāte
prasmīgums
racionalitāte**
precizitāte
materiālisms***
pacietība

piesardzība
darbīgums
kārtīgums
apķērība
apdomība
disciplinētība

matemātika, fizika

strādāt ar montāžas iekārtām

strādāt ar atslēdznieka instrumentiem
rasēt, izgatavot skices

regulāri pārbaudīt un uzturēt kārtībā
tehniskās ierīces

montēt, lodēt, līmēt, skrūvēt, kniedēt

veikt sadzīves tehnikas remontdarbus

izgatavot vienkāršas detaļas

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
izturība
sistemātiskums *
izpildīgums
saimnieciskums
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

atslēdznieka darba tehnoloģĳa

metālapstrādes instrumenti,
palīgierīces, darbgaldi, iekārtas

tehnisko iekārtu, mehānismu uzbūve,
darbības principi

mehānismu remonts

metāla detaļu izgatavošana un
montāža

precizitāte
disciplinētība
savaldība
stabilitāte
praktiskums
akurātums

neatkarība
zinātkāre
vērīgums
sistemātiskums **
atturība
racionalitāte ***

erudīcĳas, prāta spēļu uzdevumu,
krustvārdu mīklu risināšana

saskarsmes psiholoģĳas nianses –
ķermeņa, neverbālā valoda

tehnika, palīglīdzekļi sadzīves atvieglošanai, darba uzdevumu veikšanai

personiskās bibliotēkas, e-dokumentu
un citu materiālu pārskatāmas sistēmas izveidošana

noformēt lietišķo dokumentācĳu

ātri pieņemt atbildīgus lēmumus

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

strādāt ar biroja tehniku

orientēties lielā informācĳas daudzumā, atrast tajā būtiskāko

vadīt automašīnu

mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

neatlaidība
uzstājība
patiesums
izturība
pacietība
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks, intuitīvs darbs

grāmatas un kinofilmas ar
kriminālu sižetu

jaunākās ziņas, sabiedriskās dzīves
aktualitātes

politisko procesu ietekme uz dzīves
kvalitāti, sociālekonomisko stāvokli

Mani interesē:

Mani interesē:
praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

metālapstrāde, mašīnbūve

MUITAS EKSPERTS

MONTĀŽAS DARBU ATSLĒDZNIEKS
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materiālisms*
neatlaidība
piesardzība
taupīgums
izpildīgums
rūpība

saimnieciskums
komplicētība**
izlēmība
apķērība
savaldība
akurātums

frēzēt, urbt, izmantot līmeņrādi,
tapas

strādāt ar svērteni, virzienauklu, veikt
aizzīmēšanu, nospraušanu dabā

strādāt dažādos laika apstākļos

pievērst uzmanību detaļām, pamanīt
kļūdas

izvēlēties darbam piemērotus
instrumentus

vizuāli noteikt leņķi, paralelitāti, gludumu

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

montēt koka māju un ēku koka konstrukcĳas

prasmīgi pārvietot smagumus

strādāt stāvus ar pamatīgu dinamisko
un statisko slodzi, atkārtojot vienveidīgas kustības

izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās
un vājās puses

diskutēt, rast kompromisu

akurāti un precīzi pildīt uzdevumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

mūrēt atbilstīgi rasējumam

strādāt ar akmeņu uzsitamiem
veseriem, ķellēm, kausiem, lāpstām
u.c. darbarīkiem

taupīgums
piesardzība
kritiskums
saprātīgums
racionalitāte***
patstāvība

demontāža, iebūvēšana, ēvelēšana,
zāģēšana, slīpēšana

koksnes ķīmiskās apstrādes iespējas

būvmateriālu veidi un to pielietojums

kokmateriālu tipi, veidi un to īpašības

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

darbīgums
rūpība
praktiskums
materiālisms*
veiklība
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

precīzi un akurāti pildīt uzdevumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

stabilitāte
veiklība
izturība
praktiskums
centība
saimnieciskums

Man raksturīgas šādas īpašības:
savaldība
kritiskums
patstāvība
akurātums
racionalitāte**
sistemātiskums***

kokapstrādes tehnoloģĳa

mūrniecības līnĳas, raksti, konfigurācĳas

izturības un fiziskā spēka pielietojums

atsevišķu detaļu savienošanas
metodes

būvmateriālu veidi, īpašības, pielietojums

formas veidošana no elementiem

tradicionālās koka būvkonstrukcĳas

būvdarbu tehnoloģĳa

praktisks darbs

ģeometrĳa, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
mūrēšanas darbu organizācĳa

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, tehniskā grafika

NAMDARIS (BŪVGALDNIEKS)

MŪRNIEKS

710

taupīgums
saimnieciskums
racionalitāte**
lietišķums
pielāgošanās spējas
pārliecinātība

sabiedriskums
izpalīdzība
apķērība
apzinīgums
kārtīgums
neatlaidība

īres un nomas tiesiskais regulējums

apkārtējās vides labiekārtošana

pārzināt namu tehnisko ekspluatācĳu
veikt vienkāršus remontdarbus
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā
termiņā
orientēties dažādos celtniecības
materiālos, principos

saprasties ar cilvēkiem

konstruktīvi risināt konfliktus

aprēķināt namu apsaimniekošanas
izmaksas

kārtot lietišķo dokumentācĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

remonta, rekonstrukcĳas un renovācĳas darbi

saimnieciskās darbības
organizēšana

namu konstrukcĳu un inženierkomunikācĳu apkope

namu un teritorĳas sanitārā apkope

apķērība
sistemātiskums*
enerģiskums
stabilitāte
neatlaidība
izturība

disciplinētība
centība
uzņēmība
apzinīgums
precizitāte
taktiskums

veselības profilakse

palīdzība cilvēkiem, kuru dzīvība ir kritiskā stāvoklī

operatīvās medicīniskās palīdzības
sniegšanas nianses

ģimenes locekļu, draugu pašsajūta,
slimību un izveseļošanās iemesli

precīzi formulēt jautājumus
** pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma
(Ārstniecības likums)

strādāt ārkārtas situācĳās

ātri koncentrēties atbildīga, augstas
precizitātes darba veikšanai neatkarīgi
no apstākļiem

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību**

vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītus medicīniskus jautājumus
pārzināt medicīnisko preparātu
iedarbību

veikt dažādas medicīniskas manipulācĳas

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

atbildīgums
līdzjūtība
draudzīgums
izpalīdzīgums
pārliecinātība
laipnība

Man raksturīgas šādas īpašības:

netradicionālās un tautas dziedniecības metodes

cilvēka ķermeņa uzbūve, fizioloģiskie procesi

cilvēka emocionālais stāvoklis un
fiziskā pašsajūta

bioloģĳa, ķīmĳa, veselības mācība

Mani interesē:

Mani interesē:
dažādu mājokļu un ēku, zemes gabalu
apsaimniekošanas principi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas organizācĳa

NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS ĀRSTS

NAMU PĀRVALDNIEKS
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lielu darījumu iespēja, operācĳas ar
apjomīgām naudas summām

svārstības nekustamo īpašumu cenu
tirgū

neatkarība
ekstraversĳa**
valdonība
neatlaidība
disciplinētība
pārliecinātība

noformēt lietišķo dokumentācĳu

pārliecināt cilvēkus

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

strādāt ar biroja tehniku

vadīt automašīnu

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

orientēties lielā informācĳas
daudzumā,atrast tajā būtiskāko

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

patstāvība
prasmīgums
apķērība
lietišķums
spēja pielāgoties
optimisms

reklāmas ietekme uz cilvēku psiholoģiju, pirktspēju

mājokļu, ēku, zemes gabalu priekšrocību un trūkumu izpēte un analīze

Man raksturīgas šādas īpašības:

iepirkšanās process, cenu pazeminājuma un atlaižu sarunāšana

praktiskā psiholoģĳa, pārliecināšanas tehnikas, NLP

atbildība
disciplinētība
praktiskums
piesardzība
sistemātiskum **
racionalitāte ***

pašapziņa
materiālisms****
atbildība
enerģiskums
vērīgums
savaldība

politisko procesu ietekme uz dzīves
kvalitāti, sociālekonomisko stāvokli

atbildīgu lēmumu pieņemšana, izvērtējot iespējamos ieguvumus, zaudējumus un riskus

analītisks darbs

cenu svārstības nekustamo īpašumu
tirgū

noformēt lietišķo dokumentācĳu

strādāt ar biroja tehniku

orientēties lielā informācĳas daudzumā, atrodot tajā būtiskāko

veikt matemātiskus aprēķinus

strukturēti paust savu viedokli mutiski un rakstveidā
mobilizēt sevi apjomīgam darbam
ierobežotā laikā

vadīt automašīnu

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
neatkarība
kritiskums
intelektualitāte *
precizitāte
rūpīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

erudīcĳas, prāta spēļu uzdevumu,
krustvārdu mīklu risināšana

mājokļu, ēku, zemes gabalu priekšrocību un trūkumu analīze

ekonomikas un finanšu ziņas

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
ekonomikas un finanšu ziņas

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒTĀJS

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS ‒ MĀKLERIS
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specializētas datorprogrammas izmantošana aprēķinos

nodokļu piemērošanas principi,
iespējas samazināt nodokļu maksājumus

precizitāte
praktiskums
disciplinētība
sistemātiskums**
piesardzība
racionalitāte***

strādāt Excel programmā

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

konstruktīvi risināt konfliktsituācĳas

sastrādāties ar cilvēkiem

kārtot lietišķo dokumentācĳu, uzskaiti
specializētās datorprogrammās

strādāt ar biroja tehniku

orientēties lielā informācĳas daudzumā, atrast tajā būtiskāko

mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

savaldība
neatlaidība
taupīgums
materiālisms*
uzņēmība
valdonīgums

neatkarība
kritiskums
pārliecinātība
godkāre
apķērība
uzstājība

savu ienākumu un izdevumu uzskaite
un analīze

ekonomikas ziņas speciālajos izdevumos, masu medĳos

Man raksturīgas šādas īpašības:

sava un ģimenes budžeta plānošana

matemātika, statistika

precizitāte
praktiskums
disciplinētība
racionalitāte**
apdomīgums
prasmīgums

neatkarība
kritiskums
pārliecinātība
godkāre
materiālisms***
uzstājība

personiskās bibliotēkas, e-dokumentu
un citu materiālu pārskatāmas sistēmas izveidošana

prāta spēles, kas trenē uzmanību, vērīgumu, analītisko domāšanu

analītisks darbs

specializēto datorprogrammu izmantošana aprēķinos

strādāt Excel programmā

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

strukturēti izklāstīt savas domas,
uzskatus mutiski un rakstveidā

saprasties ar cilvēkiem

noformēt lietišķo dokumentācĳu

strādāt ar biroja tehniku

orientēties lielā informācĳas daudzumā, atrast tajā būtiskāko

mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

savaldība
neatlaidība
taupīgums
vērīgums
uzņēmība
sistemātiskums *

Man raksturīgas šādas īpašības:

savu ienākumu un izdevumu uzskaite, izdevumu analīze

valsts ekonomikas ziņas speciālos
izdevumos, masu medĳos

matemātika

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
uzkrājumu veidošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

NODOKĻU/NODEVU ADMINISTRATORS

NODOKĻU EKONOMISTS
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organizēt preču pieņemšanu, izvietošanu, atlasīšanu, izsniegšanu un
uzskaiti

strādāt ar speciālām datu uzskaites
datorprogrammām

kārtot lietišķo dokumentācĳu

ātri orientēties lielā mantu/datu apjomā

koordinēt, pārraudzīt cilvēku darbu

konstruktīvi risināt konfliktus

plānot preču izvietošanu noliktavā

sastrādāties ar cilvēkiem

pašapziņa
praktiskums
pielāgošanās spēja
saimnieciskums
izturība
darbīgums

uzmanība
disciplīna
sistemātiskums ***
racionalitāte ****
lietišķums
precizitāte

kritiskums
pacietība
neatkarība
kārtīgums
centība
stratēģiskums

datorspēles stratēģiskās domāšanas,
uzmanības treniņam

sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu
risināšana

populārzinātniskie raidījumi TV, prāta
spēles, grāmatas redzesloka paplašināšanai

programmu uzbūve un programmēšana

atrast radošus risinājumus sarežģītā
situācĳā

lietot operētājsistēmas

lietot IT terminoloģĳu angļu un latviešu
valodā

lielā informācĳas daudzumā ātri atrast
būtiskāko

mobilizēt sevi liela apjoma un augstas precizitātes darbam

skaidri paust savu domu mutiski un
rakstveidā

novērst kļūdas programmās

strādāt komandā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
piesardzība
komplicētība *
zinātkāre
oriģinalitāte
intelektualitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks darbs

laika plānošana

rūpība
izlēmība
neatlaidība
mērķtiecība
enerģiskums
uzņēmība

operācĳu sistēmu funkcĳas un veidi

jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģĳās

darbs preču noliktavā

praktiskā psiholoģĳa, saskarsme

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

disciplinētība
apzinīgums
uzmanīgums
kārtīgums
precizitāte
pacietība

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs ar dokumentiem

noteikta, sistematizēta kārtība

praktisks un precīzs darbs

matemātika, informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
specializētās datorprogrammas uzskaitei

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

organizatorisks darbs

OPERĀCĲU SISTĒMU INŽENIERIS

NOLIKTAVAS PĀRZINIS
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rūpība
intelektualitāte ***
stabilitāte
pielāgošanās spēja
pacietība
atbildība

veikt redzes pārbaudes
koncentrēties atbildīga, augstas precizitātes uzdevuma veikšanai
veikt vingrinājumus redzes atpūtināšanai
saglabāt savu darba vidi kārtīgu un tīru

saprasties ar cilvēkiem

izskaidrot redzes veselības un
profilakses principus

noteikt piemērotākos redzes uzlabotājus

uzturēt kārtību lietišķajā dokumentācĳā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:
izpalīdzība
labestība
iejūtība
izturība
lietišķums
neatlaidība

navigācĳa, navigācĳas tehnika

darbs, kur var praktiski palīdzēt cilvēkiem

optisko ierīču darbības principi

ūdenstransporta līdzekļu vadīšana

redzes veselības profilakse

cilvēka organisma fizioloģiskie procesi

ekstraversĳa*
mērķtiecība
uzņēmība
ambiciozitāte
dominēšana
sistemātiskums**

svešvalodas

racionalitāte***
prasīgums
disciplinētība
pašapziņa
neatlaidība
kritiskums

matemātika, fizika, astronomĳa

organizatorisks darbs ar augstu atbildību

ostas infrastruktūra, tehniskais aprīkojums

lasīt navigācĳas kartes
veikt iecerētos darbus pēc laika plānojuma
kārtot lietišķo dokumentācĳu
koordinēt kuģu satiksmi ostā

sastrādāties ar cilvēkiem
saliedēt komandu noteikta mērķa
sasniegšanai
konstruktīvi risināt konfliktus
kontrolēt savas emocĳas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

zinātkāre
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:

laika apstākļu ietekme uz ūdens līmeni un straumi

eksperimenti, pētnieciskie darbi fizikā,
ķīmĳā

cilvēka redze, tās uzlabošanas iespējas, faktori, kas to pasliktina

kuģniecība, ūdenstransports

Mani interesē:

Mani interesē:
veselīga dzīvesveida principi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

bioloģĳa, fizika, veselības mācība

OSTAS KAPTEINIS

OPTOMETRISTS
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neatkarība
ekstraversĳa **
optimisms
dominēšana
godkāre
uzņēmība

prasmīgums
apzinīgums
spēja pielāgoties
disciplinētība
neatlaidība
precizitāte

sekmīgu uzņēmēju dzīvesstāsti un
uzskati

kārtot lietišķo dokumentācĳu, uzskaiti
precīzi izpildīt rīkojumu, uzdevumu
organizēt struktūrvienības darbu
strādāt paaugstināta stresa apstākļos

saprasties ar cilvēkiem

konstruktīvi risināt konfliktus

koordinēt, vadīt cilvēku darbu

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

sabiedriskums
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

organizatorisks darbs

lietišķā saskarsme un etiķete

uzņēmumu veiksmes stāsti un problēmu analīze

personāla vadība

pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms
disciplinētība
neatlaidība

radošs darbs

brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

mācīt bērniem pamatizglītības priekšmetus

kontrolēt savas emocĳas
izteikties literāri pareizā un saistošā
valodā mutiski un rakstveidā

nodrošināt bērnu psiholoģisko komfortu

iedvesmot bērnus jaunu zināšanu
apguvei
konstruktīvi un pacietīgi risināt
konfliktus

saprasties ar bērniem un pusaudžiem

izlēmība
savaldība
centība
apzinīgums
kārtīgums
pielāgošanās spēja

brīvā laika, aktīvās atpūtas, sporta
pasākumu organizēšana

sava redzesloka, erudīcĳas paplašināšana ar prāta spēlēm, populārzinātniskiem raidījumiem, filmām, grāmatām

darbs ar bērniem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

atbildīgums
izpalīdzīgums
godīgums
sabiedriskums
laipnība
uzņēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:

saskarsme un sadarbība ar cilvēkiem

pedagoģĳa un psiholoģĳa

mācību pasniegšanas metodes un
līdzekļi

sabiedriskās dzīves norises un pasākumi

Mani interesē:

Mani interesē:
komandas darba principi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS
VADĪTĀJS
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neatlaidība
lietišķums
precizitāte
izturība
prasmīgums
enerģiskums

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā

koordinēt, vadīt cilvēku darbu

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

kārtot tehnisko dokumentācĳu

uzturēt darba kārtībā tehnisko aprīkojumu

aprēķināt darba procesu izmaksas

strādāt ar specializētām datorprogrammām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:
komplicētība **
oriģinalitāte
izteiksmīgums
emocionalitāte
intuīcĳa ***
radošums

neatkarība
enerģiskums
optimisms
atraktivitāte
uzņēmība
precizitāte

aromātu ietekme uz cilvēku labsajūtu

pētnieciskie darbi, eksperimenti dabaszinātnēs

ķīmĳa, bioloģĳa

smaržu uztveres izkopšana

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

kārtot tehnisko dokumentācĳu

veidot un analizēt smaržu kompozīcĳas

strādāt ar ķīmĳas laboratorĳu aprīkojumu

argumentēt savu viedokli
sastādīt parfimērĳas izstrādājuma
receptūru

noteikt vielu ķīmisko sastāvu

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

analītiskums
zinātkāre
sistemātiskums *
piesardzība
apzinīgums
pacietība

Man raksturīgas šādas īpašības:

smaržu izgatavošanas process

ķīmĳa, fizika

rūpnieciska darba vide

pārliecinātība
uzņēmība
mērķtiecība
sabiedriskums
izlēmība
atbildīgums

smaržu buķetes, to sastāvs

organizatorisks un pētniecisks darbs

papīra ražošanas tehnoloģĳa

jaunumi parfimērĳas tirgū

papīra veidi, īpašības

papīra izgatavošanas tehniskais aprīkojums

skaistumkopšanas industrĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
papīra otrreizēja pārstrāde

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

papīra ražošana

PARFIMĒRS

PAPĪRA TEHNOLOGS
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strādāt ar biroja tehniku

kārtot lietišķo dokumentācĳu

izteikties literāri pareizā un saistošā
valodā mutiski un rakstveidā

brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

lielā informācĳas daudzumā ātri atrast
svarīgāko

noformēt preses izdevumu abonēšanu

pārbaudīt cilvēku zināšanas

plānot savu laiku, veikt uzdevumus
noteiktā termiņā

noformēt pasta sūtījumus

mācīt cilvēkus

iedvesmot cilvēkus papildināt savas
zināšanas

šķirot pastu

ātri ievadīt datus datorā

saprasties ar cilvēkiem

aizraut cilvēkus ar savām idejām

apķērība
pārliecinātība
sabiedriskums
izpalīdzīgums
ekstraversĳa *
laipnība

saprasties ar cilvēkiem

savaldība
piesardzība
izpildīgums
centība
lietišķums
saimnieciskums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

disciplinētība
apzinīgums
pielāgošanās spēja
praktiskums
neatlaidība
pacietība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izlēmība
atraktivitāte
godkāre
intelektualitāte *
kritiskums
zinātkāre

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms
disciplinētība
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

aprēķinu veikšana

darbs ar dokumentiem

saskarsme ar cilvēkiem
palīdzība cilvēkiem

biroja darbs

filatēlĳas jaunumi

darbs ar datoru

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām

atbildīgums
izpalīdzīgums
godīgums
sabiedriskums
laipnība
uzņēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs ar auditorĳu

aktualitātes un sasniegumi mani interesējošā zinātnes nozarē

sabiedriskās dzīves pasākumi un
aktualitātes

publiskās runas specifika

eseju, publikācĳu rakstīšana presei,
uzskatu paušana interneta vietnēs,
blogos

sava redzesloka, erudīcĳas paplašināšana ar populārzinātniskiem
raidījumiem, filmām, grāmatām

pasts un tā pakalpojumu specifika

Mani interesē:

Mani interesē:
pētniecība un zinātne

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

pedagoģiskais darbs

PASTA OPERATORS

PASNIEDZĒJS
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saskarsme

biroja darbs

disciplinētība
apzinīgums
pielāgošanās spēja
praktiskums
neatlaidība
precizitāte

kārtot lietišķo dokumentācĳu

apstrādāt pasta sūtījumus

noformēt dažādus maksājumus

strādāt komandā

veikt darbus pēc noteikta grafika

lielā informācĳas daudzumā ātri atrast
svarīgāko

organizēt un pārraudzīt cilvēku darbu

strādāt ar speciālām datu uzskaites
datorprogrammām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
optimisms
ekstraversĳa *
pašapzinīgums
draudzīgums
izpalīdzība

izpildīgums
prasmīgums
stabilitāte
laipnība
pacietība
atbildība

darbs ar dokumentiem

organizatorisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

cilvēku darba pārraudzība

filatēlĳas jaunumi

darbs, kas sagādā pozitīvas emocĳas
cilvēkiem

savu recepšu veidošana, eksperimenti ar neierastām garšvielu kombinācĳām un jauniem produktiem

veiklība
atbildīgums
uzņēmība
ekstraversĳa **
enerģiskums
draudzīgums

optimisms
iniciatīva
atraktivitāte
radošums
izpalīdzība
pacietība

uzturēt savu darba vietu tīru un
kārtīgu

mobilizēt sevi intensīvam darbam

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

gatavot dažādu tautu nacionālos
ēdienus

noformēt ēdienu

aprēķināt gatavoto ēdienu uzturvielu
daudzumu

sastādīt ēdienkarti

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

praktiskums
precizitāte
neatlaidība
kārtīgums
materiālisms*
izturība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ēdienu gatavošanas tradīcĳas dažādās
kultūrās

praktisks un radošs darbs

jaunas ēdienu un dzērienu receptes

ēdināšanas nozares jaunumi

jaunākās tendences ēdienu un dzērienu vizuālajā noformējumā

viesu uzņemšana, cienāšana ar paša
gatavotu ēdienu

Mani interesē:

Mani interesē:
darbs ar datoru

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

pasta pakalpojumu specifika

PAVĀRS

PASTA SPECIĀLISTS
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disciplinētība
ekstraversĳa**
zinātkāre
analītiskums
kritiskums
racionalitāte***

neatlaidība
apķērība
pārliecinātība
patstāvība
uzcītība
lietišķums

izvietot preces plauktos
veikt preču tirgus izpēti
plānot laiku
prezentēt un reklamēt preces

sadarboties ar cilvēkiem

plānot preču mārketinga pasākumus

koordinēt, pārraudzīt cilvēku darbu

kārtot lietišķo dokumentācĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa – uz ārējo pasauli vērsta personība, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums,
laba saskarsme, spējas ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

preču tirgus izpēte un tirdzniecība

mārketinga stratēģĳas

pacietīgums
piesardzīgums
neatlaidība
savaldīgums
praktiskums
materiālisms***

vērīgums
mērķtiecība
uzņēmība
sabiedriskums
izlēmīgums
pašapzinīgums

pārtikas nozares jaunumi

pārtikas produktos un dzērienos pievienoto E-vielu ietekme uz produktu un
tā patērētāju

pētniecisks darbs

veselīga uztura principi

skaidri paust savus uzskatus

uzturēt savu darba vietu tīru un
kārtīgu

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

strādāt komandā

kārtot lietišķo dokumentācĳu

nodrošināt drošības un sanitāro normu
izpildi komandā

strādāt ar ķīmĳas laboratorĳas tehnisko aprīkojumu

veikt pārtikas produktu kvalitātes
ķīmisko analīzi

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
neatkarīgums
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

ķīmĳa, mikrobioloģĳa

produktu ķīmiskā sastāva analīze

reklāmas ietekme uz cilvēka psiholoģiju, iepirkšanās paradumiem

preču novietojuma, noformējuma
ietekme uz pircēju

produktu kvalitātes standarti

preču cenas tirdzniecības vietās

praktiskā psiholoģĳa, pārliecināšanas tehnikas un stratēģĳas

pārtikas produktu ražošana

Mani interesē:

Mani interesē:
preču reklamēšanas paņēmieni

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

PĀRTIKAS KVALITĀTES SPECIĀLISTS

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS MERČENDAIZERS
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rūpīgums
piesardzība
neatlaidība
stabilitāte
praktiskums
materiālisms**

pielāgošanās spēja
pacietība
vērīgums
kārtīgums
centīgums
disciplinētība

pārzināt pārtikas produktu sastāvu

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

skaidri paust savus uzskatus

saprasties ar cilvēkiem

kārtot lietišķo dokumentācĳu

mobilizēt sevi atbildīgam un augstas
precizitātes darbam

strādāt ar ķīmĳas laboratorĳas tehnisko
aprīkojumu

veikt pārtikas produktu kvalitātes ķīmisko analīzi

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
neatkarība
oriģinalitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

pārtikas nozares jaunumi

pārtikas produktos un dzērienos pievienoto E-vielu ietekme uz produktu un
tā patērētāju

eksperimenti ar jaunām produktu
receptēm

ķīmĳa, bioloģĳa

pētniecisks darbs

pārtikas produktu ķīmiskais sastāvs

rūpīgums
piesardzība
neatlaidība
stabilitāte
praktiskums
materiālisms**

uzturēt savu darba vietu tīru un
kārtīgu

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

izvērtēt risinājumu vājās un stiprās
puses

sastrādāties ar cilvēkiem

kārtot lietišķo dokumentācĳu

mobilizēt sevi atbildīgam un augstas
precizitātes darbam

radīt jaunas pārtikas produktu
receptes

nodrošināt drošības un sanitāro normu
izpildi pārtikas produktu pārstrādes
procesā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
neatkarība
enerģiskums

disciplinētība
atbildīgums
uzņēmība
mērķtiecība
sabiedriskums
pielāgošanās spēja

ķīmĳa, bioloģĳa

ēdināšanas nozares jaunumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

savu recepšu veidošana, eksperimenti
ar neierastām garšvielu kombinācĳām,
jauniem produktiem

pārtikas piedevu ķīmiskais sastāvs, to
ietekme uz cilvēka veselību

veselīgs uzturs

dažādu ražotāju pārtikas produktu
degustācĳa, to garšas īpatnības,
kvalitāte

jaunas ēdienu un dzērienu receptes

pārtikas produktu ražošanas tehnoloģĳas

Mani interesē:

Mani interesē:
veselīga uztura principi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

pārtikas produktu ražošana

PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES
SPECIĀLISTS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS
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rūpīgums
piesardzība
neatlaidība
stabilitāte
praktiskums
materiālisms**

ķīmĳa

pielāgošanās spēja
disciplinētība
atbildīgums
pārliecinātība
sabiedriskums
izpalīdzīgums

pārtikas produktos un dzērienos pievienoto E-vielu ietekme uz produktu un
tā patērētāju

pētniecisks un praktisks darbs

izstrādāt un ieviest ražošanā jaunus
pārtikas produktus

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

sastrādāties ar cilvēkiem

veiklība
izturība
darbīgums
pacietība
rūpīgums
enerģiskums

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

mobilizēt sevi atbildīgam un augstas
precizitātes darbam

strādāt komandā

pārstrādāt dažādus pārtikas produktus

disciplinētība
piesardzība
saimnieciskums
taupīgums
stabilitāte
atbildīgums

strādāt ar mehāniskām ierīcēm pārtikas produktu pārstrādē

mobilizēt sevi intensīva, fiziski smaga
darba veikšanai

regulāri pārbaudīt savā pārraudzībā
esošos darbus

darbā ievērot precizitāti

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

loģiski pamatot savu izvēli

kārtot lietišķo dokumentācĳu

bioloģĳa, ķīmĳa

prasmju pilnveidošana produktu apstrādē

darbs pārtikas produktu ražotnē

praktisks darbs

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
precizitāte
neatlaidība
kārtīgums
materiālisms*
lietišķums

Man raksturīgas šādas īpašības:

ēdināšanas nozares jaunumi

mehāniskas iekārtas un palīgierīces
noteiktu pārtikas produktu gatavošanai

virtuves kombainu dažādās funkcĳas

aprēķināt gatavoto ēdienu uzturvielu
daudzumu

gatavot veselīgus ēdienus un dzērienus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
neatkarība
oriģinalitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

ēdināšanas nozares jaunumi

savu recepšu veidošana, eksperimenti ar neierastām garšvielu kombinācĳām un jauniem produktiem

jaunas ēdienu un dzērienu receptes

ēst gatavošanas prasmju pilnveidošana

Mani interesē:

Mani interesē:
veselīgs uzturs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

pārtikas un dzērienu ražotnes specifika

PĀRTIKAS UN TIEM RADNIECĪGO PRODUKTU
PĀRSTRĀDES OPERATORS

PĀRTIKAS UN DZĒRIENU TEHNOLOGS
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Mani interesē:

Mani interesē:

stabilitāte
praktiskums
materiālisms**
piesardzība
neatlaidība
enerģiskums

disciplinētība
atbildīgums
pielāgošanās spēja
sistemātiskums ***
izturība
lietišķums

nodrošināt pārtikas produktu kvalitāti
ražošanas procesā

uzturēt savu darba vietu tīru un
kārtīgu

kārtot lietišķo dokumentācĳu

regulāri pārbaudīt savā pārraudzībā
esošās tehniskās ierīces

nodrošināt drošības un sanitāro normu
izpildi komandā

koordinēt un uzraudzīt cilvēku darbu

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

rūpība
neatkarība
komplicētība ***
pielāgošanās spēja
pacietība
stabilitāte

izpalīdzība
labestība
līdzjūtība
izturība
augstsirdība
atbildība

atveseļot organismu ar sabalansētu
diētu

ar humoru un spēles elementiem
mazināt cilvēku satraukumu

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums

vienkārši un saprotami izskaidrot sarežģītus medicīnas jautājumus

pamanīt un atšķirt dažādu slimību simptomus

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*

pārzināt dažādu medikamentu
iedarbību

būt labam klausītājam

saprasties ar bērniem un pusaudžiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs, kur varu praktiski palīdzēt cilvēkiem

medicīniskā aparatūra

ķīmĳa, bioloģĳa

netradicionālās un tautas dziedniecības metodes

bērnu fiziskās un psiholoģiskās attīstības īpatnības

praktisks un organizatorisks darbs

bērni, viņu pašsajūta, fiziskās aktivitātes, miegs, ēšana

cilvēka emocionālais stāvoklis un
fiziskā pašsajūta

ēst gatavošanas prasmju pilnveidošana

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

uzņēmība
mērķtiecība
sabiedriskums
ekstraversĳa *
izlēmība
draudzīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

ēdināšanas nozares jaunumi

pārtikas ražošanas tehniskais
aprīkojums

pārtikas produktu gatavošanas
tehnoloģĳa

bioloģĳa, ķīmĳa, veselības mācība

veselīga uztura principi

veselīgs dzīvesveids

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

pārtikas produktu un dzērienu ražotnes specifika

PEDIATRS

PĀRTIKAS UZŅĒMUMA RAŽOŠANAS TEHNIĶIS
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lietišķā saskarsme un etiķete

praktiskā psiholoģĳa

uzņēmība
neatlaidība
optimisms
savaldība
pašdisciplīna
praktiskums

ļoti labi pārzināt cilvēku psiholoģĳu
pārzināt uzņēmuma personāla stratēģĳas, komandas veidošanas principus
veikt psiholoģisko testu atlasi, to analīzi
orientēties personāla atlases metodēs

saprasties ar cilvēkiem

labi pārzināt neverbālās saskarsmes
nozīmi

kontrolēt emocĳas, saglabāt
lietišķumu jebkurā situācĳā

pārliecinoši argumentēt savu viedokli

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

sabiedriskums
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:
taktiskums
izpalīdzīgums
labvēlība
pacietība
iejūtība
ekstraversĳa **

lietišķā saskarsme un etiķete

panākumiem bagātu cilvēku dzīvesstāsti

analītisks, radošs darbs

uzņēmība
neatlaidība
optimisms
savaldība
disciplinētība
praktiskums

taktiskums
atbildība
labvēlība
pacietība
iejūtība
ekstraversĳa **

personāla motivēšanas jautājumi

personāla atlase un vērtēšana

uzņēmumu veiksmes stāsti un problēmu analīze

darba un sociālās tiesības

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā

organizēt un veikt personāla vērtēšanu

izstrādāt personāla motivēšanas
sistēmu

intervēt un anketēt

konstruktīvi risināt konfliktus, būt par
vidutāju
pārliecinoši argumentēt savu viedokli

kārtot lietišķo dokumentācĳu

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

sabiedriskums
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskā psiholoģĳa, pārliecināšanas iespējas

uzņēmējdarbība

psiholoģiskie testi, personību tipi

uzņēmējdarbība

personāla vadība

Mani interesē:

Mani interesē:
personāla vadība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

personāla atlases metodes un stratēģĳas

PERSONĀLA SPECIĀLISTS

PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS
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pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms
disciplinētība
neatlaidība

izlēmība
atraktivitāte
pielāgošanās spēja
sistemātiskums *
kārtīgums
apzinīgums

publiskās runas specifika

neformālās izglītības alternatīvas

mācīt citus

plānot savu laiku, veikt uzdevumus
noteiktā termiņā

brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

izstrādāt izglītības projektus

iedvesmot cilvēkus uzsākt mācības

izteikties literāri pareizā un saistošā
valodā mutiski un rakstveidā

veikt mācāmo zināšanu pārbaudi

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

centība
kritiskums
neatlaidība
zinātkāre
analītiskums
stratēģiskums

sistemātiskums *
racionalitāte **
disciplinētība
lietišķums
uzņēmība
draudzīgums

programmatūru tehniskā specifikācĳa

prāta spēles, erudīcĳas uzdevumi

palīdzība datorprogrammu apguvē un
lietošanā

datorsistēmu jauninājumi

lielā informācĳas daudzumā ātri atrast būtiskāko

strādāt ar dažādām programmatūrām

veikt plānotos darbus paredzētā laikā

vienkārši un saprotami izskaidrot sarežģītas lietas

mācīt cilvēkus darbam ar
datorsistēmu
uzstādīt datorsistēmu atjauninājumus

kārtot lietišķo dokumentācĳu

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

pacietība
stabilitāte
precizitāte
uzmanība
praktiskums
kārtīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks darbs

datorzinātne

jaunumi datortehnikā, informācĳu
tehnoloģĳās

sava redzesloka, erudīcĳas paplašināšana ar prāta spēlēm, populārzinātniskiem raidījumiem, filmām, grāmatām

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

atbildīgums
izpalīdzīgums
pacietība
sabiedriskums
laipnība
uzņēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:

pieaugušo izglītības programmu
piedāvājums

mācību programmu izstrādāšana

pieaugušo pedagoģĳa un psiholoģĳa

matemātika, informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
pieaugušo izglītības metodika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sabiedriskās dzīves norises un pasākumi

PIELIETOJUMA ADMINISTRATORS

PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS
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rūpīgums
piesardzība
neatlaidība
stabilitāte
praktiskums
materiālisms**

pielāgošanās spēja
disciplinētība
atbildīgums
centīgums
sabiedriskums
izpalīdzība

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

kārtot lietišķo dokumentācĳu

nodrošināt produktu kvalitāti ražošanas procesā

veikt produktu kvalitātes ķīmisko
analīzi

gatavot daudzveidīgus piena
produktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
neatkarība
enerģiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

ēdināšanas nozares jaunumi

piena produktu ražotnes tehniskais
nodrošinājums

dažādu ražotāju piena produktu
degustācĳa, to garšas īpatnības,
kvalitāte
ķīmĳa, bioloģĳa

veselīgs uzturs

jaunas ēdienu un dzērienu receptes

precizitāte
optimisms
drosme
stabilitāte
kārtīgums
neatkarība

novērtēt transportlīdzekļa tehnisko
stāvokli

strādāt ar tehnisko dokumentācĳu

lasīt lidaparāta instrumentu paneļu
rādījumus

uzraudzīt uzticētās tehniskās ierīces un
nodrošināt tām atbilstīgu apkopi

konstruktīvi argumentēt savu viedokli
saglabāt mieru un pieņemt lēmumu
paaugstināta stresa apstākļos

vadīt lidaparātus

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

analītiskums
zinātkāre
sistemātiskums*
neatlaidība
patstāvība
disciplinētība

izturība
mērķtiecība
izlēmība
enerģiskums
uzņēmība
praktiskums

ar ceļošanu saistīts darbs

gaisa kuģu sakaru sistēmas

Man raksturīgas šādas īpašības:

augstas atbildības darbs

lidaparātu uzbūve, darbības principi,
ekspluatācĳas noteikumi

gaisa satiksmes transportlīdzekļu
vadīšana
jaunumi aviācĳas nozarē

matemātika, fizika

aviācĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
pārtikas piedevu ķīmiskais sastāvs un
to ietekme uz cilvēka veselību

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

piena produktu izstrādājumu gatavošanas tehnoloģĳas

PILOTS

PIENA UN PIENA PRODUKTU TEHNOLOGA PALĪGS
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pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms
uzņēmība
neatlaidība

radošs darbs

mācīt bērnus
brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

izteikties literāri pareizā un saistošā
valodā mutiski un rakstveidā

mazināt spriedzi vai nogurumu kolektīvā ar humoru, spēles elementiem

iedvesmot bērnus jaunu zināšanu
apguvei

ar aizrautību un izteiksmi lasīt vai
stāstīt pasakas, dzejoļus u.c.

konstruktīvi un pacietīgi risināt
konfliktus

saprasties ar bērniem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

emocionalitāte
izteiksmīgums
intuīcĳa *
bagāta iztēle
sapratne
impulsivitāte

prāta spēles, krustvārdu mīklas, erudīcĳu konkursi

neatlaidība
lietišķums
precizitāte
izturībasa
prasmīgums
enerģiskums

fizika, ķīmĳa

pārliecinātība
uzņēmība
mērķtiecība
biedriskums
izlēmība
atbildīgums

organizatorisks un pētniecisks darbs

plastmasas veidi, īpašības

plastmasas produkcĳā izmantoto izejvielu ķīmiskās īpašības

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

strukturēti paust savu viedokli

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

kārtot tehnisko dokumentācĳu

uzturēt darba kārtībā tehnisko aprīkojumu

aprēķināt ražošanas procesa izmaksas

izstrādāt plastmasas pārstrādes tehnoloģĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekt

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:

rūpnieciska darba vide

plastmasas izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģĳa

plastmasas pārstrādes tehniskais
aprīkojums

bērnu psiholoģiskā attīstība

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

atbildīgums
izpalīdzīgums
godīgums
sabiedriskums
sirsnība
atklātība

Man raksturīgas šādas īpašības:

zīmēšana, veidošana, muzicēšana,
teātris

brīvā laika, aktīvās atpūtas, sporta
pasākumu organizēšana

pedagoģĳa un psiholoģĳa

plastmasas izstrādājumu ražošana

Mani interesē:

Mani interesē:
darbs ar bērniem

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sabiedriskās dzīves norises un pasākumi

PLASTMASAS TEHNOLOGS

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS
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Mani interesē:

Mani interesē:

pielāgošanās spēja
nepiespiestība
ekstraversĳa *
pacietība
enerģiskums
drosme

pašapziņa
materiālisms**
disciplinētība
kārtīgums
apķērība
atbildība

fiziskās formas saglabāšana

nodrošināt sabiedrisko kārtību

saglabāt mieru stresa situācĳās

aizturēt likumpārkāpējus

saprasties ar dažādu sociālo slāņu
cilvēkiem

vadīt automašīnu

lietot šaujamieročus

kārtot, sistematizēt iegūto informācĳu

koncentrēties atbildīga un augstas
precizitātes darba veikšanai neatkarīgi
no apstākļiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

materiālisms*
disciplinētība
precizitāte
pacietība
uzstājība
lietišķums

prasīgums
neatlaidība
izturība
sistemātiskums **
stabilitāte
racionalitāte***

ķīmĳa, fizika, matemātika

izvēlēties pasūtījumam atbilstīgus
materiālus, noteikt to apjomu

koordinēt un pārraudzīt darbu

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

kārtot lietišķo dokumentācĳu

sastādīt ražošanas izmaksu tāmi

uzturēt darba kārtībā tehniskās iekārtas

izvēlēties iespieddarba izgatavošanas
tehnoloģĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

uzņēmība
mērķtiecība
sabiedriskums
izlēmība
kārtīgums
enerģiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunumi poligrāfijas produkcĳas tirgū

darbu izpildes grafiku plānošana

produkcĳas kvalitātes kontrole

cīņa ar noziedzību

organizatorisks darbs

poligrāfijas iekārtas

darbs, kur varu praktiski palīdzēt cilvēkiem

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu,labumu, praktiskumu.

neatlaidība
apzinīgums
vērīgums
izturība
lietišķums
piesardzīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

rīcības veidi kritiskās situācĳās

cīņu sporta veidi, pašaizsardzības
paņēmieni

grāmatas un kinofilmas ar kriminālu
sižetu, trilleri, detektīvi

poligrāfijas procesu tehnoloģĳa

fiziski aktīvs, sportisks dzīvesveids

poligrāfijas materiālu veidi, īpašības

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

jaunākās aktualitātes sabiedrības
dzīvē

POLIGRĀFĲAS RAŽOŠANAS TEHNIĶIS

POLICISTS
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politiskie procesi un notikumi, to analīze

grāmatas par politiķiem, vēsturi,
filozofiju

enerģiskums
izlēmība
uzņēmība
intuīcĳa *
neatkarība
pašapzinīgums

brīvi runāt vismaz divās svešvalodās

pārliecinoši un brīvi uzstāties auditorĳas priekšā

rakstīt esejas un zinātniskos rakstus

plānot un veikt aptaujas, analizēt to
rezultātus

meklēt informācĳu dažādos avotos,
analizēt lielu informācĳas daudzumu

veikt pētniecisko darbu

analizēt politiskos lēmumus un procesus

saprasties un diskutēt ar
cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

atbildīgums
iniciatīva
optimisms
sabiedriskums
laipnība
pārliecinātība

intelektualitāte **
analītiskums
zinātkāre
godkāre
komplicētība***
tālredzība

vēsturiski nozīmīgu personu dzīvesstāsti

sabiedriskie pasākumi, projektu
veidi

Man raksturīgas šādas īpašības:

nevalstisko organizācĳu darbs

esejas, preses publikācĳas, blogi

preču veidi un to uzglabāšanas prasības
preču plūsmas organizācĳa

preču novietojuma un noformējuma
ietekme uz pircēju
patērētāju tiesības

apzinīgums
ekstraversĳa**
disciplinētība
atbildība
rūpīgums
saimnieciskums

veikt sistematizētu materiālu un preču uzskaiti

pasūtīt un pieņemt preces

konstruktīvi risināt konfliktus

sadarboties ar cilvēkiem

strādāt ar speciālām preču uzskaites
datorprogrammām

kārtot lietišķo dokumentācĳu

izvietot preces noliktavā un tirdzniecības zālē

ātri orientēties lielā mantu un preču
klāstā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktu

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

neatlaidība
pacietība
precizitāte
patstāvība
uzcītība
lietišķums

preču kvalitātes pārbaude

tirdzniecība

Man raksturīgas šādas īpašības:

preču uzskaite

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem un politiskiem procesiem

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ziņas un notikumi valsts un pasaules
mērogā

PREČZINIS

POLITOLOGS
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mārketings, uzņēmējdarbība

projektu izstrāde un vadība

strādāt ar ķīmĳas laboratorĳas tehnisko
aprīkojumu
mobilizēt sevi atbildīgam un augstas
precizitātes darbam
kārtot lietišķo dokumentācĳu

pamanīt drošības un sanitāro normu
pārkāpumus
uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu
skaidri paust savus uzskatus

strādāt komandā

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

orientēties dažādās skatuves ierīcēs
un tehnikā

veidot un īstenot radošus projektus

koordinēt un pārraudzīt cilvēku darbu

sastrādāties ar cilvēkiem

pārzināt pasākumu režĳu

sadarboties ar cilvēkiem

izstrādāt prezentācĳas un prezentēt

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

analītiskums
kritiskums
sistemātiskums **
racionalitāte ***
neatkarība
vērīgums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

mērķtiecība
uzņēmība
neatlaidība
izlēmība
enerģiskums
ekstraversĳa *

precizitāte
pacietība
lietišķums
kārtīgums
disciplinētība
savaldība

pārtikas nozares jaunumi

ķīmĳa, mikrobioloģĳa

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un

ekstraversĳa *
mērķtiecība
impulsivitāte
elastīgums
draudzīgums
radošums

precīzs un organizatorisks darbs

produktu ķīmiskā sastāva analīze

Man raksturīgas šādas īpašības:

pārtikas produktos un dzērienos pievienoto E-vielu ietekme uz produktu un
tā patērētāju

pārtikas produktu ražošanas tehnoloģĳas

veselīga uztura principi

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

uzņēmība
izlēmība
pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
godkāre

neatkarība
oriģinalitāte
intuīcĳa
apķērība
optimisms
atraktivitāte

praktiskā psiholoģĳa, pārliecināšanas
tehnikas

kultūras pasākumi, koncerti, performances, izstādes

Man raksturīgas šādas īpašības:

audiovizuālie medĳi un tehnoloģĳas

sabiedriskās attiecības un medĳi

pārtikas produktu kvalitātes standarti

Mani interesē:

Mani interesē:
mākslas menedžments

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

māksla, mūzika un kultūra

PRODUKCĲAS KVALITĀTES INSPEKTORS

PRODUCENTS
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pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms
disciplinētība
neatlaidība

strādāt paaugstināta stresa apstākļos
brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

izteikties literāri pareizā un saistošā
valodā mutiski un rakstveidā

plānot nodarbību saturu

iedvesmot skolēnus jaunu zināšanu
apguvei

plānot savu laiku, veikt uzdevumus
noteiktā termiņā

mācīt profesionālās iemaņas

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

apzinīgums
lietišķums
taktiskums
atklātība
materiālisms*
pielāgošanās spēja

profesionālās un vispārējās izglītības
apvienošana

praktisks un radošs darbs

dažādu interešu pulciņi, nodarbības
mākslas vai tehniskās jaunrades studĳā

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

atbildīgums
izpalīdzīgums
pacietība
sabiedriskums
laipnība
uzņēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs ar jauniešiem

pedagoģĳa un psiholoģĳa

sava redzesloka, erudīcĳas paplašināšana ar prāta spēlēm, populārzinātniskiem raidījumiem, filmām,
grāmatām

sporta pasākumi, sporta dzīves
jaunumi masu medĳos

slavenu sportistu panākumi, karjera

pacietība
spēja pielāgoties
iniciatīva
sabiedriskums
enerģiskums
impulsivitāte

piepildīt mērķi neatkarīgi no panākumiem

pārvaldīt savas emocĳas

veikt sportiskā aprīkojuma apkopi un
sīkus remontdarbus

ievērot sportisko režīmu

konstruktīvi risināt konfliktus

spēt koncentrēties atbildīgos brīžos

plānot laiku mācībām, treniņiem,
personīgai dzīvei

sastrādāties ar komandas biedriem
un treneri

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

mērķtiecība
tiešums
uzņēmība
fiziskā izturība
optimisms
praktiskums

ātra reakcĳa
drosme
ambīcĳas
disciplinētība
godkāre
neatlaidība

piedalīšanās sacensībās

mana fiziskā forma

Man raksturīgas šādas īpašības:

aktivitātes, kas attīsta ātru reakcĳu

atzinība un sasniegumi noteiktā sporta
veidā

veselīgs dzīvesveids

prasmju pilnveidošana noteiktā
sporta veidā

Mani interesē:

Mani interesē:
pedagoga darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sabiedriskās dzīves norises un pasākumi

PROFESIONĀLS SPORTISTS

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
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uzmanība
disciplinētība
sistemātiskums ***
racionalitāte ****
lietišķums
precizitāte

kritiskums
pacietība
pašapziņa
enerģiskums
uzņēmība
neatlaidība

programmu uzbūve un programmēšana

precīzs un radošs darbs

prāta spēles, populārzinātniskie raidījumi TV redzesloka paplašināšanai

izstrādāt un novērst kļūdas
programmās

skaidri paust savu domu mutiski
un rakstveidā

sistematizēt un analizēt lielu
informācĳas daudzumu

sastrādāties ar cilvēkiem

stratēģiskums
kritiskums
precizitāte
racionalitāte ***
lietišķums
stabilitāte

skaidri paust savu domu kā mutiski
un rakstveidā
izstrādāt programmatūras

prasme strādāt paaugstināta stresa
apstākļos
atrast radošus risinājumus sarežģītā
situācĳā

sastrādāties ar cilvēkiem

instalēt un konfigurēt programmatūras

ilgstoši koncentrēties noteikta uzdevuma izpildei

lietot IT terminoloģĳu angļu un latviešu
valodā

precīzi veikt uzticētos uzdevumus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lielā informācĳas daudzumā ātri atrast būtiskāko

kārtot lietišķo dokumentācĳu

prasmīgums
darbīgums
rūpīgums
kārtīgums
pielāgošanās spēja
pacietība

atjautības uzdevumi, krustvārdu mīklas

datoru aizsardzības jautājumi, antivīrusu programmatūras

populārzinātniskie TV raidījumi

programmēšanas tehnoloģĳas

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
piesardzība
vērība
zinātkāre
intelektualitāte *
sistemātiskums **

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks darbs

datorspēles stratēģiskās domāšanas, uzmanības treniņam

jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģĳās

lietot teksta un grafikas redaktorus u.c.
biroja lietojumprogrammas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
piesardzība
komplicētība *
zinātkāre
oriģinalitāte
intelektualitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs, kur var pielietot
intelektuālās un organizatoriskās
prasmes

WEB lapu izstrāde

jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģĳās

matemātika, informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
datorvides informācĳas aizsardzības
jautājumi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, informātika

PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶIS

PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS
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uzmanība
disciplinētība
sistemātiskums ***
racionalitāte ****
lietišķums
savaldība

radošums
kārtīgums
precizitāte
pielāgošanās spēja
pacietība
kritiskums

komplicētība**
sistemātiskums***
akurātums
praktiskums
saimnieciskums
apzinīgums

kompleksi risināt problēmu, ņemot
vērā vairākus faktorus
pamatot savu viedokli, diskutēt, izskaidrot sarežģītu informācĳu

testēt programmatūras un novērst to
darbības kļūdas
izstrādāt programmas dokumentācĳu

izstrādāt un uzturēt programmas

izstrādāt iekārtas projektu, tehniskos
rasējumus

izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās
un vājās puses

izstrādāt jaunu produktu dizainu

izpaust iniciatīvu, pieņemt atbildīgus
lēmumus

lielā informācĳas daudzumā ātri atrast
būtiskāko

skaidri paust savu domu kā mutiski
un rakstveidā

izmantot matemātiskās problēmu risināšanas metodes

precīzi pildīt uzdevumu, pievērst
uzmanību detaļām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

mobilizēt sevi intensīvam darbam

precīzi izpildīt uzdotos darbus

kritiskums
racionalitāte****
neatlaidība
materiālisms*****
darbīgums
radošums

iekārtu, mašīnu un to atsevišķo mezglu
projektēšana

tehnisko rokasgrāmatu izstrāde

* intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
oriģinalitāte
intelektualitāte*
uzņēmība
piesardzība
prasmīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

datorizētas plānoto darbību simulācĳas, virtuāla situācĳu modelēšana

tehnoloģisko karšu izstrāde

matemātika, fizika, ķīmĳa

produktu dizains

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku
šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
piesardzība
komplicētība *
zinātkāre
oriģinalitāte
intraversĳa **

Man raksturīgas šādas īpašības:

programmu uzbūve un programmēšana

sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu
risināšana

WEB lapu izstrādāšana

analītisks un precīzs darbs

jaunumi datora aizsardzībā, pretvīrusu
programmatūras

jaunumi datortehnikā,
programmēšanas tehnoloģĳās

izstrādājamā produkta parametru
analīze

tehniskā dizaina principi, metodes
un formas

Mani interesē:

Mani interesē:
datorspēles

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, informātika

PROJEKTĒŠANAS INŽENIERIS
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uzņēmība
neatlaidība
optimisms
prasmīgums
disciplinētība
praktiskums

draudzīgums
ekstraversĳa *
neatkarība
racionalitāte **
zinātkāre
atjautība

informācĳas tehnoloģĳas projektu
vadīšanā

sekmīgu uzņēmēju un cilvēku dzīvesstāsti un uzskati

projektu izstrāde un vadība

izstrādāt un vadīt projektus
plānot un vadīt projekta finanšu izlietojumu
izstrādāt un veikt prezentācĳas
kārtot lietišķo dokumentācĳu, rakstīt
projekta atskaites

sadarboties ar cilvēkiem

kontrolēt emocĳas, saglabāt
lietišķumu jebkurā situācĳā

vadīt un koordinēt cilvēku darbu

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

sabiedriskums
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
dominēšana
godkāre

Man raksturīgas šādas īpašības:

organizatorisks darbs

personāla vadība

finanšu vadība

komplicētība **
neatkarība
stabilitāte
atturība
pacietība
atbildība

izpalīdzība
labestība
bagāta iztēle
sapratne
intuīcĳa ***
taktiskums

cilvēku uzvedības un domāšanas maiņa ķīmisko vielu ietekmē

semināri, grupu nodarbības par sevis
izzināšanu

palīdzība un emocionāls atbalsts cilvēkiem

jautājumi par cilvēka dzīves jēgu, vērtībām, morāli

nomierināt, iedrošināt cilvēkus
glabāt cilvēku uzticētos noslēpumus
pielietot dažādas psihisko slimību
diagnostikas metodes

radīt cilvēkos uzticēšanos
pārzināt dažādu medicīnisko preparātu iedarbību

pazīt psihisko traucējumu simptomātiku
būt labam klausītājam

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
precizitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

filmas, grāmatas par cilvēku dzīves
krasiem pavērsieniem, sarežģītām
attiecībām, emocionāli smagām
izvēlēm

cilvēki, kuri ar savu domāšanu un
izturēšanos atšķiras no sabiedrībā
ierastām normām

saistība starp cilvēka emocionālo
stāvokli un fizisko pašsajūtu

psiholoģĳa, medicīna

Mani interesē:

Mani interesē:
projektu vadīšanas metodes un tehnika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

PSIHIATRS

PROJEKTU VADĪTĀJS
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augstsirdība
laipnība
pārliecinātība
analītiskums
zinātkāre
komplicētība *

psiholoģĳa

kontrolēt savas emocĳas

konstruktīvi risināt konfliktus

prast klausīties, uzklausīt citus

saprasties ar cilvēkiem

augstsirdība
laipnība
pārliecinātība
analītiskums
zinātkāre
komplicētība *

konstruktīvi risināt konfliktus
saglabāt mieru neatkarīgi no situācĳas

precīzi un skaidri izteikties
ievērot profesionālo ētiku, konfidencialitāti

saprasties ar cilvēkiem

pārliecināt, iedrošināt cilvēkus

ievērot profesionālo ētiku, konfidencialitāti

precīzi un skaidri izteikt savas domas

kliedēt sasprindzinājumu, nomierināt
cilvēkus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

būt labs klausītājs

pārliecināt, iedrošināt cilvēkus

intuīcĳa **
sapratne
sistemātiskums ***
domāšanaatklātība
emocionalitāte
pacietība

zināšanas par cilvēku psiholoģĳu

psihoterapĳas virzieni un metodes

filmas, grāmatas par dzīves pavērsieniem, sarežģītām attiecībām, emocionāli smagām izvēlēm

sapņu simboliskā nozīme

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

atbildīgums
līdzjūtība
taktiskums
draudzīgums
izpalīdzīgums
sirsnība

Man raksturīgas šādas īpašības:

sevis izpētes testi

semināri, grupu nodarbības par sevis izzināšanu

palīdzība cilvēkiem, emocionāls
atbalsts

kliedēt sasprindzinājumu, nomierināt
cilvēkus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

intuīcĳa **
sapratne
pacietība
atklātība
emocionalitāte
izteiksmīgums

emocionāls atbalsts cilvēkiem

dzīves šķietami ikdienišķo norišu dziļākā jēga

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

atbildīgums
līdzjūtība
taktiskums
draudzīgums
izpalīdzīgums
sirsnība

Man raksturīgas šādas īpašības:

testi, kas palīdz izzināt sevi

semināri, grupu nodarbības par sevis izzināšanu

filmas, grāmatas par dzīves pavērsieniem, sarežģītām attiecībām,
emocionāli smagām izvēlēm

cilvēka dzīves jēgas, vērtību, morāles jautājumi

Mani interesē:

Mani interesē:
cilvēku dzīvesstāsti

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

cilvēka dzīves jēgas, vērtību, morāles jautājumi

PSIHOTERAPEITS

PSIHOLOGS
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precizitāte
zinātkāre
racionalitāte**
kritiskums
uzmanība
piesardzība

kārtīgums
apzinīgums
spēja pielāgoties
stabilitāte
neatkarība
enerģiskums

jaunāko tehnoloģĳu attīstība elektronikas, telekomunikācĳu nozarē

zinātniski pētnieciskais darbs, eksperimenti

novērtēt raidītāju darba režīmu un
jaudas, novērst problēmas to darbībā

apkalpot elektroniskās iekārtas un
aparatūru

ātri risināt matemātiskos aprēķinus

strādāt ar elektronikas instrumentiem un palīgierīcēm

precizitāte
zinātkāre
racionalitāte**
kritiskums
uzmanība
piesardzība

kārtīgums
apzinīgums
spēja pielāgoties
stabilitāte
saimnieciskums
pacietība

jaunāko tehnoloģĳu attīstība elektronikas, telekomunikācĳu nozarē

darbs komandā

precīzs un praktisks darbs

fizika, matemātika

strādāt ar elektronikas instrumentiem un palīgierīcēm
ātri risināt matemātiskos aprēķinus
apkalpot elektroniskās iekārtas un
aparatūru
veikt elektronisko iekārtu apkopi

konstruktīvi risināt konfliktus
nodrošināt drošības tehnikas ievērošanu komandā
kārtot tehnisko dokumentācĳu

lasīt tehniskos rasējumus

meklēt bojājumus elektroniskās iekārtās un tos novērst

precīzi veikt uzdoto

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

elektronisko iekārtu uzstādīšana,
instalācĳa, ekspluatācĳa, remonts

elektronisko ierīču konstruēšana

elektronisko iekārtu darbības principi

koordinēt cilvēku darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

elektronisko iekārtu uzstādīšana,
instalācĳa, ekspluatācĳa

elektronisko ierīču konstruēšana

analītisks un praktisks darbs

elektronisko iekārtu darbības principi

radio un televīzĳas apraide

Mani interesē:

Mani interesē:
fizika, matemātika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

radio un televīzĳas apraide

RADIO UN TELEVĪZĲAS SAKARU/ELEKTRONIKAS
TEHNIĶIS

RADIO UN TELEVĪZĲAS SAKARU INŽENIERIS
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impulsivitāte
emocionalitāte
zinātkāre
oriģinalitāte
neatlaidība
atraktivitāte

godkāre
enerģiskums
sabiedriskums
ekstraversĳa ***
optimisms
pašapziņa

plānot apjomīga darba izpildi
ierobežotā laikā

vadīt, koordinēt grupas darbu

pamatot savu viedokli, konstruktīvi
paust kritiku

saprasties ar cilvēkiem

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

pārzināt speciālas datorgrafikas programmas

pārliecināt, aizraut cilvēkus

rast radošus risinājumus dažādās situācĳās

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

komplicētība *
emocionalitāte
radošums
sapratne
intuīcĳa**
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem procesiem

radošas izpausmes – zīmēšana, muzicēšana, rakstīšana, filmēšana

rūpīgums
ekstraversĳa *
analītiskums
sistemātiskums **
precizitāte
racionalitāte***

apķērība
lietišķums
neatlaidība
prasīgums
kritiskums
pārliecinātība

inženiertehniskās zinātnes

tehniskā rasēšana

analītisks un organizatorisks darbs

matemātika, fizika

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

strukturēti argumentēt savu viedokli

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

izstrādāt tehnisko dokumentācĳu

plānot ražošanas izmaksas

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

izstrādāt ražošanas tehnoloģĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

mērķtiecība
izlēmība
sabiedriskums
uzstājība
enerģiskums
ambiciozitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

stratēģiskā plānošana

ražošanas procesa tehniskais nodrošinājums

aktīvs dzīvesveids un sports

radošs, organizatorisks darbs

ražošanas tehnoloģiskie procesi

praktiskā un patērētāju psiholoģĳa

sabiedriskās un kultūras dzīves pasākumi

rūpnieciskā ražošana

Mani interesē:

Mani interesē:
erudīcĳu attīstošas prāta spēles

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

reklāma, norises reklāmas industrĳā

RAŽOŠANAS SAGATAVOŠANAS INŽENIERIS

RADOŠAIS (KREATĪVAIS) DIREKTORS
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strādāt paaugstināta stresa apstākļos

rast radošus risinājumus dažādās
situācĳās

pamatot savu viedokli saistošā un
literāri pareizā valodā vārdos un
rakstos

pamanīt un labot valodas kļūdas

vadīt un pārliecināt cilvēkus

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā
termiņā

orientēties lielā informācĳas daudzumā, atrodot tajā vajadzīgo

precīzi izpildīt rīkojumus
izstrādāt pārskatus, ziņojumus, atskaites, tiesību aktu projektus
kārtot lietišķo dokumentācĳu

konstruktīvi risināt konfliktus
orientēties lielā informācĳas
daudzumā
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā

strādāt ar biroja tehniku

saprasties ar cilvēkiem

sabiedriskums
taktiskums
atbildīgums
analītiskums
izpalīdzība
pacietība

saprasties ar cilvēkiem

precizitāte
stabilitāte
elastīgums
racionalitāte **
apdomība
izpildīgums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

savaldība
neatlaidība
lietišķums
disciplinētība
uzņēmība
sistemātiskums *

svešvalodas

pārskati, ziņojumi, atskaites

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

godkāre
enerģiskums
sabiedriskums
ekstraversĳa ***
neatlaidība
vērīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

organizatorisks darbs

īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiskie
plāni, nozaru attīstības koncepcĳas

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

apdomīgums
prasmīgums
disciplinētība
uzņēmība
ambiciozitāte
dominēšana

sociālo sakaru veidošana ar daudziem
un dažādiem cilvēkiem

sabiedriskās un kultūras dzīves pasākumi

lietišķā saskarsme un etiķete

tiesību akti, likumdošanas process

dažādu plašsaziņas līdzekļu veidi (prese, TV, radio, internets u.tml.)

dažādu dokumentu un materiālu kārtošana un sistematizēšana

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

intelektualitāte *
emocionalitāte
radošums
draudzīgums
intuīcĳa **
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem procesiem

radošs, analītisks darbs

rakstu, blogu rakstīšana

valsts pārvalde, politikas plānošana

Mani interesē:

Mani interesē:
erudīcĳu attīstošas prāta spēles

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ziņas un notikumi valsts un pasaules
mērogā

REFERENTS

REDAKTORS
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organizēt aptaujas patērētāju viedokļa un vajadzību izpētei

plānot un organizēt reklāmas kampaņu

rast radošus risinājumus dažādās situācĳās

konstruktīvi risināt konfliktus

plānot apjomīga darba izpildi ierobežotā laikā

strādāt ar projektiem

loģiski izteikt savas domas vārdos
un rakstos

konsultēt par reklāmas iespējām dažādos plašsaziņas līdzekļos

loģiski izteikt savas domas vārdos
un rakstos

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

rast radošus risinājumus dažādās situācĳās

pārliecināt, aizraut cilvēkus

organizēt dažādus pasākumus, akcĳas

sadarboties ar cilvēkiem

pārliecināt, aizraut cilvēkus

ekstraversĳa **
optimisms
pašapziņa
praktiskums
neatlaidība
lietišķums

sadarboties ar cilvēkiem

zinātkāre
uzņēmība
atraktivitāte
godkāre
enerģiskums
sabiedriskums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

radošums
emocionalitāte
intuīcĳa *
bagāta iztēle
impulsivitāte
oriģinalitāte

praktiskā un patērētāju psiholoģĳa,
pārliecināšanas iespējas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

lietišķums
elastīgums
intuīcĳa ***
radošums
izteiksmīgums
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem procesiem

klientu lojalitātes programmas

reklāmas un mārketinga stratēģĳas

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
** ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

materiālisms*
optimisms
ekstraversĳa**
praktiskums
precizitāte
savaldība

reklāmas un mārketinga stratēģĳas

radošs un organizatorisks darbs

sabiedriskās un kultūras dzīves pasākumi

uzņēmējdarbība, tirdzniecība un pakalpojumi

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
***intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

uzņēmība
izlēmīgums
impulsivitāte
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

krāsu simbolisms reklāmā

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem procesiem

praktiskā un patērētāju psiholoģĳa,
pārliecināšanas tehnikas

radošs darbs

uzņēmējdarbība, tirdzniecība un
pakalpojumi

reklāma, norises reklāmas industrĳā

Mani interesē:

Mani interesē:
klientu lojalitātes programmas

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

reklāma, norises reklāmas industrĳā

REKLĀMAS/UZŅĒMĒJDARBĪBAS
PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

REKLĀMAS KONSULTANTS
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precizitāte
praktiskums
lietpratība
analītiskums
kritiskums
neatlaidība

strādāt ar mazām detaļām, ievērojot
precizitāti un pacietību

izmantot datorgrafiku restauratora
darbā

veikt tehnisko rasēšanu

izpildīt darbus noteiktā kārtībā, ievērojot laika plānu

veikt vienkāršus mājokļa interjera
priekšmetu restaurācĳas darbus

pagarināt dažādu priekšmetu mūžu

izvēlēties piemērotas palīgierīces un
instrumentus

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

darboties ar plašu remonta instrumentu klāstu

orientēties iekārtu tehniskajā dokumentācĳā, rokasgrāmatās, lietošanas
instrukcĳās

precīzi koordinēt pirkstu un roku kustības

veikt iekārtu apkopi un remontdarbus

izprast mehānismu darbības principus

strādāt secīgi, akurāti, pievēršot
uzmanību detaļām

sastrādāties ar cilvēkiem

racionalitāte**
izlēmība
sistemātiskums***
prasmīgums
akurātums
vērīgums

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

materiālisms*
patstāvība
piesardzība
centība
apķērība
darbīgums

remonta instrumenti

rūpnieciskās iekārtas un rīki, to uzbūve, darbības principi

pārvaldīt zīmēšanas vai veidošanas
tehnikas

bagāta iztēle
radošums
neatkarība
vaļsirdība
zinātkāre
vērīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

atslēdznieka darbi

iekārtu remontdarbi

iekārtu profilaktiskā apkope

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

precizitāte
disciplinētība
rūpība
apdomīgums
praktiskums
kārtīgums

nolietotu vai nemodernu priekšmetu
atjaunošana

ar ķīmiskām vielām radīti efekti uz
priekšmetu virsmām

iekārtu darbība, tās kontrole

mehānika, pneimatika, hidraulika

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

neatlaidība
mērķtiecība
patiesums
izturība
pacietība
spēja pielāgoties

Man raksturīgas šādas īpašības:

restauratoru darbs Rīgas vecpilsētā,
atjaunotajās jūgendstila ēkās

senatnīgi priekšmeti, to izcelsme,
vēsture, materiāls

krāmu tirdziņi, antikvariāti, atjaunojami
priekšmeti

ķīmĳa

fizika, matemātika, informātika,
ķīmĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
restauratoru veikums muzejos

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

mākslas un kultūras vēsture

RŪPNIECISKO IEKĀRTU UN RĪKU MEHĀNIĶIS

RESTAURATORI
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komplicētība****
oriģinalitāte
zinātkāre
apķērība
materiālisms*****
neatlaidība

praktiskums
uzņēmība
apzinīgums
prasīgums
radošums
vērīgums

organizēt un vadīt cilvēku darbu

organizēt mašīnu un iekārtu tehnisko
apkopi

lasīt tehnisko dokumentācĳu, orientēties shēmās, rasējumos, specifikācĳās

izstrādāt ražošanas tehnoloģĳu, tehniskās kartes

korekti un precīzi veikt aprēķinus

projektēt rūpniecības mašīnas un
darbarīkus

kompleksi risināt uzdevumu, ņemot
vērā vairākus faktorus

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
**** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***** materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
intelektualitāte*
sistemātiskums**
akurātums
racionalitāte***
piesardzība

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, fizika, ķīmĳa

tehniskā grafika, vizuālā māksla

taktiskums
apķērīgums
sapratne
optimisms
uzņēmība
enerģiskums

brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā
aizraut cilvēkus ar veselīga dzīvesveida
idejām
organizēt veselības profilakses pasākumus
sniegt rekomendācĳas veselīgu ēdienu
gatavošanā

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem
pārliecinoši un loģiski argumentēt
savu viedokli
apzināt dažādu arodslimību riska
faktorus
iepazīstināt cilvēkus ar dažādu kaitīgu ieradumu ietekmi uz viņu veselību

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

neatlaidība
godkāre
mērķtiecība
iniciatīva
radošums
intuīcĳa *

veselības profilakse

organizatora darbs

pārtikas piedevu, E-vielu, koncentrātu ietekme uz veselību

fiziski aktīvs, veselīgs dzīvesveids

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

pārliecinātība
draudzīgums
labvēlība
lietišķums
augstsirdība
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

bioloģĳa, ķīmĳa, veselības mācība

masu medĳu, reklāmas ietekme uz
cilvēku dzīvesveidu, uzskatiem,
ieradumiem

konstrukcĳu un kompozītmateriālu
tehnoloģĳas, mehānika

ražošanas tehnoloģĳas, kvalitātes
vadība

sporta vai aktīvās atpūtas pasākumi,
talkas

progresīvas jaunrades metodes un
teorĳas, ergonomika

mašīnu projektēšana un
modelēšana,to elementi, tolerances,
standartizācĳa

sabiedriskās dzīves norises, jaunākās ziņas

Mani interesē:

Mani interesē:
ražošanas sagatavošana, plānošana,
vadīšana un tehniskā uzraudzība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ražošanas iekārtas, to uzbūve, darbības principi

SABIEDRĪBAS VESELĪBAS SPECIĀLISTS

RŪPNIECISKO MAŠĪNU UN DARBARĪKU/MEHĀNIKAS
INŽENIERIS
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ekstraversĳa *
zinātkāre
impulsivitāte
elastīgums
draudzīgums
radošums

neatkarība
oriģinalitāte
intuīcĳa **
apķērība
optimisms
draudzīgums

uzņēmējdarbība, ekonomika, politika

sakaru veidošana ar cilvēkiem

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

plānot laiku, veikt darbus secīgi un
termiņā

organizēt pasākumus

pārliecinoši uzstāties auditorĳas
priekšā

strādāt komandā

rast radošus risinājumus dažādās situācĳās

rakstīt rakstus, reklāmas tekstus

sadarboties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

apzinīgums
saimnieciskums
materiālisms*
racionalitāte**
uzņēmība
praktiskums

atbildīgums
precizitāte
apķērība
patstāvība
neatlaidība
kārtīgums

preču pārvadājumu dokumentācĳa

preču sagāde tirdzniecībā

rūpniecības izejvielu un materiālu sagāde

komandējumi, darba braucieni

precīzi un noteiktā laikā veikt darba
uzdevumus

vadīt automašīnu

kontrolēt savas emocĳas

sadarboties ar cilvēkiem

veikt automašīnas apkopi un nelielus
remontdarbus

kārtot lietišķo dokumentācĳu

veikt sistematizētu materiālu un preču
uzskaiti

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

disciplinētība
lietišķums
prasmīgums
elastība
draudzīgums
izpalīdzība

Man raksturīgas šādas īpašības:

preču pārvadāšanas nosacījumi

auto tehniskā apkope un remonts

auto vadīšana

praktiskā un patērētāju psiholoģĳa,
pārliecināšanas tehnikas, NLP

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba
saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus
*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

uzņēmība
izlēmība
sapratne
enerģiskums
iniciatīva
godkāre

Man raksturīgas šādas īpašības:

radošs, organizatorisks darbs

sabiedriskās un kultūras dzīves
pasākumi, to organizēšana

ziņas un notikumi valsts un pasaules
mērogā

praktisks darbs

Mani interesē:

Mani interesē:
rakstu, blogu rakstīšana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz
sabiedriskiem procesiem

SAGĀDNIEKS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS
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darbīgums
godīgums
patstāvība
rūpīgums
akurātība
savaldība

neatlaidība
vērīgums
analītiskums
kritiskums
piesardzība
izpildīgums

montāžas materiāli un metodes

fiksēšanas, blīvēšanas, lodēšanas u.c.
darbi

santehnikas remonts, apkope

pazīt un izvēlēties dažādas caurules
un armatūru

veikt cauruļvadu un armatūras
montāžu

ātri reaģēt, rast nestandarta
risinājumus

pievērst uzmanību detaļām, nepieļaut paviršību

racionalitāte***
rezervētība
kārtīgums
disciplinētība
apdomīgums
precizitāte

atgaisot, novērst aizsērējumu, mainīt
blīves

strukturēti paust savu domu
mutiski un rakstiski

izvērtēt ceļu satiksmes negadījumu
datus

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

izprast plānus, shēmas, rasējumus

veikt lietišķo dokumentācĳu

vadīt automašīnu

izstrādāt drošas satiksmes ieteikumus

mobilizēt sevi atbildīgam un augstas
precizitātes darbam

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
sastrādāties ar cilvēkiem

izvērtēt problēmas alternatīvo risinājumu stiprās un vājās puses

lietišķums
pacietība
neatlaidība
stabilitāte
uzņēmība
mērķtiecība

matemātika, fizika

analītisks darbs

projektēšanas datorprogrammas

prāta spēles, atjautības uzdevumi, kas
attīsta stratēģisko domāšanu, erudīcĳu

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk, komplicētāk un sarežģītāk
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
*** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
komplicētība *
kritiskums
zinātkāre
neatkarība
sistemātiskums **

Man raksturīgas šādas īpašības:

ceļu būve

drošas satiksmes principi

ceļu video novērošanas ierīču
efektivitāte

akurāti un precīzi pildīt uzdevumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

materiālisms*
apķērība
stabilitāte
saimnieciskums
praktiskums
racionalitāte**

Man raksturīgas šādas īpašības:

sanitārtehnisko darbu tehnoloģĳa

ūdens, kanalizācĳas un apkures
cauruļvadu montēšanas process

metināšana

transporta plūsmas organizēšana

Mani interesē:

Mani interesē:
sildītāju, santehnikas ierīču uzstādīšana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

fizika, tehniskā grafika

SATIKSMES ORGANIZĀCĲAS INŽENIERIS

SANITĀRO IEKĀRTU MONTĒTĀJS
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precizitāte
zinātkāre
saimnieciskums
pacietība
kārtīgums
racionalitāte**

kritiskums
uzņēmība
stabilitāte
izlēmība
sabiedriskums
enerģiskums

matemātika, fizika

sauszemes transportlīdzekļu un mehānismu izgatavošana, ekspluatācĳa
un apkope

saimnieciskums
atbildīgums
disciplinētība
uzņēmība
pacietība
enerģiskums

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

strādāt ar speciālām datorprogrammām

skicēt, rasēt

strādāt ar tehnisko dokumentācĳu

koordinēt cilvēku darbu

lietišķi pamatot savu viedokli

regulāri pārbaudīt un uzturēt darba
kārtībā uzticētās tehniskās ierīces un
aparatūru

projektēt sauszemes transportlīdzekļus un mehānismus

sastrādāties ar cilvēkiem

iniciatīva
mērķtiecība
izlēmība
sabiedriskums
izpalīdzība
draudzīgums

kārtot lietišķo dokumentācĳu, gatavās
produkcĳas uzskaiti

gatavot sierus

regulāri pārbaudīt manā pārraudzībā
esošos darbus

nodrošināt sanitāro normu ievērošanu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

koordinēt cilvēku darbu

konstruktīvi argumentēt savu viedokli

bioloģĳa, ķīmĳa

savu recepšu radīšana

darbs piena pārstrādes produktu ražotnē

praktisks darbs

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
precizitāte
neatlaidība
kārtīgums
materiālisms*
izturība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ēdināšanas nozares jaunumi

dažādu siera šķirņu garšas īpatnības

sieru gatavošanas nianses

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
praktiskums
sistemātiskums*
neatlaidība
patstāvība
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs ražošanā

tehnisku ierīču un mehānismu
konstruēšana

analītisks darbs un praktiskā darba
iemaņas

mehānisku iekārtu darbības principi

pavārmāksla

Mani interesē:

Mani interesē:
inženiertehniskās zinātnes

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sauszemes transporta līdzekļi

SIERA MEISTARS

SAUSZEMES MOTORU UN MAŠĪNU/MEHĀNIKAS
INŽENIERIS

744

neatlaidība
sistemātiskums *
kārtīgums
precizitāte
racionalitāte**
apķērība

saimnieciskums
stabilitāte
rūpība
sabiedriskums
izpalīdzība
atbildība

jaunākās tehnoloģĳas siltumenerģĳas
ražošanā

prāta spēles, krustvārdu mīklas, datorspēles uzmanības, reakcĳas, loģiskās
domāšanas treniņam

darbs komandā

ievērot iekšējās kārtības noteikumus,
drošības tehniku
precīzi izpildīt uzdoto
montēt un apkalpot siltumtehnikas
iekārtas
novērtēt siltumtehnikas iekārtu darbību

strādāt ar tehniskajiem
instrumentiem

sastrādāties ar komandas biedriem

ātri risināt matemātiskos aprēķinus
ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem

veikt sadzīves tehnikas remontdarbus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
piesardzīgums
pacietība
vērība
izturība
pastāvība

Man raksturīgas šādas īpašības:

mehānismu, tehnisku iekārtu darbības principi

praktisks darbs

matemātika, fizika

uzmanība
disciplinētība
sistemātiskums ***
racionalitāte ****
lietišķums
precizitāte

neatlaidība
pacietība
pašapziņa
neatkarība
izlēmība
savaldība

zinātniskie pētījumi, eksperimenti

programmatūru tehniskā specifikācĳa

datorspēles stratēģiskās domāšanas,
uzmanības treniņam

datortehnikas, datoru sistēmu modernizēšana, uzlabošana

vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītas lietas

lietot IT terminoloģĳu angļu un latviešu valodā

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

lielā informācĳas daudzumā ātri atrast
būtiskāko

strādāt ar izplatītākajām operētājsistēmām

izstrādāt projektus

lietot sistēmanalīzes metodiku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
piesardzība
komplicētība *
zinātkāre
kritiskums
intelektualitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks darbs

sistēmu arhitektūra un projektēšana

jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģĳās

matemātika, informātika

Mani interesē:

Mani interesē:
darbs ar instrumentiem, ierīcēm un
iekārtām

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

siltumtehnika, siltuma ražošana

SISTĒMANALĪTIĶIS

SILTUMTĪKLU OPERATORS
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radošums
uzņēmīgums
enerģiskums
ambiciozitāte
ekstraversĳa *
taktiskums

pacietība
praktiskums
disciplinētība
pielāgošanās spējas
laipnība
neatlaidība

locīti telpiskie veidojumi no plakanas
loksnes

skaistumkopšanas industrĳas pasākumi, izstādes, konkursi, meistarklases,
to atspoguļojums masu medĳos

veikt dažādas spa procedūras

veikt kosmētisko masāžu

piesaistīt klientus, pielietojot savas
saskarsmes prasmes

pielietot kosmetologa darbā
izmantojamās jaunāko tehnoloģĳu
ierīces

kontrolēt savas emocĳas

rūpēties par cilvēku psiholoģisko komfortu, spriedzes mazināšanu

pielietot aromterapĳu

veikt klasisko manikīru

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

stabilitāte
patstāvība
sistemātiskums**
saimnieciskums
rūpība
neatlaidība

lietpratība
enerģiskums
precizitāte
piesardzība
racionalitāte***
taupīgums

skārdniecības izstrādājumi, metāla
apdare

jumtu konstrukcĳu veidi un izbūve

elektrisko aparātu un iekārtu uzbūve
un darbības principi

lietus notekūdeņu un ventilācĳas sistēmas

kritiski izvērtēt risinājuma stiprās un
vājās puses

pildīt uzdevumu precīzi un akurāti

izprast rasējumus, sastādīt
tehnoloģiskās kartes

salīdzināt potenciālās rīcības ieguvumus un izmaksas

veikt atslēdznieka pamatdarbus

izmantot drošības un aizsarglīdzekļus

izgatavot skārdniecības izstrādājumus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

pielāgošanās spēja
centība
disciplinētība
praktiskums
materiālisms*
apķērība

Man raksturīgas šādas īpašības:

skārdnieka darbu tehnoloģĳa

tehniskā grafika, dizaina tehnika,
metodes un principi

veselīgs dzīvesveids

radošs darbs

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

intuīcĳa *
emocionalitāte
izteiksmīgums
bagāta iztēle
izpalīdzīgums
optimisms

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs, kas iepriecina cilvēkus,
padara viņus skaistākus, sakoptākus

ķermeņa kosmētiskās procedūras

diētas, sabalansēta uztura nianses

matemātika, fizika, ķīmĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
vizuālā tēla, stila pilnveidošanas iespējas

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

skaistumkopšanas industrĳa

SKĀRDNIEKS

SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTS
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kārtīgums
racionalitāte**
izlēmība
lietišķums
precizitāte
vērīgums

apzinīgums
piesardzība
pacietība
atbildība
savaldība
pielāgošanās spēja

matemātika, fizika, ķīmĳa

skaidri paust savu viedokli
pielietot un uzturēt kārtībā defektoskopu, veikt tā tehnisko apkopi
pārbaudīt sliežu ceļus un sliežu metināšanas šuves
precīzi izpildīt uzdoto

sastrādāties ar cilvēkiem

strādāt ar tehniskā darbā izmantojamiem instrumentiem

regulāri pārbaudīt un uzturēt darba
kārtībā uzticētās tehniskās ierīces

ievērot drošības tehnikas noteikumus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

kārtīgums
racionalitāte**
materiālisms***
vērīgums
precizitāte
pacietība

apzinīgums
piesardzība
savaldība
atbildība
apķērība
pielāgošanās spēja

matemātika, fizika

sliežu ceļu uzbūve, mehanizācĳa un
projektēšana

praktisks darbs

mehānismu un ierīču remonta tehnoloģĳas

ievērot drošības tehnikas noteikumus

lasīt tehnoloģisko dokumentācĳu

strādāt ar tehniskā darbā
izmantojamiem instrumentiem

sastrādāties ar cilvēkiem

precīzi izpildīt uzdoto

uzturēt kārtību savā darbavietā

veikt sadzīves tehnikas, elektroierīču
remontdarbus

regulāri pārbaudīt un uzturēt darba
kārtībā uzticētās tehniskās ierīces

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

izturība
neatlaidība
praktiskums
sistemātiskums*
disciplinētība
stabilitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

sliežu ceļu mašīnas un mehānismi

darbs ar fizisku slodzi āra apstākļos

iekārtu uzbūve, darbības principi
ierīču un mehānismu tehniskā apkope, remonts

darbs cilvēku drošībai

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

izturība
neatlaidība
praktiskums
sistemātiskums*
disciplinētība
stabilitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

dzelzceļa saimniecības būves un
iekārtas

tehnisku iekārtu kvalitātes pārbaude

sliežu ceļu ekspluatācĳas noteikumi

dzelzceļa transports

Mani interesē:

Mani interesē:
sliežu ceļu tehniskā apkope un remonts

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

dzelzceļa transports

SLIEŽU CEĻU/ MAŠĪNU UN MEHĀNISMU
REGULĒTĀJS

SLIEŽU CEĻU DEFEKTOSKOPISTS
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laipnība
pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
apzinīgums
neatlaidība

strukturēti paust savu viedokli
mutiski un rakstiski

konstruktīvi risināt konfliktus

būt labam klausītājam

saprasties ar cilvēkiem

rakstīt lietišķus dokumentus

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību

novērtēt cilvēka pašaprūpes spējas

orientēties sociālās aprūpes pakalpojumu veidos

stabilitāte
iecietība
vērīgums
saimnieciskums
spēja pielāgoties
draudzīgums

cilvēku dzīvesstāsti

sociālās aprūpes organizācĳa

iespējas palīdzēt cilvēkiem sarežģītās
situācĳās

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

atbildīgums
līdzjūtība
taktiskums
sabiedriskums
izpalīdzīgums
sirsnība

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskā psiholoģĳa, saskarsme

sociālās aprūpes pakalpojumu veidi

labdarības, brīvprātīgā darba projekti

laipnība
pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms
disciplinētība

drosme
intuīcĳa *
atklātība
zinātkāre
sistemātiskums **
draudzīgums

praktiska palīdzība cilvēkiem

semināru, grupu nodarbības par sevis
izzināšanu,

sociālo problēmu cēloņi un veidi

filmas, grāmatas par dzīves krasiem
pavērsieniem, sarežģītām attiecībām,
emocionāli smagām izvēlēm

sadarboties ar dažādām valsts un
pašvaldības institūcĳām

konstruktīvi risināt konfliktus

būt labam klausītājam

saprasties ar cilvēkiem

organizēt un vadīt sociālo darbu ar
grupu

izstrādāt projektus

veikt sociālo darbu ar indivīdu un ģimeni

orientēties sociālās palīdzības un pakalpojumu piedāvājumā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

atbildīgums
līdzjūtība
taktiskums
sabiedriskums
izpalīdzīgums
sirsnība

Man raksturīgas šādas īpašības:

labdarības, brīvprātīgā darba projekti

sabiedriskās dzīves pasākumi, to
organizēšana

sociālais darbs, sociālā palīdzība un
pakalpojumi

politisko procesu ietekme uz valsts
sociālekonomisko stāvokli, cilvēku
dzīves kvalitāti

Mani interesē:

Mani interesē:
dzīves dziļākas jēgas meklējumi šķietami vienkāršās, ikdienišķās norisēs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

politikas un valsts sociālekonomiskā
stāvokļa ietekme uz cilvēku dzīves
kvalitāti

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS

748

laipnība
pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms
disciplinētība

izlēmība
intuīcĳa *
empātĳa**
neatkarība
radošums
atklātība

saglabāt mieru neatkarīgi no
apstākļiem

nodrošināt bērnu tiesību ievērošanu

pārzināt sociālās jomas likumdošanas jautājumus

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

organizēt atraktīvus un izglītojošus
pasākumus

veicināt bērnu un jauniešu dzīves prasmju apguvi

izglītot bērnus un jauniešus par veselīga dzīvesveida priekšrocībām un
atkarību riskiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
**empātĳa – spēja iejusties un izprast citas personas emocionālo stāvokli un situācĳas uztveri

atbildīgums
līdzjūtība
godīgums
sabiedriskums
izpalīdzīgums
sirsnība

Man raksturīgas šādas īpašības:

labdarības un brīvprātīgā darba
projekti

darbs ar bērniem, praktisko, dzīvē
noderīgo iemaņu mācīšana

filmas un grāmatas par cilvēku dzīves krasiem pavērsieniem, sarežģītām attiecībām, emocionāli smagām
izvēlēm
sociālo problēmu cēloņi un risinājumi

pedagoģĳa un psiholoģĳa

pasākumu organizēšana

augstsirdība
laipnība
pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms

kliedēt cilvēku sasprindzinājumu,
mierināt
orientēties sociālās palīdzības un pakalpojumu piedāvājumā

paust savas domas literāri pareizā
valodā vārdos un rakstos

glabāt uzticētos noslēpumus

konstruktīvi risināt konfliktus

ar savām zināšanām reliģĳā un ticību
ieinteresēt, aizraut citus

būt labam klausītājam

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

uzņēmība
spēja pielāgoties
sapratne
intuīcĳa *
atklātība
izteiksmīgums

psiholoģĳa, filozofija, ētika

palīdzība un emocionālais atbalsts
cilvēkiem

filmas, grāmatas par dzīves pavērsieniem, sarežģītām attiecībām, emocionāli smagām izvēlēm

Svētie raksti, reliģiskā literatūra

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

atbildīgums
līdzjūtība
taktiskums
sabiedriskums
izpalīdzīgums
sirsnība

Man raksturīgas šādas īpašības:

labdarības, brīvprātīgā darba projekti

baznīcas, draudzes rīkotie pasākumi

sociālais darbs, sociālā palīdzība un
pakalpojumi

cilvēka dzīves jēgas, vērtību un
morāles jautājumi

Mani interesē:

Mani interesē:
palīdzība cilvēkiem

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sabiedriskās dzīves aktualitātes

SOCIĀLĀS APRŪPES KARIATĪVAIS
DARBINIEKS, DIAKONS

SOCIĀLAIS PEDAGOGS
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sabiedrisko procesu un notikumu
analīze

psiholoģĳa, filozofija, antropoloģĳa

cilvēku dzīvesstāsti un tautu
tradicionālā kultūra, ieražas

strādāt ar speciālām statistikas datu
apstrādes programmām
izstrādāt un vadīt projektus

loģiski izteikt savas domas mutiski
un rakstos

veikt pētniecības darbu, analizējot
dažādu informācĳu

izskaidrot sarežģītas lietas vienkāršā
valodā

ar aizrautību un izteiksmi lasīt vai
stāstīt

konstruktīvi un pacietīgi risināt
konfliktus

plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktos termiņos

konstruktīvi risināt sarežģītas situācĳas

mācīt gan vispārizglītojošos, gan speciālos priekšmetus

saglabāt mieru neatkarīgi no situācĳas

plānot nodarbību saturu, izraudzīties
mācību metodes atbilstīgi bērnu vajadzībām

iedvesmot bērnus apgūt jaunas zināšanas

saprasties ar bērniem

izstrādāt pētījuma metodoloģĳu

saprasties ar cilvēkiem

sistemātiskums *
racionalitāte **
kārtīgums
apzinīgums
piesardzība
stabilitāte

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
uzņēmība
pielāgošanās spēja
neatlaidība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

atbildīgums
izpalīdzīgums
godīgums
sabiedriskums
sirsnība
atklātība

Man raksturīgas šādas īpašības:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

pašapziņa
iniciatīva
uzņēmība
neatlaidība
intelektualitāte *
sistemātiskums **

darbs ar bērniem

pedagoģĳa un psiholoģĳa

brīvā laika, aktīvās atpūtas, sporta
pasākumu organizēšana

prāta spēles, krustvārdu mīklas, erudīcĳu konkursi

radošs darbs

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

sabiedriskums
zinātkāre
laipnība
atbildīgums
draudzīgums
enerģiskums

stabilitāte
disciplinētība
vērīgums
savaldība
komplicētība***
analītiskums

pētniecības metodes socioloģĳā

eseju, publikācĳu, blogu rakstīšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

palīdzība sociāli atstumtām
sabiedrības grupām, cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

iesaistīšanās nevalstisko un citu sabiedrisko organizācĳu darbā
netradicionālās pedagoģiskā darba
metodes

sabiedriskās dzīves norises un
pasākumi

Mani interesē:

Mani interesē:
ziņas un notikumi valsts un pasaules
mērogā

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz
sabiedriskiem un politiskiem
procesiem

SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SKOLOTĀJS

SOCIOLOGS
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dominēšana
ekstraversĳa *
disciplinētība
atbildīgums
optimisms
godkāre

saimnieciskums
pacietība
godīgums
tiešums
mērķtiecība
praktiskums

veselīgs dzīvesveids

sporta tehniskais aprīkojums, tā pilnveidošanas iespējas

dominēšana
ekstraversĳa *
disciplinētība
atbildīgums
optimisms
godkāre

piesaistīt sponsorus

iedrošināt cilvēkus nodarboties ar
sportu

konstruktīvi risināt konfliktus

veikt sportiskā aprīkojuma apkopi un
sīkus remontdarbus

piesaistīt masu medĳu, sabiedrības
uzmanību paša organizētiem pasākumiem

organizēt sporta pasākumus

pamanīt sportistu vājās un stiprās
puses

iedrošināt un iedvesmot cilvēkus
pievērsties sportam

pārvaldīt savas emocĳas

sadarboties, strādāt komandā

sadarboties, strādāt komandā

veikt sportiskā aprīkojuma apkopi un
sīkus remontdarbus

izstrādāt treniņu programmas

saglabāt ticību uzvarai kritiskās situācĳās

trenēt sportistus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:
plānot laiku mācībām, treniņiem, personīgai dzīvei

mērķtiecība
praktiskums
godīgums
tiešums
neatlaidība
ambīcĳas

sporta pasākumi, sporta dzīves jaunumi masu medĳos

zināšanas noteiktā sporta veidā

sportiskās aktivitātes, treniņi un mācības

produktu, pārtikas piedevu un ķīmisku
preparātu ietekme uz pašsajūtu un
fizisko izturību

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
sapratne
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

slavenu sportistu karjera, viņu
panākumu vai zaudējumu analīze

mana fiziskā forma

veselīgs dzīvesveids

sev tīkamo sportistu gaitas, fanu aktivitātes

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
sapratne
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

sporta un aktīvās atpūtas pasākumu
organizēšana

sabiedriskā dzīve, skolas un
neformālie pasākumi

sporta pasākumi klātienē vai medĳos

fizisko spēju un prasmju pilnveidošana

Mani interesē:

Mani interesē:
cilvēku iesaistīšana sportiskās aktivitātēs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sports, fiziskās aktivitātes

SPORTA TRENERIS

SPORTA ORGANIZATORS
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stādu tirgus aktualitātes

stādu audzēšanas efektivitātes
jautājumi

iniciatīva
izlēmība
sistemātiskums*
racionalitāte**
precizitāte
piesardzība

sadarboties komandā
organizēt, plānot un noteikt darba
prioritātes
patstāvīgi pieņemt lēmumus
sastādīt tehnoloģiskās kartes

apkopot un analizēt datus

noteikt augam piemērotus augšanas
apstākļus

pielietot augu aizsardzības līdzekļus

novērtēt augu pavairojamo materiālu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

vērīgums
uzņēmība
patstāvība
praktiskums
pacietība
saimnieciskums

rūpīgums
apdomība
elastība
prasīgums
disciplinētība
neatlaidība

bioloģĳa, matemātika, dabas zinības

augu augšanas apstākļu kontrole

Man raksturīgas šādas īpašības:

darbs siltumnīcā, augu kopšana

augu augšanas process

precizitāte
zinātkāre
disciplinētība
kārtīgums
praktiskums
piesardzība

konstruktīvi risināt konfliktsituācĳas
orientēties lielā informācĳas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
strādāt ar biroja tehniku
noformēt lietišķo dokumentācĳu,
kārtot uzskaiti specializētās datorprogrammās

saprasties ar cilvēkiem
mobilizēt sevi apjomīgam darbam
ierobežotā laikā
ātri veikt matemātiskus aprēķinus
strādāt Excel programmā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
neatkarība
kritiskums
intelektualitāte *
intraversĳa **
rūpīgums

savaldība
neatlaidība
taupīgums
materiālisms***
uzņēmība
godkāre

globālo politikas notikumu ietekme uz
vietējo ekonomiku, preču cenu kritumu
vai pieaugumu

Latvĳas ekonomikas attīstības
prognozes

Man raksturīgas šādas īpašības:

savu ienākumu un izdevumu uzskaite
un analīze

sava un ģimenes budžeta plānošana

valūtas kursa pārmaiņas

pasaules ekonomikas ziņas speciālos izdevumos, masu medĳos

matemātika, statistika

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
augu slimības, kaitēkļi, to apkarošana

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

augu estētiskā vērtība, skaistums
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ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

STĀDAUDZĒŠANAS TEHNIĶIS

752

matemātiskās hipotēzes, teorĳas,
likumi

loģiski uzdevumi

patstāvība
rūpība
zinātkāre
prasmīgums
savaldība
neatlaidība

izvēlēties atbilstīgas matemātiskās
metodes vai formulas uzdevumu risināšanai
strādāt ar lielu informācĳas daudzumu
ātri un pareizi veikt matemātiskus
aprēķinus

ievadīt datus datu bāzē, programmā

veikt aprēķinus ar datora palīdzību

izstrādāt aptaujas anketas

piedāvāt dažādas idejas viena
jautājuma risināšanā

strādāt ar statistikas
datorprogrammām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
****komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

analītiskums
piesardzība
kritiskums
intraversĳa*
sistemātiskums**
racionalitāte***

pacietība
apzinīgums
apķērība
komplicētība****
vērīgums
lietišķums

statistika un tās praktiska pielietošana

pētniecisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

aprēķinu metodes, to attīstība

stratēģiskās spēles

komplicētība ***
praktiskums
veiklība
izturība
prasmīgums
neatlaidība

fizika, ķīmĳa

apzinīgums
disciplinētība
precizitāte
pacietība
kārtīgums
piesardzīgums

pētniecisks darbs

stikla izgatavošanas tehnoloģĳa

stikla izejvielu ķīmiskais sastāvs

ievērot precizitāti uzticētajos
uzdevumos

strukturēti paust savu viedokli

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

uzturēt darba kārtībā tehnisko aprīkojumu

kārtot tehnisko dokumentācĳu

kontrolēt stikla izstrādājumu kvalitāti

veikt stikla masas paraugu ķīmiskās
analīzes

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:

stikla izgatavošanas tradīcĳas

rūpnieciska darba vide

senatnes tehnoloģĳas stikla
izgatavošanā

stikla veidi, īpašības

Mani interesē:

Mani interesē:
datu apstrādes programmatūra

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

matemātika, informātika, fizika

STIKLA ĶĪMIĶIS

STATISTIKAS MATEMĀTIĶIS
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apzinīgums
veiklība
kārtīgums
disciplinētība
precizitāte
pacietība

zīmēt skices

atšķirt stikla šķirnes, novērtēt izejvielu kvalitāti

mobilizēt sevi darbam paaugstinātas
temperatūras un trokšņa apstākļos

pūst stiklu

strukturēti paust savu viedokli

sagatavot darbam nepieciešamos
instrumentus un aprīkojumu

precīzi izpildīt uzdoto

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

praktiskums
vērīgums
izpildīgums
prasmīgums
izturība
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:
rūpīgums
piesardzība
izteiksmīgums
intuīcĳa*
oriģinalitāte
radošums

rūpnieciska darba vide

fizika, ķīmĳa

stikla izgatavošanas tradīcĳas

stikla izstrādājumu izgatavošanas
tehniskais nodrošinājums

no stikla izgatavoti dekoratīvie elementi, suvenīri

stikla izstrādājumu izgatavošana

neatlaidība
praktiskums
veiklība
izturība
prasmīgums
precizitāte

fizika, ķīmĳa

pārliecinātība
uzņēmība
mērķtiecība
sabiedriskums
izlēmība
atbildīgums

pētniecisks darbs ar praktiskā darba
iemaņām

stikla izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiskais process

stikla izejvielu ķīmiskais sastāvs

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

strukturēti paust savu viedokli

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

kārtot tehnisko dokumentācĳu

uzturēt darba kārtībā tehnisko aprīkojumu

mobilizēt sevi intensīvam darbam smagos, paaugstinātas temperatūras un
trokšņa apstākļos

veikt stikla masas paraugu ķīmiskās
analīzes

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
zinātkāre
kritiskums
sistemātiskums *
racionalitāte**
neatkarība

Man raksturīgas šādas īpašības:

dažādas tradīcĳas un tehnoloģĳas
stikla izgatavošanā

māksliniecisks darbs ar praktiskā darba iemaņām un roku veiklību

mūsdienu un senatnes tehnoloģĳas
stikla izgatavošanā

stikla tapšanas process

Mani interesē:

Mani interesē:
darbs ar praktisku rezultātu

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

stikla izstrādājumu tapšanas process

STIKLA TEHNOLOGS

STIKLA PŪTĒJS
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neparasti profilētu spoguļu izgatavošana

fiziskas aktivitātes

racionalitāte**
patstāvība
lietpratība
rūpīgums
stabilitāte
vērīgums

pamanīt sīkas detaļas
izvērtēt alternatīvo risinājumu stiprās
un vājās puses

izprast tehnisko rasējumu

slīpēt, pulēt, nostiprināt paredzētajā
vietā dažādus stiklus

ilgstoši strādāt stāvus

koordinēt abu roku kustības

veikt lineārus mērījumus

izmantot stikla griešanas instrumentus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

lietišķums
materiālisms*
uzmanīgums
piesardzība
saimnieciskums
precizitāte

apzinīgums
akurātums
izpildīgums
enerģiskums
drosme
radošums

stikla apstrādes instrumenti un iestiklošanas materiāli

stikla ierāmēšanas un iestiprināšanas paņēmieni

Man raksturīgas šādas īpašības:

stikla veidi, īpašības un pielietojums

pakešu logi, to ražošana

sapratne
intuīcĳa **
komplicētība***
neatlaidība
sistemātiskums****
optimisms

spēja pielāgoties
draudzīgums
uzņēmība
apķērība
atbildība
izpalīdzīgums

palīdzība nedzirdīgiem cilvēkiem

dzimtā valoda un svešvalodas

vārdu, terminu vai izteicienu daudzveidīgā nozīme dažādos kontekstos

saskarsmes psiholoģĳa

precīzi izpildīt dotos uzdevumus

strādāt ar klientiem, ievērojot konfidencialitāti

saglabāt mieru un rast risinājumus
dažādās situācĳās

izprast neverbālo valodu*

*neverbālā valoda – sazināšanās bez vārdiem, izmantojot ķermeņa pozu, žestus, mīmiku,
balss toni, intonācĳu.

loģiski paust savas domas

pārzināt cilvēku psiholoģĳu

saprasties ar cilvēkiem

izmantot nedzirdīgo zīmju valodu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk, komplicētāk un sarežģītāk
****sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

intelektualitāte *
emocionalitāte
radošums
izteiksmīgums
sabiedriskums
precizitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

sinhronās tulkošanas tehnikas

neverbālās saskarsmes īpatnības

nedzirdīgo cilvēku dzīvesveids

nedzirdīgo cilvēku zīmju valoda

Mani interesē:

Mani interesē:
stikla mehāniskās apstrādes metodes

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

tehniskā grafika, fizika

SURDOTULKS

STIKLINIEKS
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šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģĳa

jaunāko tehnoloģĳu radīto audumu
specifika

neatlaidība
sistemātiskums*
uzņēmība
rūpīgums
enerģiskums
pašapzinīgums

novērst sīkus defektus šūšanas iekārtu darbībā

izvēlēties izstrādājumam atbilstīgu
audumu un apdares materiālus

taktiski paust savu viedokli

saprasties ar cilvēkiem

šūt apģērbus

zīmēt tērpu skices

veidot piegrieztnes

mobilizēt sevi intensīvam un augstas
precizitātes darbam ierobežotā laikā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
veiklība
atbildīgums
prasmīgums
izturība
patstāvība

disciplinētība
precizitāte
pacietība
radošums
materiālisms**
izpalīdzība

moderno šujmašīnu funkcĳas

apģērba individuāla šūšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

tekstilmateriālu veidi un īpašības

šūšana

izlēmība
uzstājība
praktiskums
izturība
materiālisms*
tiešums

racionalitāte**
saimnieciskums
taupīgums
pacietība
precizitāte
disciplinētība

tekstilmateriālu veidi, īpašības

organizatorisks darbs

darba vides un tehniskā nodrošinājuma loma ražošanas efektivitātes paaugstināšanā

šūšanas rūpniecības iekārtas

pamanīt un novērst kļūdas apģērba
ražošanā

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

strādāt ar šūšanas iekārtām

kārtot lietišķo dokumentācĳu

regulāri pārbaudīt šūšanas tehniskās
iekārtas

izstrādāt tekstilizstrādājuma izgatavošanas tehnoloģĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

mērķtiecība
enerģiskums
neatlaidība
atbildīgums
uzņēmība
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

šūšanas rūpniecības tehnoloģĳa

apģērba modes tendences

jaunāko tehnoloģĳu radīto audumu
specifika

apģērbu ražošana

Mani interesē:

Mani interesē:
praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

apģērba modes tendences

ŠŪTO IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS
TEHNOLOGS

ŠUVĒJS
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rūpīgums
veiklība
darbīgums
disciplinētība
uzmanīgums
pacietība

strādāt ar mēbeļu remontā pielietojamiem instrumentiem

veikt galdnieka darbus
zīmēt skices

tapsēt mēbeles

konstruktīvi risināt konfliktus

aprēķināt materiālu un darba izmaksas

veikt mīksto mēbeļu remontu

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saimnieciskums
pielāgošanās spēja
zinātkāre
atbildīgums
sabiedriskums
materiālisms*

kokapstrāde, galdnieka darba tehnoloģĳa

stila mēbeļu izgatavošana

intuīcĳa **
vērīgums
izpalīdzība
labvēlība
draudzīgums
pārliecinātība

atbildīgums
pacietība
apķērība
sistemātiskums ***
kārtīgums
disciplinētība

grafiskais dizains

maketēšanas programmas

poligrāfijas tehnoloģĳas

matemātika, informātika

veikt iespiedlokšņu elektronisko
montāžu

precīzi izpildīt uzdoto

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

maketēt periodiku, grāmatas, reklāmas materiālus

strādāt ar maketēšanas datorprogrammām

labi pārzināt latviešu valodas pareizrakstību

veidot dokumentācĳas un veidlapu
formas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk, komplicētāk un sarežģītāk
**intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

komplicētība *
neatkarība
izteiksmīgums
radošums
oriģinalitāte
rūpīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

māksliniecisks un rūpīgs darbs

iespieddarbu vizuālais noformējums

iespieddarbu teksta un ilustrācĳu
izvietojuma principi

tapsēšanas darbu tehnoloģĳa

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
radošums
precizitāte
prasmīgums
izturība
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

moderno materiālu izmantošana
mēbeļu būvniecībā

jaunākās tendences mēbeļu dizainā

senlaicīgu mēbeļu, sadzīves
priekšmetu restaurācĳa

poligrāfija

Mani interesē:

Mani interesē:
praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

mīksto mēbeļu izgatavošana un
atjaunošana

TEKSTA MAKETĒTĀJS

TAPSĒTĀJS
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precizitāte
zinātkāre
racionalitāte**
kritiskums
vērība
piesardzība

kārtīgums
apzinīgums
stabilitāte
enerģiskums
uzņēmība
sabiedriskums

jaunāko tehnoloģĳu attīstība elektronikas, telekomunikācĳu nozarē

zinātnisko projektu izstrāde

analītisks un praktisks darbs

izmantot datoru telesakaru iekārtas
ekspluatācĳas modernizēšanai un
parametru kontrolei

analizēt telekomunikācĳas iekārtu
elektrisko parametru mērījumu
rezultātus

ātri risināt matemātiskos aprēķinus

strādāt ar elektronikas instrumentiem un palīgierīcēm

koordinēt cilvēku darbu

konstruktīvi risināt konfliktus

rasēt

strādāt ar tehnisko dokumentācĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

elektronisko iekārtu uzstādīšana,
instalācĳa, ekspluatācĳa

elektronisko ierīču konstruēšana

datortehnika, informācĳu tehnoloģĳas

precizitāte
zinātkāre
racionalitāte**
pacietīgums
kārtīgums
apzinīgums

stabilitāte
draudzīgums
pielāgošanās spēja
mērķtiecība
saimnieciskums
centība

jaunāko tehnoloģĳu attīstība elektronikas, telekomunikācĳu nozarē

praktisks darbs

datortehnika

fizika, matemātika

veikt telekomunikācĳas iekārtu
uzstādīšanas, montāžas un
noskaņošanas darbus

izmantot datoru telekomunikācĳas
iekārtu apkalpošanas modernizēšanai, parametru kontrolei un apstrādei

plānot darbu un noteikt prioritātes

strādāt ar elektronikas instrumentiem un palīgierīcēm

veikt telekomunikācĳas iekārtu remontdarbus

veikt telekomunikācĳas tīklu un pārraides sistēmu tehnisko apkalpošanu

strādāt ar tehnisko dokumentācĳu

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

telekomunikācĳas iekārtu sistēmu
darbība un pielietojums

elektronisko ierīču konstruēšana

datu pārraides alternatīvas

telekomunikācĳas iekārtu darbības
principi

Mani interesē:

Mani interesē:
fizika, matemātika, informātika

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sakaru iekārtu sistēmas, to darbības
principi

TELESAKARU TEHNIĶIS

TELESAKARU INŽENIERIS
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neatkarība
neatlaidība
sistemātiskums ***
atturīgums
pacietība
pārliecinātība

līdzjūtība
intuīcĳa ****
emocionalitāte
laipnība
sabiedriskums
izpalīdzīgums

vērīgums
kārtīgums
taupīgums
stabilitāte
uzņēmība
materiālisms*

paust savas domas saistošā un literāri pareizā valodā mutiski un rakstos

orientēties lielā informācĳas
daudzumā, atrodot tajā būtiskāko

būt labam klausītājam

zīmēt, skicēt, rasēt

saprasties ar cilvēkiem

saglabāt mieru un paļāvību uz Dievu
emocionāli smagās situācĳās

orientēties mūsdienu teologu un filozofu darbos

izstrādāt zinātniskos darbus, veikt
pētījumus

izstrādāt teritorĳas nākotnes attīstības
vīzĳu

izstrādāt teritorĳas plānojumu

orientēties lietvedības dokumentos
saskatīt apdzīvotu vietu attīstībā:
likumsakarības, principus, tendences

kritiski izvērtēt alternatīvo risinājumu
stiprās un vājās puses

izmantot grafiskās datorprogrammas

izvērtēt plāna izmaksas un izdevīgumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

pārvaldīt vairākas svešvalodas labā
līmenī

enerģiskums
apzinīgums
racionalitāte**
kritiskums
komplicētība***
sabiedriskums

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

analītiskums
zinātkāre
apdomība
neatlaidība
praktiskums
savaldība

Man raksturīgas šādas īpašības:

starptautiskā pieredze teritorĳu plānošanā

arhitektūra, pilsētbūvniecība, transporta infrastruktūra

sociālo, ekonomisko, demogrāfisko
procesu interpretācĳa
teritorĳas plānošanas metodes

vides un dabas aizsardzības jautājumi

ģeogrāfija, matemātika, informātika

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

komplicētība *
analītiskums
kritiskums
zinātkāre
sapratne
intelektualitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

dienasgrāmatas, eseju, rakstu rakstīšana

svešvalodas, senās valodas, reliģisko
tekstu oriģināli

baznīcas, draudzes pasākumi

diskusĳas ar cilvēkiem par laicīgo un
mūžīgo

dzīves ikdienas norišu dziļākā jēga

Svētie raksti, reliģiskā literatūra

teritorĳas attīstības koncepcĳas

vizuālā māksla, tehniskā grafika

Mani interesē:

Mani interesē:
reliģĳu vēsture, pasaules tautu reliģijas, ticība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

jautājumi par dzīves jēgu, vērtībām,
morāli

TERITORĲAS PLĀNOTĀJS

TEOLOGS
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neatkarība
izteiksmīgums
rotaļīgums
impulsivitāte
atraktivitāte
bagāta iztēle

saistīt un noturēt publikas uzmanību

paust tēlam atbilstīgas izjūtas vārdos, kustībā, mīmikā, balss intonācĳā

iejusties tēlā un atveidot to pēc
režisora/fotogrāfa prasībām neatkarīgi no apkārtējo reakcĳas

ātri pārslēgties no savām emocĳām
uz tēla/situācĳas emocionālo stāvokli

neatkarība
ekstraversĳa **
pacietība
sistemātiskums ***
sabiedriskums
lietišķums

neatlaidība
disciplinētība
pārliecinātība
patstāvība
uzcītība
apķērība

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties, uzturēt sarunu par jebkuru
tēmu

kārtot lietišķo dokumentācĳu, uzskaiti speciālās datorprogrammās

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

sadarboties ar cilvēkiem

strādāt paaugstināta stresa apstākļos

organizēt reklāmas akcĳas, prezentācĳas

pārzināt preču cenu veidošanas mehānismu

ieinteresēt un pārliecināt cilvēkus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

reklāma un mārketings

reklāmas ietekme uz cilvēka psiholoģiju, iepirkšanās paradumiem

preču tirgus izpēte
specializētās tirdzniecības izstādes,
gadatirgi, šovi

preču cenas tirdzniecības vietās

tirdzniecība

preču pārdošanas stratēģĳas

sastrādāties ar cilvēkiem

justies droši un atraisīties publikas un
kameru priekšā

konstruktīvi risināt konfliktus

ambīcĳas
pacietība
oriģinalitāte
uzņēmīgums
enerģiskums
uzcītība

pārtapšana dažādos tēlos atkarībā no
reklamējamās preces vai režisora ieskatiem

portfolio izveidošana

ar modes pasauli saistīti pasākumi,
šovi, izstādes

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

emocionalitāte
radošums
neatlaidība
disciplinētība
fiziskā izturība
godkāre

Man raksturīgas šādas īpašības:

slavenu modeļu dzīve, viņu veiksmes
stāsti

jaunākās modes tendences

vietējā un pasaules mēroga modes
biznesa aktualitātes

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
cilvēku uzmanības piesaiste izskatam
un stājai

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

modes un stila pasaule

TIRDZNIECĪBAS
PĀRSTĀVIS ‒ DĪLERIS

TĒRPU DEMONSTRĒTĀJI UN
CITI MODEĻI
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neatlaidība
disciplinētība
precizitāte
patstāvība
uzcītība
lietišķums

ātri orientēties lielā preču klāstā
būt elastīgam pārdošanas procesā
strādāt ar kases aparātu

kontrolēt savas emocĳas un risināt
konfliktus

saistoši stāstīt par precēm

izvietot preces plauktos

veikt sistematizētu materiālu un preču
uzskaiti

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

koordinēt un pārraudzīt darbu
izstrādāt preču cenu politiku
kārtot lietišķo dokumentācĳu
plānot un organizēt preču reklāmas
pasākumus

sastrādāties ar cilvēkiem
konstruktīvi risināt konfliktus
veikt preču tirgus izpēti
izstrādāt mārketinga plānu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

neatkarība
ekstraversĳa **
analītiskums
sistemātiskums ***
piesardzība
racionalitāte ****

preču tirgus izpēte

preču dizains, iesaiņojums un reklāma

reklāmas ietekme uz cilvēka psiholoģiju, iepirkšanās paradumiem

apkalpot pircējus

precizitāte
izturība
praktiskums
lietišķums
stabilitāte
draudzīgums

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

mārketings

patērētāju psiholoģĳa, iepirkšanās
paradumi

praktiskā psiholoģĳa, pārliecināšanas iespējas un stratēģĳas

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

laipnība
savaldība
disciplinētība
optimisms
enerģiskums
racionalitāte**

preču cenas

reklāmas ietekme uz pircējiem

izpārdošanas akcĳas, pastāvīgo klientu
priekšrocības, atlaižu kuponi

preces cenas noteikšanas metodes

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

uzņēmība
neatlaidība
sabiedriskums
izpalīdzība
atraktivitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

pārliecināšanas iespējas

darbs ar cilvēkiem

tirdzniecības izstādes, gadatirgi
u.tml.

uzņēmējdarbība, ekonomika

Mani interesē:

Mani interesē:
ienākumu un izdevumu uzskaite un
analīze

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

tirdzniecība

TIRGZINĪBAS/TIRGVEDĪBAS VADĪTĀJS

TIRGUS PĀRDEVĒJS
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neatkarība
sabiedriskums
analītiskums
sistemātiskums**
kritiskums
racionalitāte ***

neatlaidība
disciplinētība
apķērība
patstāvība
uzcītība
lietišķums

preču tirgus izpēte

izstrādāt mārketinga plānu

veikt preču tirgus izpēti

konstruktīvi risināt konfliktus

sastrādāties ar cilvēkiem

neatlaidība
enerģiskums
stabilitāte
izlēmība
analītiskums
lietišķums

uzņēmība
sistemātiskums *
racionalitāte**
kritiskums
zinātkāre
komplicētība ***

matemātika, ģeogrāfija

kravas transportlīdzekļu veidi

ātri orientēties kartēs
strādāt ar biroja tehniku
sastādīt kravas transportēšanas maršrutu un grafiku

koordinēt cilvēku darbu
konstruktīvi risināt konfliktsituācĳas
izvēlēties kravai atbilstīgu transporta
līdzekli

organizēt preču tirdzniecību
plānot darba laiku

pārzināt preču noieta veicināšanas
stratēģĳas

kārtot lietišķo dokumentācĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
*** komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

disciplinētība
apzinīgums
piesardzība
prasmīgums
kārtīgums
precizitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītisks darbs

kravu veidi, to transportēšanas
nosacījumi

organizatorisks darbs

ceļojumu maršrutu izstrāde

saprasties ar cilvēkiem

pārzināt preču cenu veidošanas principu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
stabilitāte
materiālisms*

Man raksturīgas šādas īpašības:

tidzniecība

patērētāju psiholoģĳa, iepirkšanās
paradumi

reklāmas ietekme uz cilvēka psiholoģiju, iepirkšanās paradumiem

preču dizains, iesaiņojums un reklāma

praktiskā psiholoģĳa, pārliecināšanas tehnikas un stratēģĳas

optimālāko ceļu meklēšana kartē nokļūšanai vajadzīgajā vietā

transporta līdzekļu satiksmes
organizēšanas principi

Mani interesē:

Mani interesē:
mārketings

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

TRANSPORTA GRAFIKA ANALĪTIĶIS

TIRGZINĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS
SPECIĀLISTS
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organizatorisks darbs

trikotāžas izstrādājumu modelēšana

izlēmība
uzstājība
praktiskums
izturība
elastība
tiešums

pārzināt trikotāžas izstrādājumu
izgatavošanas tehnoloģĳu

koordinēt un pārraudzīt cilvēku
darbu

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

kārtot lietišķo dokumentācĳu

šūt un adīt

regulāri pārbaudīt ražošanas iekārtu
darbību

pamanīt un novērst kļūdas apģērba
ražošanā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

mērķtiecība
enerģiskums
neatlaidība
atbildīgums
uzņēmība
vērīgums

racionalitāte*
saimnieciskums
taupīgums
pacietība
precizitāte
disciplinētība

trikotāžas izstrādājumu konstruēšana
un šūšana

trikotāžas audumi, adījumi modes
kolekcĳās

Man raksturīgas šādas īpašības:

trikotāžas izstrādājumu ražošanas
iekārtas

trikotāžas izstrādājumu ražošanas
tehnoloģĳa

sapratne
intuīcĳa ***
izteiksmīgums
neatlaidība
neatkarība
pārliecinātība

pacietība
precizitāte
apdomīgums
taktiskums
izpalīdzība
sabiedriskums

dažādu valodu apguve un to prasmju
pilnveidošana

eseju, domrakstu rakstīšana

filmu, grāmatu tulkojumi, to salīdzināšana

valstu kultūra, māksla un vēsture

strādāt ar mūsdienu informācĳas
resursiem, specializētām
datorprogrammām

pievērst uzmanību detaļām

nodrošināt oriģinālteksta satura pilnīgu atveidi un stilistisko atbilstību

pārvaldīt dzimto valodu visaugstākajā līmenī

veikt darbu noteiktā laikā

paust savas domas saistošā un literāri
pareizā valodā vārdos un rakstos

sadarboties ar dažādiem cilvēkiem,
ievērojot konfidencialitāti

pārvaldīt vismaz divas svešvalodas
labā līmenī

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
***intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

intelektualitāte *
emocionalitāte
radošums
komplicētība **
zinātkāre
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

jaunākā literatūra, recenzĳas par
grāmatām, to tulkojumiem

sabiedriskās un kultūras dzīves
norises

dažāda leksika un jaunvārdu
veidošanās

dzimtā valoda un svešvalodas

Mani interesē:

Mani interesē:
trikotāžas audumu kvalitātes standarti

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

apģērbu ražošana

TULKOTĀJS

TRIKOTĀŽAS IZSTRĀDĀJUMU
RAŽOŠANAS TEHNIĶIS
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sapratne
intuīcĳa **
neatkarība
neatlaidība
pašapziņa
optimisms

spēja pielāgoties
draudzīgums
uzņēmība
apķērība
atbildība
izpalīdzīgums

pārzināt dažādas piezīmju tehnikas,
strādāt ar prezentācĳu tehniskajiem
līdzekļiem

pievērst uzmanību detaļām, precīzi
izpildīt doto uzdevumu

pārvaldīt vismaz divas svešvalodas
labā līmenī

pārvaldīt dzimto valodu visaugstākajā līmenī

uzstāties auditorĳas priekšā

paust savas domas saistošā un literāri
pareizā valodā rakstos un mutiski

izmantot sinhronās tulkošanas tehniku

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

atklātība
intuīcĳa *
izteiksmīgums
godkāre
neatlaidība
drosme

teātris un kino

darbs televīzĳā

ekstraversĳa **
atraktivitāte
enerģiskums
iniciatīva
draudzīgums
apķērība

dažādi elektroniskie plašsaziņas līdzekļi (TV, radio, internets)

praktiskā psiholoģĳa, pārliecināšanas
tehnikas, NLP

strādāt paaugstināta stresa apstākļos
strādāt komandā

rast radošus risinājumus dažādās
situācĳās

kontrolēt savas emocĳas

rakstīt saistošā un literāri pareizā valodā

spēt ātri un loģiski formulēt domas

runāt izteiksmīgi, pārzināt
aktiermeistarības pamatus

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust
** ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus

oriģinalitāte
emocionalitāte
radošums
impulsivitāte
neatkarība
bagāta iztēle

Man raksturīgas šādas īpašības:

publiskās runas specifika, oratora
prasmes māksla

populārāko ārvalstu TV kanālu ziņu
raidījumi, diktoru darba stils

uzstāšanās auditorĳas priekšā
sadarbība ar cilvēkiem

ziņas un notikumi valsts un pasaules
mērogā

sabiedriskie un kultūras dzīves notikumi

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

intelektualitāte *
emocionalitāte
radošums
izteiksmīgums
zinātkāre
precizitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

filmu, grāmatu tulkojumi, to
salīdzināšana

noteikta svešvaloda, tās valsts kultūra un vēsture

zināšanas saskarsmes psiholoģĳā

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz
sabiedriskiem procesiem

Mani interesē:

Mani interesē:
dažāda leksika un jaunvārdu veidošanās

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

dzimtā valoda un svešvalodas

TV ZIŅU RAIDĪJUMU MODERATORS
(TV DIKTORS)

TULKS

764

izlēmība
enerģiskums
pielāgošanās spēja
savaldība
disciplinētība
izpalīdzība

precizitāte
racionalitāte *
sistemātiskums **
patstāvība
uzņēmība
drosme

vadīt automašīnu

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

kārtot lietišķo dokumentācĳu

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*

organizēt ugunsgrēku dzēšanas darbus

saglabāt mieru stresa situācĳās

nomierināt cilvēkus

ātri reaģēt un mobilizēties noteiktu
uzdevumu veikšanai

veikt objektu ugunsdrošības pārbaudes

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts
** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

neatlaidība
apzinīgums
vērīgums
izturība
lietišķums
piesardzīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

katastrofu, piedzīvojumu žanra kino vai
literatūra

datorspēles uzmanības, stratēģiskās
domāšanas treniņam

tehniskās zināšanas transportlīdzekļu, sadzīves tehnikas apkopei,
remontam

ugunsdrošības noteikumi un drošības sistēmas

rīcības veidi kritiskās situācĳās

fiziskās aktivitātes, sporta treniņi

iniciatīva
kārtīgums
pielāgošanās spēja
atbildība
izpalīdzība
draudzīgums

vadīt automašīnu
* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

dzēst ugunsgrēkus

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*

precīzi izpildīt rīkojumus

strādāt komandā
glābt cilvēkus ugunsgrēkos, satiksmes negadījumos, avārĳās

ātri reaģēt un mobilizēties noteiktu
uzdevumu veikšanai

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālo slāņu cilvēkiem

pārliecinātība
pacietība
enerģiskums
uzņēmība
drosme
apķērība

pirotehnika, vielu degšanas principi

fiziskās aktivitātes, sporta treniņi

datorspēles uzmanības, stratēģiskās
domāšanas treniņiem

katastrofu, piedzīvojumu žanra kino vai
literatūra

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

neatlaidība
apzinīgums
mērķtiecība
izturība
lietišķums
piesardzīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

rīcības veidi ugunsgrēka dzēšanā

transporta līdzekļu, sadzīves tehnikas apkopes, remonta tehniskās
zināšanas

darbs, kur var praktiski palīdzēt
cilvēkiem, glābt viņu dzīvības

ekstrēmie sporta veidi

Mani interesē:

Mani interesē:
darbs, kur varu praktiski palīdzēt cilvēkiem, glābt dzīvību

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sabiedrības izglītošanas veidi un
kampaņas

UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

UGUNSDROŠĪBAS UN CIVILĀS AIZSARDZĪBAS
TEHNIĶIS
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rūpīgums
apzinīgums
stabilitāte
pacietība
atbildība
labestība

draudzīgums
pārliecinātība
devīgums
uzņēmība
neatlaidība
apķērība

veģetārisms, svaigēšana

gatavot veselīgu un garšīgu ēdienu
atveseļot organismu ar sabalansētu
diētu

pielietot ikdienā veselīga uztura
principus

aizraut cilvēkus ar idejām par veselīgu
dzīvesveidu

pārzināt organismam vajadzīgās uzturvielas

pārliecinoši argumentēt savu viedokli

pārliecinoši skaidrot veselīga uztura
priekšrocības

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

bioloģĳa, ķīmĳa, veselības mācība

patstāvība
zinātkāre
apzinīgums
lietišķums
taupīgums
piesardzība

disciplinētība
uzstājība
izlēmība
rūpība
sistemātiskums*
savaldība

efektīvi ekoloģiskie risinājumi, dabas
attīrīšanas progresīvās metodes

stratēģiskā plānošana

ūdens apgādes un attīrīšanas, atkritumu šķirošanas un pārstrādes problēmas

biznesa ekonomiskie pamati

izstrādāt projektu

noteikt atbilstību normatīvajiem
aktiem

izvērsti pamatot savu viedokli

koordinēt cilvēku grupas darbu

plānot savu un citu cilvēku darbu

atlasīt, apkopot, sakārtot un analizēt
informācĳu

sarežģītā situācĳā saglabāt paškontroli

strādāt ar specializētām datorprogrammām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

analītiskums
kritiskums
saprātīgums
godīgums
neatlaidība
uzņēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:

projektu izstrāde un to īstenošanas
pārraudzība, kvalitātes kontrole

bioloģĳa, ģeogrāfija

veselības uzlabošana ar sabalansētu
diētu

ēdiena gatavošana, jaunas, eksotiskas receptes no citu tautu virtuves

ūdens un atkritumu saimniecību
tehnoloģĳas

pārtikas piedevu, E-vielu, koncentrātu
ietekme uz veselību

masu medĳu, reklāmas ietekme uz
cilvēku dzīvesveidu, uzskatiem,
ēšanas ieradumiem

matemātika, fizika, ķīmĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
fiziski aktīvs, veselīgs dzīvesveids

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

pārtikas produktu sastāvs

ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN ATKRITUMU
SAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS

UZTURA SPECIĀLISTS
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precizitāte
zinātkāre
patstāvība
vērība
kārtīgums
racionalitāte**

uzmanība
kritiskums
pacietība
rūpīgums
uzņēmība
stabilitāte

veikt tehnisko grafiku, rasēšanu

strādāt ar tehnisko dokumentācĳu

strādāt ar dažādiem instrumentiem,
kas tiek izmantoti tehniskajos darbos

mobilizēt sevi atbildīgam un augstas
precizitātes darbam

koordinēt cilvēku darbu

veikt vagonu tehnisko apskati

organizēt plānotos remontdarbus

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

patstāvība
neatlaidība
stabilitāte
vērība
sistemātiskums *
kritiskums

piesardzība
izturība
rūpīgums
uzņēmība
atbildība
centība

precīzs un praktisks darbs

psiholoģĳa un veselības mācība

ierīču un iekārtu ekspluatācĳas noteikumi

dažādu arodslimību cēloņu apzināšana
un novēršana

precīzi izpildīt pienākumus

veikt darba vides risku novērtēšanu

loģiski pamatot savu viedokli

saprasties ar dažādiem cilvēkiem

kārtot lietišķo dokumentācĳu

patstāvīgi plānot savu darba dienu

veikt darbā notikušu nelaimes gadījumu izmeklēšanu

uzlabot strādājošo darba apstākļus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

disciplīna
pacietība
lietišķums
godīgums
precizitāte
apzinīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

sadarbība ar cilvēkiem

apkārtējās vides funkcionalitāte un
drošība

inženiertehniskās zinātnes
matemātika, fizika

darbinieku tiesības attiecībās ar darba devējiem

kravas un pasažieru vagonu ekspluatācĳa

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

praktiskums
analītiskums
izturība
neatlaidība
sistemātiskums*
disciplinētība

Man raksturīgas šādas īpašības:

industriālā darba vide

veikt dažādu mehānismu remontus

tehnika, dažādu mehānisku iekārtu
darbības principi

sabiedrības dzīves aktualitātes, darba drošības problemātika

Mani interesē:

Mani interesē:
prāta spēles, atjautības uzdevumi, kas
attīsta stratēģisko domāšanu, erudīcĳu

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

dzelzceļa transports

VALSTS DARBA
INSPEKTORS

VAGONU/REMONTA
INŽENIERIS
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precizitāte
disciplinētība
stabilitāte
kārtīgums
drosme
patstāvība

kinoloģĳa

pašapziņa
materiālisms*
sabiedriskums
apzinība
savaldība
racionalitāte**

robežkontroles nodrošināšana

brīvi pārvaldīt angļu, krievu valodu
vadīt automašīnu

kārtot lietišķo dokumentācĳu

dresēt suņus militārā un drošības dienesta vajadzībām

veikt robežu šķērsojošo personu identitātes pārbaudi

pārbaudīt transportlīdzekļu dokumentus un kravas

atbildīgi un precīzi veikt savus darba
pienākumus

saprasties ar cilvēkiem,

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

apzinīgums
pārliecinātība
stabilitāte
praktiskums
pacietība
atbildība

draudzīgums
labestība
iejūtība
izturība
precizitāte
disciplinētība

relaksācĳas tehnikas, elpošanas paņēmieni

seriāli un filmas par ārstu dzīvi

palīdzība sievietēm dzemdību laikā

dzemdējušo sieviešu grūtniecības
norises

pieņemt dzemdības

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību***

nodrošināt grūtnieču un jaundzimušo
aprūpi

strādāt komandā

*** pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

pārzināt sievietes reproduktīvās
veselības nianses

spēt saglabāt mieru neatkarīgi no
apstākļiem

vienkārši un saprotami izskaidrot
sarežģītus medicīnas jautājumus

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

tautas dziedniecības metodes

emocionālo faktoru ietekme uz cilvēka fizisko pašsajūtu

sieviešu reproduktīvā veselība

kriminoloģĳa, noziedzības psiholoģiskie aspekti

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

neatlaidība
pacietība
godīgums
izturība
piesardzīgums
pielāgošanās spēja

Man raksturīgas šādas īpašības:

psiholoģĳa, cilvēku ķermeņa valoda

darbs valsts drošības vai militārajās
struktūrās

grāmatas un kinofilmas ar kriminālu
sižetu, trilleri, detektīvi

bioloģĳa, ķīmĳa, veselības mācība

Mani interesē:

Mani interesē:
fiziski aktīvs, sportisks dzīvesveids

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

politiskās, sociālās, ekonomiskās
norises valstī

VECMĀTE

VALSTS ROBEŽSARDZES
INSPEKTORS
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grāmatas, kino un TV raidījumi par
dzīvniekiem

palīdzība dzīvniekiem

zinātkāre
kritiskums
uzstājība
komplicētība**
patstāvība
uzņēmība

uzlikt šinas un pārsējus

vērtēt dzīvnieka veselības stāvokli
pēc ārējām pazīmēm

mērīt temperatūru dzīvniekiem

izprast dzīvnieku rīcību

atbildīgums
elastība
neatlaidība
materiālisms*
kārtīgums
akurātums

uzturēt telpas teicamā kārtībā
ēdināt, kopt, aprūpēt dzīvniekus

pieņemt dzīvnieku dzemdības
konsultēt dzīvnieku saimniekus par to
aprūpi un kopšanu slimības periodā

izprast dzīvnieku rīcību

izmērīt dzīvniekam temperatūru

izturēt nepatīkamus skatus un smakas

precīzi izpildīt uzdotos darbus

ievadīt zāles, vakcīnu, uzlikt žņaugu,
šinu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

apkopt un pārsiet brūci

noteikt dzīvnieku turēšanas apstākļu
atbilstību labturības prasībām

pacietība
labvēlība
līdzjūtība
sistemātiskums**
precizitāte
racionalitāte***

slimību profilakses pasākumi

grāmatas, kino un TV raidījumi par
dzīvniekiem

saimnieciski darbi

darbs ar dokumentiem

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

neatlaidība
praktiskums
darbīgums
drosme
piesardzība
vērīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

palīdzība dzīvniekiem

dzīvnieku slimību veidi, diagnostika

veterinārmedicīna

veikt anestēzĳu, ievadīt medikamentus, potēt,

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

līdzjūtība
rūpīgums
neatkarība
analītiskums
sistemātiskums*
pacietība

neatlaidība
pārliecinātība
izturība
taktiskums
izpalīdzība
apķērība

diagnostika un tās aprīkojums

medicīna, veterinārmedicīna

Man raksturīgas šādas īpašības:

pētniecisks un radošs darbs

dzīvnieku slimības

bioloģĳa, fizika, ķīmĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
dzīvnieku veselības profilakse

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

bioloģĳa, ķīmĳa, fizika

VETERINĀRĀRSTS

VETERINĀRĀRSTA
ASISTENTS
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peļņas iespējas akcĳu tirgū

Latvĳas ekonomikas norises

precizitāte
zinātkāre
disciplinētība
sistemātiskums***
praktiskums
piesardzība

mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

konstruktīvi argumentēt savu viedokli

orientēties lielā informācĳas daudzumā, atrast tajā būtiskāko

strukturēti izklāstīt savas domas
rakstveidā

kārtot lietišķo dokumentācĳu, uzskaiti specializētās datorprogrammās

strādāt ar biroja tehniku

biznesa etiķeti, lietišķo saskarsmi

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
**intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku
šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

analītiskums
neatkarība
kritiskums
intelektualitāte *
intraversĳa**
rūpīgums

savaldība
neatlaidība
taupīgums
materiālisms****
uzņēmība
ambīcĳas

globālo politikas notikumu ietekme uz
vietējo ekonomiku

finanšu ziņas speciālajos izdevumos,
masu medĳos

Man raksturīgas šādas īpašības:

valūtas kursa pārmaiņas

matemātika, statistika

intraversĳa ***
rūpīgums
racionalitāte ****
atturīgums
neatkarība
neatlaidība

savaldība
sistemātiskums *****
radošums
piesardzība
precizitāte
stabilitāte

vēsturisko notikumu atspoguļojums
literatūrā, mākslā, kino

veikt vienkāršus restaurācĳas darbus
izstrādāt zinātniskos darbus, veikt
pētījumus

sistematizēt informācĳu, dokumentus, dažādus priekšmetus

uzstāties auditorĳas priekšā, spēt argumentēt savu viedokli

paust savas domas saistošā un literāri
pareizā valodā mutiski un rakstos

orientēties lielā informācĳas daudzumā, atrodot tajā būtiskāko

vākt informācĳu un strādāt ar dažādiem un informācĳas avotiem

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
***intraversĳa – uz iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana, dodot priekšroku šauram
paziņu lokam, dziļām attiecībām
****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
*****sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

komplicētība *
analītiskums
kritiskums
zinātkāre
sapratne
intelektualitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

dažādu vēsturisko avotu pētīšana

muzeji, vēstures priekšmetu ekspozīcĳas

ģimenes ciltskoka veidošana, dzimtās
pilsētas, novada vēsture

cilvēku dzīvesveids agrāk un tagad
aculiecinieku stāstījumi par vēsturiskiem notikumiem

dienasgrāmatas, eseju, publikācĳu
rakstīšana

senatnīgi priekšmeti, to kolekcionēšana

Mani interesē:

Mani interesē:
norises vērtspapīru tirgū, biržu darbība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

uzņēmējdarbība, ekonomika

VĒSTURNIEKS

VĒRTSPAPĪRU
EKSPERTS
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aktīvās atpūtas un sporta pasākumu
organizēšana

sabiedriskās dzīves pasākumi un
aktualitātes

pārliecinātība
enerģiskums
iniciatīva
optimisms
disciplinētība
neatlaidība

izteikties literāri pareizā un saistošā
valodā mutiski un rakstveidā

plānot savu laiku, veikt uzdevumus
noteiktā termiņā

mācīt skolēnus pēc noteiktas
izglītības programmas

saprasties ar cilvēkiem

brīvi un pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā

orientēties lielā informācĳas daudzumā, ātri atrodot tajā būtiskāko

plānot mācību stundu saturu un metodes

iedvesmot bērnus jaunu zināšanu
apguvei

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

atbildīgums
izpalīdzīgums
godīgums
sabiedriskums
laipnība
uzņēmība

Man raksturīgas šādas īpašības:
izlēmība
kritiskums
zinātkāre
entuziasms
savaldība
apzinīgums

pedagoģiskais darbs

mācību metodes

semināri, kursi par sevis izpratni, par
attiecībām ar cilvēkiem

sava redzesloka, erudīcĳas paplašināšana ar prāta spēlēm, populārzinātniskiem raidījumiem, filmām,
grāmatām

zinātkāre
patstāvība
piesardzība
godīgums
neatlaidība
materiālisms**

praktiskums
intelektualitāte***
disciplinētība
apzinīgums
taupība
prasmīgums

stratēģiskā plānošana

dizaina tehnika, principi un metodes

inženierzinātne, tās praktiskais pielietojums

informātika, svešvalodas

strādāt ar grafisko programmatūru
risināt problēmu, ņemot vērā apstākļus
un faktus
izprast tehniskas iekārtas darbības
principus
veikt tehnisko projektēšanu, konstruēšanu

apstrādāt un kārtot informācĳu
veikt tehniskus mērījumus ar speciālu mēraparatūru
pamatot izvēli, attiecinot vispārīgus
noteikumus uz konkrētu problēmu
koordinēt cilvēku darbu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz
teorētiskām zināšanām

uzņēmība
rūpība
saprātīgums
komplicētība*
analītiskums
kritiskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

pārstrādes tehnoloģĳas

ūdens, gaisa, augsnes tīrība

matemātika, fizika, ķīmĳa, bioloģĳa

zaļās tehnoloģĳas, vides aizsardzība

Mani interesē:

Mani interesē:
darbs ar pusaudžiem

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

pedagoģĳa un psiholoģĳa

VIDES INŽENIERIS

VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS
SKOLOTĀJS
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patstāvība
zinātkāre
elastīgums
godīgums
uzņēmība
lietpratība

mērķtiecība
neatlaidība
prasīgums
savaldība
pārliecinātība
oriģinalitāte

dabas resursu lietderīga izmantošana

ražošanas ietekme uz vidi, vidi saudzējošas tehnoloģĳas

novērtēt vides kvalitātes rādītāju atbilstību standartam
apkopot, sistematizēt, interpretēt
datus
plānot darbu un organizēt pasākumus
sniegt konsultācĳas, padomus

pārliecināt cilvēkus, daudzpusīgi
analizēt situācĳu

loģiski pamatot un aizstāvēt savu
viedokli

izstrādāt projektu

instruēt darba aizsardzības,
ugunsdrošības jautājumos

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām
zināšanām
** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts
***materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

intelektualitāte*
analītiskums
rūpība
racionalitāte**
kritiskums
materiālisms***

Man raksturīgas šādas īpašības:

vides kvalitātes kontrole un uzraudzība

informācĳas sistematizēšana, datu
bāzes veidošana

publikācĳas, populārzinātniski raidījumi par vides aizsardzības pasākumiem

vides piesārņojuma samazināšana

patstāvība
neatlaidība
godīgums
apzinīgums
materiālisms*
praktiskums

prasīgums
disciplinētība
racionalitāte**
taupība
uzstājība
piesardzība

dabas resursu apsaimniekošanas
jautājumi

vides analīze, pētījumi un izvērtējums

matemātika, informātika, tehniskā
grafika

apkārtējās vides kvalitāte

apkopot darbības rezultātus, apstrādāt datus

novērst traucējumus tehnisko iekārtu
darbībā

rūpīgi izplānot veicamos darbus

regulēt, uzraudzīt tehnisko iekārtu
režīmus

labi saprasties ar cilvēkiem
lietot elektrotehnisko mēraparatūru

lasīt rasējumus, tehniskās shēmas

daudzpusīgi vērtēt situācĳu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

analītiskums
prātīgums
lietišķums
kritiskums
rūpība
zinātkāre

Man raksturīgas šādas īpašības:

attīrīšanas iekārtas

fizika, ķīmĳa, bioloģĳa, ģeogrāfija

darba vadīšana, tā izpildes kontrole

vides aizsardzības tehnoloģĳas un
metodes

Mani interesē:

Mani interesē:
vides projektu izstrāde

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ķīmĳa, bioloģĳa, ģeogrāfija

VIDES TEHNOLOGS

VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTS
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ekstraversĳa **
optimisms
draudzīgums
izpalīdzīgums
pārliecinātība
stabilitāte

pacietība
pielāgošanās spēja
godīgums
izturība
vaļsirdība
praktiskums

patstāvīgi veikt automašīnu tehnisko
apkopi un sīkus remontdarbus

orientēties pēc kartes

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*

veikt iecerētos darbus sākotnēji plānotā laikā

* palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu
un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās neatkarīgi no
sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums).

vadīt automašīnu

kontrolēt savas emocĳas

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

apzinīgums
uzņēmība
materiālisms*
enerģiskums
patstāvība
atbildība

Man raksturīgas šādas īpašības:

auto, motosports

darbs ar pārbraucieniem, atrašanos
ceļā

jaunumi auto tirgū

pasažieru un kravas pārvadājumi

orientēšanās ielu un ceļu tīklā, maršruta plānošana

automašīnu darbības principi,
ekspluatācĳas noteikumi

uzņēmība
mērķtiecība
ekstraversĳa*
enerģiskums
iniciatīva
optimisms

atraktivitāte
izturīgums
kārtīgums
praktiskums
precizitāte
disciplinētība

darbs, kas sagādā pozitīvas emocĳas
cilvēkiem

ēdienu receptes, garšas īpatnības

sadarbība ar cilvēkiem

praktiskā psiholoģĳa, saskarsme

veikli iznēsāt paplātes ar ēdieniem
un dzērieniem

saglabāt mieru dažādās situācĳās

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

servēt tematisko svētku, banketa
galdus

pareizi apkalpot viesus

strādāt ar kases aparātu

ātri veikt matemātiskus aprēķinus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

draudzīgums
apķērība
laipnība
taktiskums
izpalīdzība
atbildīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

galda noformējums ar ziediem un
dizaina elementiem

glīti servēts galds svētkos un ikdienā

viesu uzņemšana, viņu aprūpe un
izklaide

saviesīgās dzīves pasākumi

Mani interesē:

Mani interesē:
praktiska palīdzība cilvēkiem

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

auto vadīšana

VIESMĪLIS

VIEGLO AUTOMOBIĻU, TAKSOMETRU, MAZIETILPĪGO
KRAVAS AUTOMOBIĻU UN MIKROAUTOBUSU VADĪTĀJS
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apzinīgums
savaldība
ekstraversĳa *
optimisms
praktiskums
laipnība

svešvalodas

disciplinētība
centība
prasmīgums
spēja pielāgoties
izpalīdzīgums
draudzīgums

saskarsme un lietišķās attiecības

organizēt viesnīcas izklaides un ēdināšanas pasākumus

nodrošināt viesnīcas pakalpojumu
kvalitāti

konstruktīvi risināt konfliktus

saprasties ar cilvēkiem

koordinēt viesnīcas darbu

strādāt ar biroja tehniku

noformēt lietišķo dokumentācĳu

sarunvalodas līmenī pārvaldīt dažādas
valodas

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
spēja koordinēt
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

viesnīcas darba koordinēšana

sporta, aktīvās atpūtas pasākumu,
izbraukumu dabā organizēšana

citu valstu un kultūru cilvēki

viesu uzņemšana, viņu aprūpe un
izklaide

apzinīgums
savaldība
ekstraversĳa *
dominēšana
optimisms
praktiskums

neatlaidība
stabilitāte
rūpīgums
atbildīgums
izpalīdzīgums
disciplinētība

mazā uzņēmējdarbība

vadīt un organizēt viesnīcas darbu

nodrošināt viesnīcas pakalpojumu
kvalitāti

konstruktīvi risināt konfliktus

spēt saprasties ar cilvēkiem

sarunvalodas līmenī pārvaldīt dažādas
valodas

noformēt lietišķo dokumentācĳu

sadarboties ar valsts institūcĳām

koordinēt un pārraudzīt darbiniekus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
spēja koordinēt
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

sporta, aktīvās atpūtas pasākumu,
izbraukumu dabā organizēšana

apkārtējās vides vizuālais noformējums un dekoratīvie elementi

tuvākās apkārtnes ievērojamākie tūrisma objekti, interesantas vietas

viesu uzņemšana, viņu aprūpe un
izklaide
dažādas tūrisma koncepcĳas – ekoloģiskā, ekstrēmā, lauku, sakrālā
u.c.

viesnīcu darbs, viesmīlības serviss

sabiedriskās dzīves pasākumi

Mani interesē:

Mani interesē:
apkārtējās vides vizuālais noformējums un dekoratīvie elementi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sabiedriskās dzīves aktivitātes, to
organizēšana un pārraudzīšana

VIESNĪCNIEKS

VIESNĪCAS ADMINISTRATORS
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Mani interesē:

Mani interesē:

apzinīgums
savaldība
ekstraversĳa *
optimisms
laipnība
praktiskums

svešvalodas

izpildīgums
centība
materiālisms**
stabilitāte
vaļsirdība
saimnieciskums

strādāt ar biroja tehniku
apkalpot cilvēkus restorānā
sarunvalodas līmenī pārvaldīt dažādas
valodas

izrakstīt un iekasēt rēķinus

strādāt viesnīcu rezervācĳas sistēmā

precīzi izpildīt man uzticētos pienākumus

nodrošināt viesnīcas servisa
pakalpojumus

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

kārtīgums
racionalitāte**
saimnieciskums
lietišķums
precizitāte
analītiskums

apzinīgums
piesardzība
pacietība
atbildība
rūpība
pielāgošanās spēja

matemātika, fizika

pārbaudīt lokomotīves un vilciena vagonu tehnisko stāvokli
vadīt vilcienus

ievērot dzelzceļa drošības noteikumus

pazīt un ievērot visus uz dzelzceļa izvietotos signālus un signālzīmes

konstruktīvi risināt konfliktus

uzņemties atbildību par saviem
lēmumiem

veikt iecerētos darbus pēc noteikta
grafika

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

izturība
neatlaidība
praktiskums
sistemātiskums*
disciplinētība
stabilitāte

Man raksturīgas šādas īpašības:

iekārtu tehniskā apkope, remonts

datorspēles uzmanības, precizitātes,
reakcĳas ātruma treniņam

iekārtu un mašīnu darbība, ekspluatācĳa un kontrole

zināšanas saskarsmē, lietišķajās attiecībās

kravas un pasažieru vilcienu vadība

transportlīdzekļu vadīšana

apkārtējās vides vizuālais noformējums un dekoratīvie elementi

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku
**materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

disciplinētība
kārtīgums
pacietība
spēja pielāgoties
draudzīgums
izpalīdzīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

citu valstu un kultūru cilvēki

tīrība un kārtība apkārtējā vidē

viesnīcas servisa nianses

dzelzceļa transports

pozitīvu emocĳu sagādāšana cilvēkiem

praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

viesu uzņemšana, rūpes par viņu
komfortu

VILCIENA VADĪTĀJS

VIESNĪCU SERVISA SPECIĀLISTS
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iedrošināt cilvēkus pievērsties sportam

vadīt vingrošanas nodarbības

ievērot sportisko režīmu

pārzināt dažādas vingrošanas tehnikas
izstrādāt treniņu programmas

izturēt intensīvu fizisko slodzi

veikt relaksācĳas vingrinājumus

sastrādāties ar cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

neatkarība
uzņēmīgums
enerģiskums
ambiciozitāte
ekstraversĳa *
taktiskums

atraktivitāte
neatlaidība
draudzīgums
disciplinētība
laipnība
materiālā orientācĳa

skaistumkopšanas industrĳas pasākumi, izstādes, konkursi un to atspoguļojums masu medĳos

darbs, kas iepriecina cilvēkus, padarot
viņus skaistākus, sakoptākus

radošs darbs

modes vēsture

prasmīgi lietot dekoratīvo kosmētiku

mobilizēt sevi apjomīgam un
sarežģītam darbam īsā termiņā

izveidot pamanāmu un vienlaikus
saskaņotu tēlu

zīmēt skices

iedvesmot un iedrošināt cilvēkus stila
pārmaiņām, mainot frizūru vai ģērbšanās ieradumus

piesaistīt klientus, pielietojot savas
saskarsmes spējas

novērtēt cilvēka ķermeņa uzbūvi un
izvēlēties tai atbilstīguu tērpu modeļus

rūpēties par cilvēku psiholoģisko komfortu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

radošums
emocionalitāte
izteiksmīgums
bagāta iztēle
izpalīdzīgums
optimisms

Man raksturīgas šādas īpašības:

dažāda stila apģērbs, apavi, audumi,
matu sakārtojumi, aksesuāri

masu medĳu pasākumi, sacensības,
šovi, kas veltīti aerobikai, fitnesam,
vingrošanai

elastīgums
praktiskums
draudzīgums
tiešums
neatlaidība
godkāre

dažādi vizuālā tēla stili, to veidošana

prasmes pilnveidošana vingrošanā

atraktivitāte
ekstraversĳa *
disciplinētība
atbildīgums
optimisms
dominēšana

jaunākās modes tendences apģērbā
un dekoratīvajā kosmētikā

pieredzes apmaiņa, cilvēku mācīšana

*ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
plašu paziņu loku

uzņēmība
izlēmība
spēja koordinēt
enerģiskums
iniciatīva
sabiedriskums

Man raksturīgas šādas īpašības:

sporta dzīves jaunumi masu medĳos

mana fiziskā forma

veselīgs dzīvesveids

skaistumkopšanas industrĳa

Mani interesē:

Mani interesē:
fiziskie vingrinājumi ar dejas elementiem

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

sportiskās aktivitātes un dalība tajās

VIZUĀLĀ TĒLA STILISTS

VINGROŠANAS NODARBĪBU INSTRUKTORS
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pacietība
materiālisms*
darbīgums
disciplinētība
piesardzīb
kārtīgums

izstrādāt karjerus, veidot padziļinājumus ēku pamatu būvniecībai

mobilizēt sevi intensīvam darbam
līdz iecerētā rezultāta sasniegšanai

ievērot precizitāti uzticēto darbu
izpildē

strādāt ar zemes rakšanas mašīnām

pārliecinātība
neatlaidība
centība
izlēmība
izpildīgums
rūpīgums

patstāvīgi veikt mašīnu tehnisko apkopi un sīkus remontdarbus

izvēlēties piemērotākos darba paņēmienus un tehnisko aprīkojumu darba
izpildei

ievērot drošības tehnikas noteikumus

vadīt iekārtas, kas piedalās ceļu būvē,
līdzinot grunti

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

stabilitāte
saimnieciskums
izturība
lietišķums
praktiskums
pielāgošanās spēja

Man raksturīgas šādas īpašības:

matemātika, fizika

darbs ar instrumentiem, tehnikas remonts

darbs āra apstākļos

darbs ar mehāniskām ierīcēm

tehnikas pozicionēšanas un vadīšanas
sistēmas

autotehnikas darbības principi,
ekspluatācĳas noteikumi

enerģiskums
uzņēmība
racionalitāte**
atbildīgums
optimisms
rūpīgums

taupīgums
neatlaidība
izturība
nosvērtība
lietišķums
piesardzība

fizisks darbs, kas prasa veiklību

laukkopība, lopkopība, augļkopība,
dārzeņkopība, piensaimniecība

biznesa ekonomiskie pamati

lauku attīstības jautājumi

rūpēties par lopiem

veiksmīgi pārdot izaudzēto produkcĳu

organizēt un īstenot ieplānoto

veikt āra darbus arī nelabvēlīgos
laika apstākļos

strādāt patstāvīgi

art, mēslot, stādīt, miglot, pļaut, vākt
ražu

izmantot lauksaimniecības tehniku

organizēt savu laiku atkarībā no dienā
veicamo darbu daudzuma

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

praktiskums
materiālisms*
izlēmība
saimnieciskums
centība
patstāvība

Man raksturīgas šādas īpašības:

radošs un atbildīgs darbs

bioloģĳa, dabas zinības

dabas procesi, to norise un
likumsakarības

lauku darbi, efektīva saimniekošana

Mani interesē:

Mani interesē:
praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

zemes rakšanas mašīnas, tehnika

ZEMNIEKS

ZEMES RACĒJU UN TIEM
LĪDZĪGU MAŠĪNU OPERATORS
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darbīgums
praktiskums
neatlaidība
pacietība
intraversĳa**
rūpīgums

piesardzība
oriģinalitāte
radošums
sistemātiskums***
kārtīgums
komplicētība****

izturēt lielu fizisku slodzi

seglot, vadāt, ganīt, piesiet zirgu

uzkopt un uzturēt kārtību staļļos

ēdināt, tīrīt, kopt zirgu, skaisti sapīt
krēpes
sniegt dzīvniekam pirmo veterināro
palīdzību

jāt un vadīt pajūgu

nomierināt, pierunāt zirgu

sadraudzēties ar zirgu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

veiklība
atbildīgums
disciplinētība
uzmanīgums
pacietība
centība

gatavot zivju ēdienus

kontrolēt savas emocĳas

uzturēt kārtību savā darba vietā

makšķerēt

konstruktīvi risināt konfliktus

mobilizēt sevi intensīvam, fiziski
smagam darbam

apstrādāt svaigas zivis

strādāt komandā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saimnieciskums
izpalīdzīgums
rūpīgums
lietišķums
savaldība
pielāgošanās spēja

darbs zivju pārstrādes ražotnē

nestandarta, ārējiem vides faktoriem
pakļauta darba vide

praktisks darbs ar fizisku slodzi

sadarbība ar cilvēkiem komandā

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
precizitāte
neatlaidība
kārtīgums
materiālisms*
izturīgums

Man raksturīgas šādas īpašības:

komandas darbs

darbs uz zvejas kuģa

grāmatas, kino, TV raidījumi par zirgiem
zirga iejūga piederumi

zivju, jūras produktu ēdieni

sadarbība ar cilvēkiem, konsultēšana

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**intraversĳa – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība,
distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām
***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
****komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

materiālisms*
patstāvība
saimnieciskums
labestība
draudzīgums
izturība

Man raksturīgas šādas īpašības:

izklaides pasākumi ar zirgiem –
izjādes, vizināšanās pajūgā

bioloģĳa, dabas zinības

zirgu sacensības

zvejniecība, makšķerēšana

Mani interesē:

Mani interesē:
fiziski aktīvs un praktisks darbs

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

zirgu pieradināšanas un mācību
process

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJS

ZIRGKOPIS
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Mani interesē:

Mani interesē:

veiklība
atbildīgums
disciplinētība
uzmanīgums
pacietība
centība

uzturēt savu darba vietu tīru un kārtīgu

mobilizēt sevi intensīvam darbam

noteikt zivju produktu kvalitāti

sastrādāties ar cilvēkiem

gatavot daudzveidīgus zivju ēdienus

noformēt ēdienu

aprēķināt gatavoto ēdienu uzturvielu
daudzumu

nodrošināt precizitāti zivju produktu
izgatavošanas tehnoloģiskajā režīmā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saimnieciskums
izpalīdzīgums
draudzīgums
devīgums
uzņēmība
pielāgošanās spēja

dažādu valstu zivju ēdienu tradīcĳas

izlēmība
praktiskums
materiālisms*
pastāvība
rūpīgums
sistemātiskums**

pacietība
uzņēmība
apzinīgums
piesardzība
neatlaidība
atbildīgums

procesi, to pārraudzība un kontrole

ievērot zivju barošanas režīmu,
aprēķināt barības devas un novērtēt
barības kvalitāti

rīkoties ar zivju audzēšanas iekārtām

organizēt savu laiku

pavairot dekoratīvās zivis akvārĳā

noteikt un novērtēt zivju dzimumu un
veselības stāvokli

ātri reaģēt un koordinēt savas kustības

kārtot uzskaiti, rakstīt atskaites

dezinficēt, kaļķot, mēslot, appļaut dīķi,
veikt dīķu meliorācĳas darbus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

saimnieciskums
darbīgums
vērīgums
disciplinētība
centība
izturība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ekstensīvas biotehnoloģĳas

praktisks darbs ar fizisku slodzi

tehniski uzdevumi, mērījumi, risinājumi

eksperimenti ar neierastām garšvielu
kombinācĳām, jaunām piedevām

zivju audzēšanas iekārtas

saimnieciski āra darbi

kūpinātu zivju gatavošanas tehnoloģĳa,

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

praktiskums
precizitāte
neatlaidība
kārtīgums
materiālisms*
izturība

Man raksturīgas šādas īpašības:

ēdināšanas nozares jaunumi

savu zivju ēdienu recepšu veidošana

ēdieni no jūras produktiem

bioloģĳa, ķīmĳa, dabas zinības

praktisks un radošs darbs

zivis un zivkopība

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

viesu uzņemšana, cienāšana ar paša
gatavotu ēdienu

ZIVKOPIS

ZIVJU KULINĀRS
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cilvēku veselības un izskata
uzlabošana
veselīga dzīvesveida principi

imunitātes nostiprināšana ar vitamīniem, diētām, pārtikas piedevām
rūpes par veselību, laikus apmeklējot
ārstus
darbs, kas atvieglo cilvēku ciešanas

cilvēka ķermeņa uzbūve, fizioloģiskie procesi

netradicionālās un tautas dziedniecības metodes

apzinīgums
neatkarība
stabilitāte
precizitāte
pacietība
atbildība

sniegt pirmo medicīnisko palīdzību***

strādāt ar speciālām zobārstniecībā
pielietojamām iekārtām un
instrumentiem

*** pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikācĳu medicīnā vai bez tās
neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

pārzināt dažādu medicīnas preparātu iedarbību

novērst dažādas mutes dobuma slimības

koncentrēties atbildīga, augstas precizitātes uzdevuma veikšanai

saglabāt savu darba vidi kārtīgu un tīru

veikt mutes dobuma un zobu veselības
diagnostiku

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:
izpalīdzība
labestība
līdzjūtība
izturība
lietišķums
centība

ķīmĳa, bioloģĳa

veselīgs dzīvesveids

ķīmĳa, bioloģĳa

cilvēku izskats, vizuālā pievilcība

Mani interesē:

Mani interesē:

apzinīgums
patstāvība
stabilitāte
precizitāte
pacietība
atbildība

izpalīdzīgums
labestība
draudzīgums
taktiskums
praktiskums
centība

zobu kopšanas līdzekļu efektivitāte

rūpes par savu veselību, laikus apmeklējot ārstus

imunitātes nostiprināšana ar vitamīniem, diētu, pārtikas piedevām

uzmundrināt un iedrošināt cilvēkus
pirms medicīniskām manipulācĳām

pārzināt mutes dobuma profilakses
pasākumus

koncentrēties atbildīga, augstas precizitātes uzdevuma veikšanai

saprasties ar dažāda vecuma un
sociālā slāņa cilvēkiem

konsultēt zobu kopšanas līdzekļu izvēlē

veikt zobu tīrīšanas, kopšanas, balināšanas procedūras

veikt zobu rentgena uzņēmumus

vienkārši un saprotami izskaidrot sarežģītus medicīnas jautājumus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

analītiskums
kritiskums
zinātkāre
piesardzība
sistemātiskums *
racionalitāte **

Man raksturīgas šādas īpašības:

cilvēka ķermeņa uzbūve, fizioloģiskie procesi

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

kārtība un precizitāte lielās un mazās
lietās

ZOBU HIGIĒNISTS

ZOBĀRSTS
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piesardzība
kritiskums
zinātkāre
sistemātiskums *
racionalitāte **
apzinīgums

precizitāte
pacietība
disciplinētība
kārtīgums
centība
izpildīgums

uzdevumi roku veiklībai, praktiskā darba iemaņas

medicīnas palīgierīces cilvēku dzīves
kvalitātes uzlabošanai

regulāri saglabāt savu darbavietu kārtīgu un tīru

aprēķināt zobu protēžu izgatavošanas izmaksas

palīdzēt cilvēkiem atgūt veselus
zobus

veikt sev uzticētos uzdevumus laikā,
izpildīt visas saistības

lietot dažādas laboratorĳas iekārtas

veikt zobu sakodiena korekcĳu

izgatavot dažādas zobu protēzes un
citas zobiem paredzētās iekārtas
(kronīši, tiltiņi u.c.)

koncentrēties atbildīga, augstas precizitātes uzdevuma veikšanai

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

neatkarība
līdzjūtība
rūpība
praktiskums
materiālisms*
apķērība

pazīt mājdzīvnieku sugas un šķiras
skaidri formulēt savus priekšlikumus

regulāri veikt vienveidīgus pienākumus

saglabāt mieru un atturēties no agresivitātes izpausmēm

veikt zootehnisko uzskaiti un dzīvnieku
identifikācĳu

plānot un organizēt savu laiku

kontrolēt un pārraudzīt dzīvnieku un
mājlopu audzēšanas un labturības
prasību ievērošanu

stingri ievērot norādījumus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums –spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

pacietība
lietišķums
prasīgums
piesardzība
vērīgums
kritiskums

neatlaidība
sistemātiskums**
precizitāte
sirsnība
savaldība
racionalitāte***

praktisks darbs ar fizisku slodzi

raidījumi par dzīvnieku patversmēm,
dzīvnieku kopšanu un labturību

Man raksturīgas šādas īpašības:

fermas, modernas saimniecības

kvalitātes kontrole

ģenētika, ciltsraksti, to dokumentēšana un uzskaite

mērījumi, to rezultāti

dzīvnieki

rūpes par savu veselību, laikus apmeklējot ārstus

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

pielāgošanās spēja
praktiskums
izturība
atturība
stabilitāte
neatlaidība

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiska palīdzība cilvēkiem

cilvēku veselības un izskata
uzlabošana

eksperimenti un pētnieciskie darbi
dabaszinātnēs

bioloģĳa, dabas zinības, biznesa
ekonomiskie pamati

Mani interesē:

Mani interesē:
kārtība un precizitāte lielās un mazās
lietās

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

fizika, bioloģĳa
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saimnieciskums
stabilitāte
valdonība
uzņēmība
godkāre
savaldība

jūra, kuģošana

darbīgums
izturība
veiklība
sistemātiskums**
racionalitāte***
neatlaidība

zvejas komerciālie aspekti

lietot drošības un aizsardzības aprīkojumu, inventāru un apģērbu
novērtēt zvejas izmaksas un plānot
budžetu zvejas sezonai
kopt un labot zvejas aprīkojumu
vadīt motorlaivu

kontrolēt savas emocĳas un savaldīties ekstremālās situācĳās

sadarboties komandā, saskaņojot
savu rīcību ar citiem

ilgstoši izturēt smagu fizisku slodzi

peldēt, nirt, lekt ūdenī

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

*materiālisms – orientācĳa uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu
**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā
***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un
intelekts

materiālisms*
atbildīgums
piesardzība
taupīgums
praktiskums
drosme

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktisks darbs ar fizisku slodzi

kuģi, laivas, navigācĳas aparatūra

darbs vīriešu kolektīvā

ekstremālas situācĳas, to pārvarēšana

elastīgums
zinātkāre
impulsivitāte
radošums
draudzīgums
oriģinalitāte

neatkarība
apķērība
sapratne
intelektualitāte **
komplicētība ***
intuīcĳa ****

sakaru veidošana ar dažādiem cilvēkiem

rakstu, blogu rakstīšana par dažādām
aktualitātēm

žurnālistu drosme un meistarība

ekonomika, politika, kultūra

pārzināt ziņu rakstīšanas principus,
rakstu, intervĳu veidošanu
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā
termiņā
fotografēt, apstrādāt attēlus

rast radošus risinājumus dažādās
situācĳās
mobilizēt sevi intensīvam darbam
neatkarīgi no apstākļiem

strādāt ar lielu informācĳas daudzumu,
to analizēt
loģiski un precīzi formulēt savas
domas, jautājumus

saprasties un veidot sakarus ar
dažādiem cilvēkiem

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

* ekstraversĳa apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība,
sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācĳās un kuram patīk veidot
jaunus kontaktus
**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām
***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk
**** intuīcĳa – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

uzņēmība
izlēmība
enerģiskums
iniciatīva
ekstraversĳa *
godkāre

Man raksturīgas šādas īpašības:

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz
sabiedriskiem procesiem

informācĳas meklēšana dažādos
informācĳas avotos

sabiedriskās dzīves un kultūras
pasākumi

ziņas un notikumi valsts un pasaules
mērogā

Mani interesē:

Mani interesē:
zvejniecība, zvejas aprīkojums

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Profesĳas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un
prasmju atbilstību konkrētajai profesĳai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

ģeogrāfija, dabas zinības

ŽURNĀLISTS

ZVEJNIEKS

782

