
Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību (auto un spēkratu) nozares struktūrā iekļauto profesiju karte 
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Montāžas darbu 
atslēdznieks 

 

 

1 Iekļauta MMM NKS 3.LKI līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Metināšanas speciālists (IWS), kā specializācija 3.LKI līmeņa  kvalifikācijai “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”, “Lokmetinātājs 

metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) “, “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvā gāzes vidē (MAG)”,  vai  “Rokas lokmetinātājs (MMA)”. 
2   Specializācija  4.LKI   līmeņa profesionālajai kvalifikācijai “Mašīnbūves tehniķis”, vai “”Rūpniecisko iekārtu mehāniķis”, vai 5.LKI līmeņa profesionālajai  kvalifikācijai ”Mašīnbūves speciālists”. 
3 Specializācija   6.LKI līmeņa profesionālajai kvalifikācijai “Mehānikas inženieris”. 
4  Aktualizēts NKS  nozares  profesiju pārskata informācija. Kvalifikācijas iespējams iegūt vienas izglītības programmas ietvaros, kā arī to iegūšana var tikt īstenota tālākizglītības ietvaros. 
5  Vairākas kvalifikācijas iespējams iegūt vienas izglītības programmas ietvaros, kā arī to iegūšana var tikt īstenota tālākizglītības ietvaros.  

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0017.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0017.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0017.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0300.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0300.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-077.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-077.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-076.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-076.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0482.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0482.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0482.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0007.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0320.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0320.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-028.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-028.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-028.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0323.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0323.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-016.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-016.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-016.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-015.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-015.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-015.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0010.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-014.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0172.pdf
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0172.pdf


LKI PKI  Mašīnzinības 

7. 5. 

Akadēmis
ki izglītots  

amatu 
meistars1 

Sauszemes 

transportlīdzekļu 

tehniskais eksperts5 

 

    

Autotransporta un 

spēkratu speciālists7 

 

    

6. 5. 

Akadēmis
ki izglītots  

amatu 
meistars1 

Smago spēkratu 

inženieris6 

 

Autotransporta 

inženieris9 

 

    

5. 4. 
Amatu 

meistars1 
 

Autoservisa 

speciālists1 

 

   

4. 3. 
Amatu 
zellis1 

Sauszemes 

transportlīdzekļu 

tehniskais vērtētājs2 
 

    

Transportlīdzekļu 
diagnostiķis10 

 

    

Smago spēkratu 

mehāniķis4 

 

Automehāniķis11 

 

Autovirsbūvju 

remontatslēdznieks 

 

Transportlīdzekļu 

krāsotājs 

 

3. 2.  
Smago spēkratu 

atslēdznieks3 

 

Autoatslēdznieks8 

 

    

2. 1. 

  

¹Tiek izvērtēts profesionālās kvalifikācijas saturs un nosaukums. 

² Pēc Profesionālās izglītības likuma grozījumu apstiprināšanas plānots kvalifikāciju iekļaut 5. LKI līmenī. Papildu prasība  - iegūst tikai pēc izglītības programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas automehāniķa vai 

smago spēkratu mehāniķa profesionālās kvalifikācijas. 
3 Mainīts kvalifikācijas nosaukums, bez izmaiņām profesiju standartā/ modulārajās programmās. Papildu prasība  -  traktortehnikas vadītāja apliecība, kas ir nepieciešama pienākumu veikšanai. 
4 Mainīts kvalifikācijas nosaukums, bez izmaiņām profesiju standartā/ modulārajās programmās. Papildu prasība  - iegūst tikai pēc izglītības programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas smago spēkratu atslēdznieka 

vai autoatslēdznieka profesionālās kvalifikācijas; automobiļa vadītāja apliecība, kas ir nepieciešama pienākumu veikšanai. 
5 Mainīta atrašanās vieta NKS. Pienākumu un uzdevumu veikšanai ir nepieciešamas 7.LKI līmeņa prasmes un kompetences. 
6 Iekļauta MMM NKS 6.LKI līmeņa profesionālā kvalifikācija. 
7 Iekļauta MMM NKS 7.LKI līmeņa profesionālā kvalifikācija. 
8 Aktualizēts NKS  nozares  profesiju pārskata informācija. 
9 Mainīts kvalifikācijas nosaukums. 
10 Mainīts kvalifikācijas nosaukums, bez izmaiņām profesiju standartā/ modulārajās programmās. Pēc Profesionālās izglītības likuma grozījumu apstiprināšanas plānots kvalifikāciju iekļaut 5. LKI līmenī. Papildu prasība  - iegūst tikai pēc 

izglītības programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas automehāniķa vai smago spēkratu mehāniķa profesionālās kvalifikācijas.  
11 Papildu prasība  -  iegūst tikai pēc izglītības programmas ietvaros vai ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtas autoatslēdznieka vai smago spēkratu atslēdznieka profesionālās kvalifikācijas;  autovadītāja apliecība, kas ir nepieciešama 

pienākumu veikšanai.  
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