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DARBA TIRGUS DISPROPORCIJAS UN STRATĒĢIJAS TO KOREKCIJAI
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Mūsdienu izaicinājumi

Industry 1.0 Industry 2.0 Industry 3.0 Industry 4.0

1. Mehanizācija
mehanizēta ražošana

2. Industrializācijā
masveida ražošana

3. Automatizācija
elektroautomatizācija

4. Inteliģentās sistēmas
integrētā automatizācija

18 gadsimta beigas 20. Gadsimta sākums Agrie 1970tie Šodien 

Ražošanas digitalizācija

Decentralizētas lēmumu pieņemšanas 
struktūras

Datu tīkli ražošanā un 
plaša datu plūsma

Inteliģentās 
rūpnīcasKiber- fizikālas 

sistēmas

Procesu decentralizācija
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Sadarbība ar darba devējiem

• MASOC, SIA Festo, SIA PRAKSE LV,  Schneider Electric kompānijas LEXEL 
FABRIKA, SIA PERUZA, AS Latvijas papīrs  pieņēma lēmumu (noslēgti 
sadarbības līgumi) investēt laiku un resursus darba vidē balstītu mācību 
organizēšanā. 

• Mācību procesā tiek īstenoti duālās izglītības elementi (iepazīšanās ar A/S 
„Latvijas finieris” darbgaldiem un tehnoloģijām, SIA „Getliņi Eko” ražošanas 
procesa automatizāciju un regulēšanu, A/S „Sidrabe” tehnoloģijām, SIA "L-
Ekspresis" vagonu remontu un dažādu materiālu izmantošanu tā procesā) u.c.. 

• Tā kā koledžā ir laba bāze un resursi, tad pamatiemaņu apgūšana paliek 
koledžas ziņā 

• Virsmērķis: izveidot sistēmu, kas pietuvinātu izglītību darba videi
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Mehatroniķu papildus specializācijas iespējas

Papildus kompetences ļauj mehatroniķim 
specializēties sekojot darba tirgus pieprasījumam, 
piemēram:

• Iekārtu apkopes speciālists
•PLC un robotikas speciālists
•Fluīdtehnikas speciālists
•Montāžas speciālists
•Procesu optimizācijas speciālists
• …daudz citu specializācijas jomu
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Modulāras mehatronikas mācību programmas piemērs
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Noslēguma projekts (tēma no uzņēmuma)

Elektrotehnika un 
elektronika :
• Elektrotehnikas 

pamati
• Elektronika
• Elektropiedziņa
• Projektdarbs: 

Elektrotehnika un 
elektronika

Tests un projekts 
uzņēmumā

Tests un projekts 
uzņēmumā

Tests un projekts 
uzņēmumā

Tests un projekts 
uzņēmumā

Tests un projekts 
uzņēmumā

Mehānika:
• Tradicionālā metālu 

apstrāde
• Metālu apstrāde ar 

CNC iekārtām
• Projektdarbs: Metālu 

apstrāde

Iekārtu apkopes 
speciālists

PLC un robotikas
speciālists

Fluīdtehnikas
speciālists

Montāžas 
speciālists 

Procesu 
optimizācijas 

speciālists

Fluīdtehnika:
• Modernā industriālā 

pneimatika
• Modernā industriālā

hidraulika
• Speciālā industriālā 

pneimatika
• Speciālā industriālā

hidraulika

PLC programmēšana:
• Digitālās tehnoloģijas
• PLC programmēšanas 

pamati
• PLC secīgu procesu 

programmēta vadība
• Mērīšana un sensoru 

tehnoloģijas

Pamatkurss:
• Informātika
• Matemātika
• Angļu valoda
• Tehniskā zīmēšana
• Materiālu mācība
• Tehniskā mehānika
• Ekonomika
• Metroloģija

• P/EP/PLC sistēmu 
remonts un apkope

• Tehniskā komunikācija
• Efektīva problēmu 

risināšanas tehnika
• Efektīvas apkopes 

pamati
• Apkopes stratēģijas

• Simatic S7 analogā un 
PID vadība

• Tehniskā komunikācija
• S7 prasmes
• Robotikas pamati
• Pārvietojumu vadības 

risinājumi

• P/H sistēmu remonts un apkope
• Efektīva problēmu risināšanas 

tehnika
• Sistemātiska drošības 

uzlabošana fluidtehniskajās
sistēmās

• Proporcionālā hidraulika
• Vakuums satveršanas 

tehnoloģijās
• Vārstu terminālu pielietojums

• Materiālu transports ar 
celšanas mehānismiem

• Salikšana un instalēšana
• Darba organizēšana
• Tehniskā komunikācija
• Mehatronisku sistēmu 

salikšana un nodošana 
lietotājam

• Efektīva problēmu 
risināšanas tehnika

• Synchro – ievads lean procesos
• Vērtības plūsmas analīze un 

veidošana
• Sistemātiska papildus vērtības 

radīšanas procesa izveide
• Efektīvas apkopes pamati
• Efektīva problēmu risināšanas 

tehnika
• Apkopes stratēģijas
• Klient orientēts serviss
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Piemērs ar piecām papildus specializācijas programmām. Apmācāmais 
specializējas kādā no tām, atkarībā no darba tirgus pieprasījuma.
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Prasmes / kompetences ko sniedz papildus specializācijas programmas

• Var uzturēt un apkopt 
iekārtas, definēt 
bojājumus un atrast 
to iemeslus. 

• Spēj pielietot 
problēmrisināšanas
metodes. 

• Var novērst bojājumu 
iemeslus un 
dokumentēt visu 
saistīto informāciju.

• Izprot dažādos 
apkopes uzdevumus 
un spēj tos veikt. 

• Spēj identificēt 
klientu vajadzības.

• Var operēt ar PLC 
un robotikas 
sistēmām un 
programmatūru

• Spēj analizēt esošu 
programmu, atrast 
trūkumus un novērst 
tos.

• Spēj pielietot 
problēmrisināšanas
metodes un atrast 
problēmu cēloņus 
sistemātiskā ceļā.

• Spēj identificēt
klientu vajadzības. 

• Var operēt ar 
pneimatikas un 
hidraulikas 
sistēmām, atrast 
trūkumus un uzlabot 
tās. 

• Spēj konfigurēt 
vārstu terminālus. 

• Spēj pielietot 
problēmrisināšanas
metodes un atrast 
problēmu cēloņus 
sistemātiskā ceļā. 

• Pārzin mehānisko, 
pneimatisko un 
elektrisko sistēmu 
montāžu.

• Spēj izvēlēties 
pareizās 
komponentes, 
metodes un 
darbarīkus. 

• Spēj realizēt 
mehatronisku
sistēmu salikšanu.

• Spēj strādāt 
sistemātiski un 
efektīvi. 

• Izprot lean ideju un 
var identificēt 
zudumus ražošanas 
procesos. 

• Spēj atklāt to 
iemeslus, plānot un 
realizēt uzlabojumus.

• Var strādāt kā Lean 
pārmaiņu speciālista 
asistents un atbalstīt 
tā aktivitātes.

• Var būt atbildīgs par 
uzlabojumu praktisku 
realizāciju. 

Iekārtu apkopes
speciālists

PLC un 
robotikas
speciālists

Fluīdtehnikas
speciālists

Montāžas
speciālists

Procesu
optimizācijas
speciālists
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Kompetenču attīstības cikls ko īsteno mācību 
iestāde sadarbībā ar darba devējiem

1. Izprast darba devēju pieprasījumu pēc 
konkrētu kompetenču piedāvājuma

2. Izstrādāt pieprasīto kompetenču apguves 
konceptu

3. Iegūt, uzlabot un sistematizēt zināšanas
4. Pielietot zināšanas apmācībā un attīstīt 

prasmes
5. Izvērtēt rezultāta atbilstību pieprasījumam
6. Dinamiski koriģēt visu procesu

Kā izvērtēt papildus specializēto kompetenču pilnveides procesu
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Kāpēc uzņēmumi iesaistās prakses vietu nodrošināšanā:

• sadarbībā ar PII nodrošina iespēju sev sagatavot jaunos darbiniekus;
• sagatavo potenciālos darbiniekus strādāt reāla uzņēmuma darba vidē;
• apmāca jaunos darbiniekus strādāt ar konkrētajā uzņēmumā izmantotajām

tehnoloģiskajām iekārtām
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Apmācības un  konsultācijas kas balstītas uz pieprasījumu

Ar ko šīs apmācības var piesaistīt darba 
devēju:

• Zināšanas par automatizācijas 
tehnoloģijām nevis atsevišķu ražotāju 
produktiem

• Prioritāte praktiskajai apmācībai, 70% 
apmācību laika veltot praktiskiem darbiem 
ar reālām industriālām komponentēm

• Tieša zināšanu pārnese no mācību vietām 
uz ražošanu

• Apmācības var tikt specializētas un 
pielāgotas atbilstoši klienta ražošanas 
procesam

• Sertifikācija katram apmācību dalībniekam
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Kādēļ mācīšanās rezultātu vērtēšana ir būtiska un nepieciešama?

 mācīšanās rezultāti apraksta nevis skolotāja/mācībspēka nodomus, bet gan
audzēkņa/studenta reāli iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences

 uzsvars nav uz saturu, bet gan uz rezultātu

 pāreja uz mācīšanās rezultātos balstītām programmām ļauj iedibināt
programmu kvalitātes nepārtrauktu pilnveidi

 mācīšanās rezultātu pieeja ļauj savienot formālajā un neformālajā izglītībā
apgūto un tādējādi paver iespējas mūžizglītībai

 mācīšanās rezultātu pieeja ved pie viennozīmīgiem un objektīviem sekmju
vērtēšanas kritērijiem
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Praksē PERUZA darbojas trīs RTK
Profesionālās vidusskolas audzēkņi
Mehatronisko sistēmu tehniķa specialitātē:

 Gundars Blūms
 Deniss Dubins
 Arvis Pļavnieks

Mehatronikas iestatīšanas darbi: 
robotmanipulatora un šķērstransportiera darbības 
salāgošana 12

RTK audzēkņi praksē 
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Roberts Dlohi, PERUZA valdes loceklis: 

«Puiši Tehniskajā koledžā ir ieguvuši labu
sagatavotību, lai tiem prakses gaitā uzticētu arvien
sarežģītākus un atbildīgākus uzdevumus. Labprāt
piedāvāšu viņiem darbu uzņēmumā, vienlaikus
mudināšu turpināt izglītošanos!»

Iekārtas vadības sistēmas elektromontāžas un 
iestatīšanas darbi
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Jānis Spoģis, Festo SIA izpildirektors:

«Mēs piedāvājam savu pieredzi un zināšanas par
jaunākajiem industriālās automatizācijas
risinājumiem apgūt Latvijas tehnisko mācību
iestāžu pasniedzējiem. Esam ieinteresēti, lai
pasniedzēji audzēkņiem mācību gaitā varētu sniegt
ne vien teorētiskas zināšanas un palīdzētu veikt
atbilstošus praktiskos darbus, bet arī lai viņi būtu
zinoši par industriālās vides aktuālajām
tendencēm, attīstības virzieniem un pārzinātu
inovatīvākās tehnoloģijas.»
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Festo SIA apmācību kursos zināšanas industriālās
automatizācijas jomā apguvuši vairāku Latvija
tehnisko mācību iestāžu pasniedzēji. Pieprasītākie
apmācību kursu moduļi ir:

• Pneimoautomātika
• Hidroautomātika
• PLC programmēšana
• Energoefektivitāte

Pasniedzēji no Rīgas, Liepājas, Ventspils un
Valmieras apgūst jaunākos risinājumus
elektropiedziņu jomā.
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Kontaktinformācija

Jānis Nipers PIKC RTK  direktora vietnieks
www.rtk.lv E-mail:braslas@rtk.lv
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