
Pielikums 

Izglītības un zinātnes ministrijas  

rīkojumam Nr.  

  

Būvniecības nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu 

grupa 

Izglītības 

programmu 

kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

Daugavpils 

Būvniecības 

tehnikums 

Rīgas Celtniecības 

koledža 

Arhitektūra un 

būvniecība 

582 Būvniecība un 

civilā celtniecība 

 

582 01 Būvdarbi 

 

Betonēšanas tehniķis 

Betonētājs 

Būvstrādnieks 

Sausās būves tehniķis 

Sausās būves montētājs 

Būvstrādnieks 

Mūrnieks 

Krāšņu un kamīnu mūrnieks 

Būvstrādnieks 

Apdares darbu tehniķis 

Apdares darbu strādnieks 

Būvstrādnieks 

582 02 

Būvniecība 

 

Būvkonstrukciju montētājs ar 

specializācijām: 

˗ Metāla būvkonstrukciju 

montētājs 

˗ Dzelzsbetona būvkonstrukciju 

montētājs 

˗ Stikloto būvkonstrukciju 

montētājs 

˗ Koka būvkonstrukciju montētājs 

Būvstrādnieks 

582 03 Siltuma, 

gāzes un ūdens 

tehnoloģija 

Inženierkomunikāciju  tehniķis  

Inženierkomunikāciju  montētājs 



Smiltenes tehnikums  

 

Saldus tehnikums, 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts 

tehnikums", 

Daugavpils Būvniecības 

tehnikums 

 

Arhitektūra un 

būvniecība 

 

582 Būvniecība un 

civilā celtniecība 

582 05 

Transportbūves 

 

Transportbūvju būvtehniķis ar 

specializācijām: 

˗ Ceļu būvtehniķis 

˗ Tiltu būvtehniķis 

˗ Sliežu ceļu būvtehniķis 

˗ Tiltu būvtehniķis 

˗ Sliežu ceļu būvtehniķis  

˗ Būvniecības un ceļu būves 

mašīnu tehniķis 

Ceļu būves strādnieks ar 

specializāciju: 

˗ Bruģētājs 

582 04 

Hidroinženierzinā

tne 

 

Hidrobūvju būvtehniķis ar 

specializācijām: 

˗ Meliorācijas sistēmu būvtehniķis 

˗ Hidrotehnisko būvju būvtehniķis 

Vidzemes 

Tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums 

Ogres tehnikums Arhitektūra un 

būvniecība 

582 Būvniecība un 

civilā celtniecība 

582 01 Būvdarbi 

 

Jumiķis 

Namdaris 

Būvstrādnieks 

Rīgas Celtniecības 

koledža 

Daugavpils Būvniecības 

tehnikums 

Arhitektūra un 

būvniecība 

 

582 Būvniecība un 

civilā celtniecība 

582 02 

Būvniecība 

Ēku būvtehniķis 

Būvstrādnieks 

581 Arhitektūra un 

pilsētu plānošana 

 

581 01 

Arhitektūra 

Arhitektūras tehniķis   

581 04 Zemes 

ierīcība 

Mērniecības tehniķa kvalifikācija 

ar specializāciju: 

˗  Zemes lietu tehniķis 

581 03 Ģeodēzija 

un kartogrāfija 

Ģeotehnikas izpētes tehniķis 

Vairumtirdzniecība un 

mazumtirdzniecība 

341 

Vairumtirdzniecība 

un 

mazumtirdzniecība 

341 03 

Nekustamā 

īpašuma 

tirdzniecība un 

apsaimniekošana 

Namu pārzinis 

Namu apsaimniekošanas meistars 

Uzkopšanas darbu meistars 

Bulduru Dārzkopības 

vidusskola 

Daugavpils Būvniecības 

tehnikums 

Arhitektūra un 

būvniecība 

582 Būvniecība un 

civilā celtniecība 

582 02 

Būvniecība 

Ainavu būvtehniķis 

Ainavu strādnieks 



622 Dārzkopība 622 04 Dārzu un 

parku kopšana 

Koku kopšanas tehniķis 

Kokkopis (arborists) 

 

Drukas un mediju tehnoloģiju nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

Profesionālās 

izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts 

tehnikums" 

 
Ražošana un 

pārstrāde 

(Poligrāfijas 

ražošanas 

tehnoloģijas un 

izstrādājumu 

izgatavošana) 

545 Poligrāfijas 

ražošanas 

tehnoloģijas un 

izstrādājumu 

izgatavošana 

545 01 Grāmatu 

iesiešana 

545 02 Poligrāfija 

un izdevējdarbība 

Iespieddarbu noformējuma 

tehniķis 

Poligrāfijas iekārtu tehniķis ar 

specializācijām: 

˗ Digitālās drukas operators 

˗ Sietspiedējs 

˗ Fleksospiedējs 

˗ Reproiekārtu operators 

˗ Iespieddarbu apstrādes 

speciālists 

˗ Ofseta iespiedējs 

Grāmatsējējs 

Poligrāfijas ražošanas tehniķis 

Poligrāfiskās produkcijas 

ražošanas strādnieks * 

 

Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

Profesionālās 

izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Tehniskā 

koledža" 

Ogres tehnikums, 

Jelgavas Tehnikums 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas 

 

523 Elektronika un 

automātika 

523 03 

Telekomunikācijas 

Telekomunikāciju tehniķis 



Ogres tehnikums Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Tehniskā 

koledža", 

Jelgavas Tehnikums 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas  

523 Elektronika un 

automātika  

523 02 Elektronika Elektronikas tehniķis 

Elektronikas montētājs 

Jelgavas Tehnikums 

 

 

 

Ogres tehnikums, 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Tehniskā 

koledža", 

Rēzeknes tehnikums, 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts tehnikums" 

Datorika 

 

 

 

483 Datorsistēmas, 

datubāzes un 

datortīkli 

483 01 

Datorsistēmas, 

datubāzes un 

datortīkli 

Datorsistēmu tehniķis 

484 Programmēšana 484 01 

Programmēšana 

Programmēšanas tehniķis 

 

Enerģētikas nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

Profesionālās 

izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Tehniskā 

koledža" 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Liepājas Valsts 

tehnikums", 

Daugavpils Būvniecības 

tehnikums 

 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas  

(Aukstumiekārtas, 

Siltumenerģētika) 

521 Mehānika un 

metālapstrāde 

 

521 02 

Inženiermehānika 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu tehniķis 

Ūdens un kanalizācijas iekārtu 

remontatslēdznieks 

Vēdināšanas un kondicionēšanas 

sistēmu tehniķis 

Vēdināšanas un kondicionēšanas 

iekārtu remontatslēdznieks 

Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis 

Aukstumiekārtu 

remontatslēdznieks 

Kuģa saldēšanas iekārtu 

mehāniķis 

Gāzes apgādes sistēmu tehniķis 

Gāzes iekārtu remontatslēdznieks 



Siltumapgādes un apkures sistēmu 

tehniķis 

Siltumiekārtu remontatslēdznieks 

Profesionālās 

izglītības 

kompetences centrs 

"Liepājas Valsts 

tehnikums" 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts 

tehnikums", 

Daugavpils tehnikums, 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Tehniskā 

koledža", 

Ventspils tehnikums 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas  

522 Enerģētika 522 01 Enerģētika 

un elektrotehnika 

 

Elektrotehniķis ar specializācijām: 

˗ Atjaunojamās enerģētikas 

tehniķis 

˗ Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis 

˗ Elektrisko tīklu tehniķis 

˗ Elektromontāžas tehniķis 

Kuģa elektriķis 

Elektromontieris ar 

specializācijām: 

˗  Gaisvadu un kabeļlīniju 

elektromontieris 

-- Elektroatslēdznieks 

Elektroiekārtu montētājs 

 

 Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

Ogres tehnikums 
 

Lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un 

zivsaimniecība 

623 Mežsaimniecība 

 

623 01 Meža darbi 

un tehnika 

 

Mežsaimniecības tehniķis 

Motorzāģa operators 

Mežstrādnieks 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas  

525  

Mašīnzinības 

525 08 

Mežsaimniecības 

tehnika 

Meža mašīnu operators 

Kokvedēja automobiļa vadītājs 

Kuldīgas Tehnoloģiju 

un tūrisma tehnikums 

Vidzemes tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums 

Ražošana un 

pārstrāde 

(Kokapstrāde)  

 

 

543 Kokapstrādes 

tehnoloģijas un 

izstrādājumu 

izgatavošana 

543 01 

Kokapstrāde 

Koka izstrādājumu ražošanas 

tehniķis 

Datorizētu kokapstrādes iekārtu 

operators 

Kokapstrādes iekārtu operators 

Koksnes materiālu apstrādātājs 



Vidzemes tehnoloģiju 

un dizaina tehnikums 

Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums, 

Jelgavas Tehnikums  

Kokapstrādes 

tehnoloģijas un 

izstrādājumu 

izgatavošana  

543 Kokapstrādes 

tehnoloģijas un 

izstrādājumu 

izgatavošana 

543 04 

Kokizstrādājumu 

izgatavošana 

Mēbeļu galdnieks 

Būvizstrādājumu galdnieks 

Tapsētājs 

 

Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares  

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši  

nozaru kvalifikācijas sistēmai 

Profesionālās 

izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts 

tehnikums" 

RTU Olaines 

Tehnoloģiju koledža 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas 

(Ķīmija un 

saskarnozares) 

528 Ķīmijas 

tehnoloģijas  

 

528 01 Ķīmijas 

tehnoloģijas  

 

Materiālu ķīmijas tehniķis 

RTU Olaines 

Tehnoloģiju koledža 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts tehnikums"  

528 01 Ķīmijas 

tehnoloģijas  

 

Ķīmisko procesu tehniķis ar 

specializācijām: 

-- Farmaceitisko procesu tehniķis 

-- Parfimērijas un kosmētikas 

ražošanas tehniķis 

Ķīmiskās produkcijas ražošanas 

operators  

ar specializāciju: 

-- Stikla šķiedras ražošanas 

operators 

Biotehnoloģisko procesu tehniķis 

Biotehnoloģisko procesu 

operators 

Ķīmijas tehniķis ar specializāciju: 

-- Analītiskās ķīmijas tehniķis 

Ķīmijas laborants 

Vidzemes Tehnoloģiju 

un dizaina tehnikums 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas 

(Vide) 

529 Vides 

inženierzinātnes 

529 01 Vides 

inženierzinātnes 

Vides tehniķis 

 



Vidzemes 

Tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums 

RTU Olaines 

Tehnoloģiju koledža 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas 

(Vide) 

529 Vides 

inženierzinātnes 

529 01 Vides 

inženierzinātnes 

Vides iekārtu tehniķis 

 

Lauksaimniecības nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

Smiltenes tehnikums Malnavas koledža Veterinārija 640 Veterinārija 640 01 

Veterinārmedicīna 

Veterinārārsta asistents 

Lopkopība 621 

Lauksaimniecība 

621 04 Lopkopība Lopkopības tehniķis ar 

specializācijām: 

˗  zirgkopībā 

˗ aitkopībā 

Lopkopis 

Laukstrādnieks * 

Ogres tehnikums Smiltenes tehnikums Lauksaimniecība 624 Zivsaimniecība 624 01 

Zivsaimniecība 

Zivkopības tehniķis 

Zivkopis 

Zvejnieks 

621 

Lauksaimniecība 

621 05 Biškopība Biškopis 

Kandavas 

Lauksaimniecības 

tehnikums 

Vidzemes Tehnoloģiju 

un dizaina tehnikums, 

Malnavas koledža, 

Daugavpils Būvniecības 

tehnikums 

Lauksaimniecība  621 

Lauksaimniecība 

621 00 

Lauksaimniecība 

Lauksaimniecības mehanizācijas 

tehniķis 

 

Vidzemes 

Tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums 

Bulduru Dārzkopības 

vidusskola 

Lauksaimniecība 

 

621 

Lauksaimniecība 

621 01 Augkopība 

 

Augkopības tehniķis 

Augkopis  



Bulduru Dārzkopības 

vidusskola 

Vidzemes Tehnoloģiju 

un dizaina tehnikums 

Lauksaimniecība 

 

622 Dārzkopība 

 

622 00 Dārzkopība 

622 01 Puķkopība 

622 02 Stādu 

audzēšana 

 

Dārzkopības tehniķis 

Dārzkopības tehniķis ar 

specializācijām: 

‒ Dārzeņkopībā, 

‒ Augļkopībā, 

‒ Puķkopībā, 

‒ Stādaudzēšanā 

Dārzkopis 

 

Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors 

(Dizains) 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru 

kvalifikācijas sistēmai 

Kuldīgas 

Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums 

 

 

Rīgas Mākslas un mediju 

tehnikums, 

Zaļenieku komerciālā un 

amatniecības vidusskola,  

Rēzeknes Mākslas un 

dizaina vidusskola  

Vizuāli plastiskā 

māksla 

211 Vizuāli plastiskā 

māksla 

211 03 Restaurācija Restaurācijas tehniķis ar 

specializācijām: 

 Šķiedru materiālu 

restaurācijas tehniķis; 

 Silikātmateriālu restaurācijas 

tehniķis; 

 Metāla izstrādājumu 

restaurācijas tehniķis; 

 Koka konstrukciju 

restaurācijas tehniķis 

Rīgas Mākslas un 

mediju tehnikums 

Rīgas Stila un modes 

tehnikums, 

Ogres tehnikums, 

Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums, 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs, 

"Ventspils Mūzikas 

vidusskola" 

Dizains 213 Audiovizuālā 

māksla un mediju 

māksla 

213 Audiovizuālā 

māksla un mediju 

māksla 

Video operators 

Skaņu operators 

Gaismošanas operators 

213 01 

Vizuālās saziņas 

līdzekļu māksla 

Fotogrāfs 

216 Lietišķā māksla 216 02 Koka 

mākslinieciskā 

apstrāde 

Stila mēbeļu modelētājs 

214 Dizains 214 00 Dizains Materiālu dizainera asistents 



 Profesionālās 

izglītības 

kompetences 

centrs "Rīgas 

Dizaina un 

mākslas 

vidusskola" 

Rīgas Mākslas un mediju 

tehnikums, 

VSIA "Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas 

tehnikums", 

Vidzemes Tehnoloģiju 

un dizaina tehnikums, 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Liepājas Mūzikas, 

mākslas un dizaina 

vidusskola" 

Dizains 214 Dizains 

 

214 00 Dizains 

214 11 Apģērbu 

dizains 

 

 

Produktu dizainera asistents ar 

specializāciju: 

˗ Apģērbu dizainera asistents 

Ogres tehnikums Rīgas Mākslas un mediju 

tehnikums, 

Daugavpils Būvniecības 

tehnikums,  

VSIA "Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas 

tehnikums", 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Daugavpils Dizaina un 

mākslas vidusskola 

"Saules skola"" 

Dizains 214 Dizains 

 

214 02 Vides dizains 

214 03 Interjera 

dizains 

 

 

Vides dizainera asistents ar 

specializācijām: 

˗ Interjera dizainera asistents  

˗ Ārtelpu dizainera asistents  

Profesionālās 

izglītības 

kompetences 

centrs "Liepājas 

Mūzikas, mākslas 

un dizaina 

vidusskola" 

Rīgas Mākslas un mediju 

tehnikums, 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Dizaina un 

mākslas vidusskola", 

Ogres tehnikums, 

Jēkabpils Agrobiznesa 

koledža 

Dizains 214 Dizains 

 

214 00 Dizains Komunikācijas dizainera 

asistents 

˗ Grafikas dizainera asistents 

(drukātie un digitālie mediji) 

˗ Audiovizuālās komunikācijas 

dizainera asistents 

 

 



Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru 

kvalifikācijas sistēmai 

Profesionālās 

izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Tehniskā 

koledža" 

 

Ventspils tehnikums, 

Valmieras tehnikums  

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas 

(Metālapstrāde) 

521 Mehānika un 

metālapstrāde 

521 01 Metālapstrāde Programmvadības 

metālapstrādes darbgaldu 

iestatītājs 

Programmvadības 

metālapstrādes darbgaldu 

operators 

Ogres tehnikums 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts tehnikums" 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas  

(Mašīnzinības) 

525 Mašīnzinības  

(mehāniskie 

transportlīdzekļi, 

kuģi un gaisa kuģi) 

525 01 Autotransports Automehāniķis  

Autoatslēdznieks  

Transportlīdzekļu diagnostiķis  

Daugavpils 

Būvniecības 

tehnikums 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts tehnikums"  

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas  

(Mašīnzinības) 

525 Mašīnzinības  

(mehāniskie 

transportlīdzekļi, 

kuģi un gaisa kuģi) 

525 01 Autotransports Transportlīdzekļu krāsotājs 

Profesionālās 

izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts 

tehnikums" 

Daugavpils Būvniecības 

tehnikums 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas  

(Mašīnzinības) 

525 Mašīnzinības  

(mehāniskie 

transportlīdzekļi, 

kuģi un gaisa kuģi) 

525 01 Autotransports Autovirsbūvju 

remontatslēdznieks Sauszemes 

transportlīdzekļu tehniskais 

vērtētājs 

 

Ogres tehnikums Kandavas 

Lauksaimniecības 

tehnikums, 

Daugavpils Būvniecības 

tehnikums 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas 

(Metālapstrāde) 

525 Mašīnzinības  

(mehāniskie 

transportlīdzekļi, 

kuģi un gaisa kuģi) 

525 00 Mašīnzinības  

(mehāniskie 

transportlīdzekļi, kuģi 

un gaisa kuģi) 

Smago spēkratu mehāniķis 

Smago spēkratu atslēdznieks 

Valmieras tehnikums 

 

 

Ventspils tehnikums, 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Tehniskā 

koledža" 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas 

(Mehatronika) 

521 Mehānika un 

metālapstrāde 

521 06 Mehatronika Mehatronisku sistēmu tehniķis 



Ventspils tehnikums Daugavpils tehnikums, 

Valmieras tehnikums, 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts tehnikums"  

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas  

(Mašīnbūve) 

521 Mehānika un 

metālapstrāde 

521 01 Metālapstrāde  

521 03 

Inženiertehnika, 

mehānika un 

mašīnbūves 

tehnoloģijas 

Mašīnbūves tehniķis 

Virpotājs 

Frēzētājs 

Atslēdznieks 

Montāžas darbu atslēdznieks 

Rūpniecisko iekārtu mehāniķis 

ar specializāciju: 

˗ Ķīmisko un biotehnoloģisko 

iekārtu mehāniķis  

Rīgas 3. arodskola Valmieras tehnikums, 

Ventspils tehnikums, 

Daugavpils Būvniecības 

tehnikums 

 

Inženierzinātnes un 

tehnoloģijas 

(Metālapstrāde) 

521 Mehānika un 

metālapstrāde 

521 01 Metālapstrāde Rokas lokmetinātājs 

(MMA/111) 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu aktīvās 

gāzes vidē (MAG/135) 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

mehanizēto iekārtu inertās 

gāzes vidē (MIG/131) 

Lokmetinātājs metināšanā ar 

volframa elektrodu inertās 

gāzes vidē (TIG/141) 

Gāzmetinātājs (OAW/311) 

 

Pārtikas rūpniecības nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā joma Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru 

kvalifikācijas sistēmai 



Rēzeknes tehnikums VSIA "Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas 

tehnikums", 

Valmieras tehnikums, 

Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums, 

 

Ražošana un 

pārstrāde 

541 Pārtikas 

ražošanas 

tehnoloģijas un 

izstrādājumu 

izgatavošana 

541 01 Pārtikas 

produktu tehnoloģija 

541 04 Miltu 

izstrādājumu ražošana 

541 05 Gaļas produktu 

ražošana 

541 06 Piena produktu 

ražošana 

541 07 Augļu un 

dārzeņu pārstrāde 

541 08 Zivju apstrādes 

tehnoloģija 

541 09 Dzērienu 

ražošana 

Pārtikas produktu ražošanas 

tehniķis ar specializācijām: 

˗ Gaļas un gaļas produktu 

ražošanas tehniķis 

˗ Zivju produktu ražošanas 

tehniķis 

˗ Piena un piena produktu 

ražošanas tehniķis 

˗ Augļu un dārzeņu pārstrādes 

ražošanas tehniķis 

˗ Dzērienu ražošanas tehniķis 

˗ Maizes un miltu produktu 

ražošanas tehniķis 

- Saldumu un šokolādes 

ražošanas tehniķis 

Pārtikas produktu ražošanas 

operators 

Pārtikas produktu ražošanas 

strādnieks  

 

Skaistumkopšanas nozare 

Metodiskā darba  

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru 

kvalifikācijas sistēmai 

Rīgas Stila un modes 

tehnikums 

 

VSIA "Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas 

tehnikums", 

Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums 

Skaistumkopšanas 
pakalpojumi 

815 

Skaistumkopšanas 

pakalpojumi 

815 00 Skaistum- 

kopšanas pakalpojumi 

815 01 Dekoratīvā 

kosmētika 

815 02 Frizieru 

pakalpojumi 

815 03 Nagu kopšanas 

pakalpojumi 

Kosmētiķis 

Manikīra un pedikīra 

speciālists 

Frizieris – stilists 

Frizieris 

Vizuālā tēla stilists 

Vizāžists 

Grimētājs 

SPA speciālists 

Pirtnieks 



Pirts meistars 

 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

Rīgas Stila un modes 

tehnikums 

 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Liepājas Valsts 

tehnikums", 

Smiltenes tehnikums 

Ražošana un 

pārstrāde 

(Šūto izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģija) 

 

542 Tekstiliju 

ražošanas 

tehnoloģijas un 

izstrādājumu 

izgatavošana  

 

 

 

542 01 Tekstila un 

apģērbu tehnoloģija 

542 02 Šūto 

izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģija 

542 03 Trikotāžas 

izstrādājumu 

ražošanas 

tehnoloģija 

Tērpu izgatavošanas 

un stila speciālists 

Drēbnieks 

Šuvējs 

Šūšanas iekārtu operators 

Šuvēja palīgs  

Tērpu modelēšanas un 

konstruēšanas speciālists 

Piegriezējs 

546 Ādas apstrādes 

tehnoloģijas un 

izstrādājumu 

izgatavošana 

546 00 Ādas 

apstrādes 

tehnoloģijas un 

izstrādājumu 

izgatavošana 

Ādas un kažokādas izstrādājumu 

izgatavošanas speciālists 

Apavu izgatavotājs  

Apavu labotājs 

 

Transporta un loģistikas nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības  

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

 PIKC "Liepājas 

Valsts tehnikums" 

Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts tehnikums"  

Transports un 

loģistika 

345 Vadība un 

administrēšana 

  

 

345 12 

Telemehānika un 

loģistika 

 

Loģistikas darbinieks ar 

specializācijām: 

˗ Ražošanas loģistikas 

darbinieks; 

˗ Pasažieru pārvadājumu 

loģistikas darbinieks 

Noliktavas darbinieks 

Noliktavas strādnieks* 



840 Transporta 

pakalpojumi 

840 10  

Transporta 

pakalpojumi 

Dokers 

 

525 Mašīnzinības 

(Mehāniskie 

transportlīdzekļi, 

kuģi un gaisa kuģi) 

840 05 Gaisa 

satiksmes 

pakalpojumi  

Gaisa kuģu mehāniķis 

 

Profesionālās 

izglītības 

kompetences centrs 

"Rīgas Valsts 

tehnikums" 

Daugavpils tehnikums 

 

Transports un 

loģistika 

840 Transporta 

pakalpojumi 

 

840 08 Dzelzceļa 

pakalpojumi 

 

Dzelzceļa transporta 

pārvadājumu organizācijas un 

kustības drošības tehniķis   

Dzelzceļa transporta 

automātikas, telemehānikas un 

sakaru tehniķis ar specializāciju: 

- Dzelzceļa elektrolīniju 

mehāniķis 

525 Mašīnzinības 

(Mehāniskie 

transportlīdzekļi, 

kuģi un gaisa kuģi) 

525 04 Dzelzceļa 

transports 

Lokomotīvju saimniecības 

tehniķis ar specializācijām: 

˗ Dīzeļlokomotīves vadītājs 

(mašīnists); 

˗ Dīzeļvilciena vadītājs 

(mašīnists); 

˗ Elektrovilciena vadītājs 

(mašīnists); 

˗ Elektrolokomotīves vadītājs 

(mašīnists); 

˗ Sliežu motortransporta vadītājs 

(mašīnists); 

˗ Dzelzceļa nepašgājējas 

mašīnas un to sastāvu operators 

(mašīnists). 

Vilces līdzekļa vadītāja 

(mašīnista) palīgs 

Sliežu ceļu saimniecības tehniķis 

Sliežu ceļu brigadieris 

Transporta vagonu tehniķis 

 



Tūrisma nozare 

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

Kuldīgas 

Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums 

VSIA "Rīgas Tūrisma un 

radošo industriju 

tehnikums", 

Ventspils tehnikums 

Tūrisma 

pakalpojumi 

812 Tūrisma un 

atpūtas organizācija  

812 01 Tūrisma 

pakalpojumi 

Tūrisma pakalpojumu 

konsultants 

Viesnīcu un 

restorānu 

pakalpojumi 

811 Viesnīcu un 

restorānu serviss 

811 02 Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Konditors 

Konditora palīgs 

Ventspils tehnikums VSIA "Rīgas Tūrisma un 

radošo industriju 

tehnikums", 

Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums 

Viesnīcu un 

restorānu 

pakalpojumi 

811 Viesnīcu un 

restorānu serviss 

811 03 Viesnīcu 

pakalpojumi 

 

Viesmīlības pakalpojumu 

speciālists 

Viesnīcas istabenis 

Viesu uzņemšanas dienesta 

speciālists 

Viesmīlis 

Vīnzinis 

Bārmenis 

VSIA "Rīgas 

Tūrisma un radošo 

industriju 

tehnikums" 

Kuldīgas Tehnoloģiju un 

tūrisma tehnikums, 

Ventspils tehnikums 

Viesnīcu un 

restorānu 

pakalpojumi 

 

811 Viesnīcu un 

restorānu serviss 

811 02 Ēdināšanas 

pakalpojumi 

Pavārs ar specializācijām: 

 Restorāna pavārs 

 Kuģa pavārs 

Pavāra palīgs  

Virtuves darbinieks* 

 

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība 

Metodiskā darba  

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

Saldus tehnikums  Ugunsdrošība un 

ugunsdzēsība 

861 Personu un 

īpašuma aizsardzība 

861 08 

Ugunsdrošība un 

ugunsdzēsība 

Ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta ugunsdzēsējs glābējs 

 

 

 



Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare  

Metodiskā darba 

virsvadība 

Līdzatbildība 

metodiskā darba 

veikšanā 

Metodiskā darba 

joma 

Izglītības 

programmu grupa 

Izglītības 

programmu kopa 

Profesionālās kvalifikācijas 

atbilstoši nozaru kvalifikācijas 

sistēmai 

Profesionālās 

izglītības 

kompetences centrs 

"Liepājas Valsts 

tehnikums" 

Valmieras tehnikums Komerczinības un 

administrēšana 

341 

Vairumtirdzniecība 

un 

mazumtirdzniecība 

 

 

 

341 02 

Komerczinības 

Komercdarbinieks ar 

specializācijām: 

 - Mazumtirdzniecības 

Komercdarbinieks 

˗ Reklāmas pakalpojumu 

komercdarbinieks 

˗ Rūpniecības komercdarbinieks 

˗ Agrārā sektora 

komercdarbinieks 

Pārdevējs 

Pārdevēja palīgs  

Valmieras tehnikums Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

"Liepājas Valsts 

tehnikums" 

Komerczinības un 

administrēšana 

343 Finanses, banku 

lietas un 

apdrošināšana 

344 Grāmatvedība 

un nodokļi 

343 01 Banku 

zinības un finanses 

344 02 

Grāmatvedība 

Finanšu darbinieks  

Grāmatvedis 

 

346 Sekretariāta un 

biroja darba 
346 01 

Administratīvie un 

sekretāra 

pakalpojumi 

Klientu apkalpošanas speciālists 

Lietvedis 

Sekretārs 

 


