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Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC)

Dibināta 1994 |   Apvieno virs 180 biedriem   |   ORGALIM, LTRK, LDDK biedrs

Pārstāv un apvieno vadošos mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmumus, kā 
arī saistītās organizācijas un pakalpojumu sniedzējus (materiālu un iekārtu 
piegādātājus, IT, testēšanas, sertifikācijas organizācijas, pētniecības, izglītības un 
apmācību iestādes)

Aktivitātes:
- Interešu pārstāvniecība un nozares kopīgo jautājumu risināšana
- Kopīgi projekti un aktivitātes biedru konkurētspējas stiprināšanai

• Izglītība un apmācības

• Pieredzes un informācijas apmaiņa

• Pētniecība un inovācijas

• Mārketings un eksporta veicināšana

• Kopīgi pasākumi, savstarpējās sadarbības veicināšana

Galvenais darbības mērķis –
biedru starptautiskā konkurētspēja un nozares kopīgā attīstība

www.masoc.lv

http://www.masoc.lv/
https://www.facebook.com/masinbuvesunmetalapstradesrupniecibasasociacija
https://twitter.com/Metalapstrade
https://www.youtube.com/channel/UCzhVvuhTaJtdXhDjo0MPtrQ
https://www.linkedin.com/company/24801033/admin/


Galvenie nozares fakti 
un rādītāji



Mašīnbūve un metālapstrāde Latvijā
galvenie fakti un iezīmes

Apgrozījums 2021. gadā  2
miljardi EUR 

Eksports 2021.gadā 
1,6 miljardi EUR

Eksportē ap 80% no saražotā 
apjoma

Nodarbināti ~ 24 600

• Nodrošina ar iekārtām, produktiem un tehnoloģijām visas pārējās
tautsaimniecības nozares

• Pārsvarā industriāla pielietojuma produkcija

• Dominē mazie un vidējie uzņēmumi

• Gan ārvalstu, gan vietējā kapitāla uzņēmumi

• Inovāciju un jaunu produktu radīšanas pamatā – uzņēmumu 
inženiertehniskais personāls  (nepieciešama sadarbība ar zinātni un 
citām nozarēm)

Nozare ir zaļa. Metāls ir 100% pārstrādājams izejmateriāls.



Mašīnbūve un metālapstrāde: apakšnozaru struktūra
(procenti no kopējā nozares apgrozījuma 2021)

C24 – Metālu ražošana

C25 – Metāla izstrādājumiC27 – Elektriskās iekārtasC28 – Iekārtas un darba mašīnas

C29 – Autobūve C30 – Citi transporta līdzekļi

13% 4% 5%

17% 18% 44%



Apstrādes rūpniecības struktūra Latvijā, 2020
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citas

Nemetālisko minerālu ražošana (C23)

Ķīmija un farmācija (C20; 21)

Papīra izstrādājumi un poligrāfija (C17; 18)

Tekstils un apģēru ražošana (C13; C14;
C15)

Kokapstrāde (C16)

Pārtikas rūpniecība (C10; C11)

Mašīnbūve un metālapstrāde (C24; C25;
C27; C28; C29; C30)



Mašīnbūves un metālapstrādes nozare – galvenie rādītāji
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Galveno rādītāju dinamika mašīnbūves un metālapstrādes 
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Mašīnbūves un metālapstrādes nozares galvenie eksporta tirgi, 2021

Zviedrija
14%

Dānija
13%

Vācija
11%

Krievija
9%Francija

7%

Norvēģija
5%

ASV
4%

Apvienotā 
Karaliste

4%

Lietuva
3%

Somija
3%

Beļģija
3%

Citas
24%

Kopējais eksporta īpatsvars ~80%

Aptver apakšnozares: C24; C25; C27; C28; C29; C30
Ietver datus tikai par uzņēmumiem, kuru pamatdarbība ir 
ražošana, lai mazinātu reeksporta ietekmi

Tirgi, kuri ir tiešā veidā ietekmēti 2022.gadā līdz ar karu 
Ukrainā (īpatsvars MM eksporta struktūrā 2021)
• Krievija 9%
• Ukraina 0,7%
• Baltkrievija 0,4%

Avots: CSP pēc MASOC pasūtījuma



Nozare reģionos (nodarbināto skaits) Lielākie nozares centri:
• Rīga
• Rīgas reģions
• Liepāja
• Daugavpils
• Jelgava
• Ventspils
• Valmiera
• Dobele



Ko un kam ražo nozares 
uzņēmumi?



Mašīnbūve un metālapstrāde uzņēmumu mērķa sektori

Avots: MASOC nozares pētījums (2021), % no respondentiem



Metālapstrādes pakalpojumi, dažādu sastāvdaļu ražošana

Mehāniski apstrādātas detaļas Metinātas konstrukcijasLokšņu apstrāde

CNC SAAN, Exigum, Baltma, BGM 
Industry, Anttrom, Dueco, 
Scandmetall, Silkeborg
Spaantagning Baltic, TKL, Metāro

EMJ Metāls, Steel Profi, KNK 
Mefab, EHT Fabrik, Nook Serviss, 
Metālmeistars

SFM Latvia, Eko El, Rubate, East 
Metal, In-Metal,  Reserv Inc., 
Tetralia, Prometal Group, 
Kontmet



Būvniecība – tērauda konstrukciju projektēšana, ražošana

S.B.C. – pilna cikla tērauda būvkonstrukciju 
izstrāde

Uzņēmumi
• S.B.C 
• Vairogs M
• Mārupes Metālmeistars
• LS Steel
• MW Konstrukcijas
• Ošukalns celtniecība
• Stars Met
• Steel Work
• Ventspils metināšanas rūpnīca



Iekārtas un tehnoloģijas lauksaimniecībai

Preco – graudu kaltes, transportieri un apstrādes 
iekārtas
Youtube video par uzņēmumu

Zieglera mašīnbūve – graudaugu novākšanas tehnika

Youtube video par uzņēmumu

https://www.youtube.com/watch?v=lJ_1cXoySic&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=OJgJXNMoCkk


Iekārtas un tehnoloģijas kokapstrādei un meža nozarei

Dores Engineering – automatizēta koka māju elementu 
ražošanas līnija. (Youtube video šeit)

Uzņēmumi
• Baltbrand
• Latvijas Finieris Iekārtu rūpnīca
• Dores Engineering (Forma)
• Tehnika Auce
• TTS
• NOOK
• SmartTeh
• Metsatek

Produkti un risinājumi
• Koksnes žāvētavas
• Baļķu šķirošanas līnijas
• Kokapstrādes darbagaldi un 

ražošanas līnijas
• Griezējinstrumenti
• Baļķvedēji

https://www.youtube.com/watch?v=whyExREtipI&t=14s


Iekārtas un tehnoloģijas pārtikas rūpniecībai

Peruza – zivju pārstrādes līnija. (Youtube video šeit)

Uzņēmumi
• Peruza
• Aisis

Produkti un risinājumi
• Zivju pārstrādes līnijas
• Piena pārstrādes iekārtas
• Dzērienu ražošanas iekārtas

https://www.youtube.com/watch?v=1KsqoB-C7do&t=3s


Aprīkojums ostām

SmartTeh– mobilais iekraušanas konveijers. (Youtube video 
šeit)

Uzņēmumi
• TTS
• Bleste
• Rikon
• SmartTeh

Produkti un risinājumi
• Ostas celtņi
• Greiferi
• Konveijeri
• Pilna cikla projekti ostas termināļu 

izveidei

https://www.youtube.com/watch?v=USxcMXYTAVo&t=8s


Komplektējošās daļas auto rūpniecībai

Dinex – izplūdes gāzu sistēmu ražošana komerctransportam.
(Youtube video šeit)

Uzņēmumi
• Dinex
• Malmar Sheet Metal
• Leax
• AKG Thermotechik
• BBC-R
• Ditton

Produkti un risinājumi
• Izplūdes sistēmas
• Šasijas rāmji
• Ritošās daļas komponentes
• Radiatori
• Gultņi
• Pievadķēdes

https://www.youtube.com/watch?v=nLuSXAjeknM&t=7s


Speciālie transporta līdzekļi / komunālā tehnika

Bucher Municipal – ielu slaukāmās mašīnas.
(Youtube video šeit)

Uzņēmumi
• Bucher Municipal
• Metsatek
• Kaercher

Produkti un risinājumi
• Ielu uzkopšanas tehnika
• Baļķvedēju piekabes
• Speciālais aprīkojums 

komerctransportam

https://www.youtube.com/watch?v=aewb41BbtAw&t=4s


Tehnoloģiskās komponentes, spēka pārvades elementi 

BBC-R – gultņu ražošana
(Youtube video šeit)

Uzņēmumi
• BBC-R
• Ditton
• Tehnika Auce
• Mehtehkons
• Baltrotors

Produkti un risinājumi
• Gultņi
• Pievadķēdes
• Zobrati
• Hidrocilindri
• Rotatori

https://www.youtube.com/watch?v=idWxR168Aws&t=3s


Produkti aizsardzības un militārai jomai

• Patria 6X6 bruņu mašīnu projekts –
Latvijas NBS spēju stiprināšanai

• Izveidots komplektējošo daļu 
piegādātāju tīkls Latvijā

• Nodibināts kopuzņēmums SIA Latvia 
Defence Partnership – montāžas 
rūpnīca Cēsīs

Citi piemēri:
• D Dupleks – munīcijas ražošana
• Valpro – degvielas kannas NATO 

vajadzībām
• SIA Vāģi – armijas apvidus auto 

prototips



Robotizācijas un automatizācijas risinājumi
SIA Peruza – vadošais 
automatizētu un robotizētu  
risinājumu izstrādātājs. 
Izstrādāti produkti plašam 
spektram nozaru:
• Loģistika;
• Auto būve
• Atkritumu apsaimniekošana

Citi:
• RoboEatz – robotizētu 

ēdināšanas kiosku attīstība
• Aerones – robotizēti vēja 

ģeneratoru tīrīšanas risinājumi
SIA Peruza – robotizēta dzērienu pudeļu palešu līnija
(Youtube video šeit)

https://www.youtube.com/watch?v=Hr5lGInMZWA


Plašāka informācija 
par MASOC uzņēmumiem

www.masoc.lv

http://www.masoc.lv/


Problēmas un 
izaicinājumi



Galvenās problēmas, kas negatīvi ietekmē attīstību
MASOC nozares pētījums, % no respondentiem
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Nodokļu administrēšana, sadarbība ar Valsts Ieņēmumu…

Problēmas infrastruktūrā, telpu trūkums

Finansējuma pieejamība (apgrozāmo līdzekļu un vai…

Covid-19 ierobežojumi

Izglītības kvalitāte

Materiālu vai komplektējošo daļu piegādes problēmas

Karš Ukrainā un ar to saistītās sankcijas Krievijai un…
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Kvalificēta darbaspēka trūkums



MM nozarē papildus nepieciešamie speciālisti

Kopā trūkst 20% no pašlaik strādājošiem šāda līmeņa 
speciālistiem

Kopā trūkst ap 13% no pašlaik strādājošiem šāda līmeņa 
speciālistiem.

Industriālā  dizaina inženieris

Elektronikas / elektrotehnikas…

Metināšanas inženieri (IWE)

citi

Mašīnbūves speciālists…

Mārketinga / pārdošanas…

Mehatronikas inženieri…

Kvalitātes vadītājs / kvalitātes…

Mehānikas inženieri, t.s.…

Inženiertehniskais peronāls

Automehāniķi

Frēzētāji (darbam ar…

Mehatronisko sistēmu tehniķi…

Virpotāji (darbam ar…

Mašīnbūves tehniķi

Elektromontāžas atslēdznieki

Krāsotāji

Atslēdznieki, remontatslēdznieki,…

CNC metālapstrādes darba galdu…

t.sk. Metinātāji Cits veids

t.sk. Metinātāji TIG

t.sk. Metinātāji MMA

t.sk. Metinātāji MIG /MAG

Metinātāji

Vidējais tehniskais personāls



No kādiem avotiem uzņēmums pēdējā gada laikā ir piesaistījis 
jaunus darbiniekus?

Profesionāli 
tehnisko skolu 

absolventi
7%

Universitāšu / 
augstskolu 
absolventi

3%
Praktikanti, kas 

pieņemti 
pastāvīgā darbā 

vēl pirms 
mācību 
iestādes 

absolvēšanas
6%

Darba tirgū 
pieejamie 
atbilstošas 

kvalifikācijas 
speciālisti

37%

Citu nozaru 
speciālisti, 

pašiem 
nodrošinot 

apmācības un 
pārkvalifikāciju

22%

Bezdarbnieki, 
izmantojot NVA 

atbalsta 
programmas

3%

Re-emigrējušie 
LV valsts 

piederīgie
8%

Viesstrādnieku 
piesaiste

14%
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Profesionāli tehnisko skolu absolventi

Universitāšu / augstskolu absolventi

Praktikanti, kas pieņemti pastāvīgā
darbā vēl pirms mācību iestādes…

Darba tirgū pieejamie atbilstošas
kvalifikācijas speciālisti

Citu nozaru speciālisti, pašiem
nodrošinot apmācības un…

Bezdarbnieki, izmantojot NVA
atbalsta programmas

Re-emigrējušie LV valsts piederīgie

Viesstrādnieku piesaiste

2021 2022



Galvenās specialitātes nozarē



Nozares kvalifikāciju struktūra

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkva
l/NKSK_metalapstrade.pdf

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_metalapstrade.pdf


Uzņēmumos strādājošo struktūra, %
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Metinātājs • Skaitliski lielākā specialitāte, sava veida bāzes specialitāte MM nozarē.

• Vajadzīgi gandrīz katrā MM uzņēmumā. Turklāt, ne tikai MM nozarē, bet 

arī daudzās citās.

• Pieredzējuši metinātāji ar sertifikātiem – ļoti labi apmaksāti

• Liels uzsvars uz pārkvalifikāciju un tālākapmācības formām

• Galvenie metināšanas veidi un pieprasījums pēc tiem MM nozarē:

o MIG/MAG – visizplatītākais process (79%)

o TIG – pārsvarā tiek izmantots “dārgāku” un specifiskāku materiālu 

metināšanā (nerūsošais tērauds, alumīnijs, titāns) – (12%)

o MMA – vairāk tiek pielietots būvobjektos, infrastruktūras projektos 

ārpus telpām, mazāk cehos ražotnēs (3%)

o Citi veidi (6%)

• Karjeras izaugsme – metināšanas uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas 

personāls – starptautiskais metināšanas tehnologs (IWT) un starptautiskais 

metināšanas inženieris (IWE).

• Strauji augoša joma – robota metināšana

Izglītības iespējas:

• Rīgas 3. arodskola
• Latgales industriālais tehnikums
• Aizkraukles Profesionālā vidusskola
• Valmieras tehnikums
• Jelgavas Amatu vidusskola
• Ventspils tehnikums
• Liepājas Valsts tehnikums
• Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs
• privātie tālākizglītības pakalpojumu sniedzēji

https://www.3arodskola.lv/
https://www.dbt.lv/
https://www.apvs.lv/
https://valmierastehnikums.lv/lv
http://www.javs.lv/
https://www.ventspilstehnikums.lv/
https://www.lvt.lv/
https://www.zrkac.lv/


CNC darbagaldu operators / iestatītājs

• Skaitliski otra lielākā specialitāte pēc 

metinātājiem;

• Lielākā daļa uzņēmumu ir aprīkoti ar CNC 

darbagaldiem, to skaits arvien pieaug;

• Vajadzīgi gan cilvēki, kas tos uzrauga un apkalpo 

(operatori), gan spēj programmēt (iestatītāji).

• Darba lauks ļoti plašs. Arī citās nozarēs (piem. 

kokapstrāde) mūsdienās arvien plašāk izmanto 

programmvadības darbagaldus.

• Tehnoloģijas strauji attīstās. Arī CNC 

metālapstrādē ienāk robotizācija, iekārtas tiek 

savstarpēji integrētas.

Izglītības iespējas:

• Rīgas Tehniskā koledža
• Jelgavas Amatu vidusskola
• Ventspils tehnikums
• Liepājas Valsts tehnikums
• Valmieras tehnikums
• Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs
• privātie tālākizglītības pakalpojumu sniedzēji

https://rtk.lv/?sadala=128&gclid=Cj0KCQjwteOaBhDuARIsADBqReiWVgQzz3cukNVU9ULavSjPMMFrYhqnUSsfd_ExNpcMHOob0DsJsasaAm5HEALw_wcB
http://www.javs.lv/
https://www.ventspilstehnikums.lv/
https://www.lvt.lv/
https://valmierastehnikums.lv/lv
https://www.zrkac.lv/


Mašīnbūves tehniķis
• Visuniversālākā un elastīgākā  no MM 

kvalifikācijām.

• Pārzina visas pamata tehnoloģijas + darba 

organizācijas jautājumus metālapstrādes 

uzņēmumā;

• Darba tirgū slēpjas zem dažādiem nosaukumiem.

• Plaša profila speciālists. Var tālāk specializēties 

kādā no tehnoloģiju novirzieniem vai pievērsties 

vadības un organizatoriskiem jautājumiem

• Arvien plašākas iespējas izglītībai tehnikumos 

visā Latvijas teritorijā.

• Tālākā izaugsme – mašīnbūves speciālists –

mehānikas inženieris

Izglītības iespējas:

• Rīgas Valsts tehnikums
• Ventspils tehnikums
• Valmieras tehnikums
• Latgales industriālais tehnikums
• PIKC Saldus tehnikums
• Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

https://www.rvt.lv/
https://www.ventspilstehnikums.lv/
https://valmierastehnikums.lv/lv
https://www.dbt.lv/
https://www.saldustehnikums.lv/
https://www.kandavastehnikums.lv/


Mehatronikas tehniķis
• Mehatronika = mehānika + elektronika + IT

• Strauji augošs segments ar milzu potenciālu 

nākotnē

• Pieprasīti ne tikai MM – speciālisti nepieciešami 

visās nozarēs, kur ir jāapkalpo «gudrās iekārtas», 

kuras kļūst arvien vairāk it visās jomās.

• Izaugsmes iespējas – mehetroniķis –

mehatronikas inžnieris

Izglītības iespējas:

• Rīgas Tehniskā koledža
• Liepājas Valsts tehnikums
• Ventspils tehnikums
• Valmieras tehnikums
• Rēzeknes tehnikums

https://rtk.lv/?sadala=128&gclid=Cj0KCQjwteOaBhDuARIsADBqReiWVgQzz3cukNVU9ULavSjPMMFrYhqnUSsfd_ExNpcMHOob0DsJsasaAm5HEALw_wcB
https://www.lvt.lv/
https://www.ventspilstehnikums.lv/
https://valmierastehnikums.lv/lv
http://www.apv.lv/


Inženieri (mehānikas inženieri, mehatronikas inženieri)
• Inženieri ir nozares attīstības pamats – uz tiem 

balstās inovācijas, jaunu produktu un tehnoloģiju 

attīstība

• Procentuāli visaugstākais iztrūkums nozarē no 

visa veida speciālistiem

• Studēt var gan pēc vidusskolas, gan profesionālās 

izglītības 

• Kritiski svarīgas ir bāzes zināšanas matemātikā un 

fizikā, kas ir iepriekš iegūtas pamatskolā / 

vidusskolā. Šo bāzes zināšanu trūkums ir 

galvenais iemesls augstajam studējošo 

atbirumam 

• Vairums studentu darba gaitas specialitātē uzsāk 

jau studiju laikā

Izglītības iespējas:

• RTU Transporta, mašīnbūves un aeronautikas fakultāte
• Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (ex-LLU, 

Jelgava)
• Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
• Vidzemes augstskola (Valmiera)
• Transporta un sakaru institūts (Rīga)

https://www.rtu.lv/lv/mtaf
https://www.llu.lv/lv
https://www.rta.lv/
https://va.lv/lv
https://tsi.lv/lv/


Vidējais atalgojums MM apakšnozarēs, rūpniecībā un tautsaimniecībā
(bruto alga mēnesī, CSP dati)



Bruto darba samaksa EUR mēnesī – MASOC pētījuma dati

Vidējais atalgojuma diapazons (bruto, EUR / 
mēnesī)Bruto mēnešalgas EUR (pilns diapazons 

atbilstoši MASOC nozares pētījumam 
2022)  

Vidējās bruto mēnešalgas EUR (vid min –
vid max atbilstoši MASOC nozares 

pētījumam 2022)  



Kur mācīties?



Izglītības iespējas

Iespēja 
dibināt savu 
uzņēmumu



MM nozares mācību iestādes Latvijā

1 Latvijas Lauksaimniecības universitāte, TF

2 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

3 Rīgas Tehniskā universitāte, TMAF

4 Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle

5 Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

6 Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāle

7 Ventspils augstskola

8 Vidzemes augstskola

9 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

10 Aizkraukles Profesionālā vidusskola

11 Jelgavas Amatu vidusskola

12 Jelgavas tehnikums

13 Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

14 Latgales industriālais tehnikums

15 Liepājas Valsts tehnikums

16 PIKC Saldus tehnikums

17 RTU Olaines tehnoloģiju koledža

18 Rēzeknes tehnikums

19 Rīgas 3. arodskola

20 Rīgas Tehniskā koledža

21 Rīgas Tehniskās koledžas Daugavpils filiāle

22 Rīgas Tehniskās koledžas Liepājas filiāle

23 Rīgas Valsts tehnikums

24 Valmieras tehnikums

25 Ventspils tehnikums

7
8

9

6

3

1
2

4

5

22

13

18

21

15

16 10

23
19 20

24

25

14

17

11
12

https://www.tf.llu.lv/lv
https://www.rta.lv/
https://www.rtu.lv/lv/universitate/struktura-un-vadiba/fakultates/mtaf-1
https://daugavpils.rtu.lv/
https://ventspils.rtu.lv/
https://liepaja.rtu.lv/
https://www.venta.lv/
https://va.lv/lv
https://www.zrkac.lv/
https://www.apvs.lv/
http://www.javs.lv/
https://www.jelgavastehnikums.lv/
https://www.kandavastehnikums.lv/
https://www.dbt.lv/
https://www.lvt.lv/
https://www.saldustehnikums.lv/
https://otk.rtu.lv/
http://www.rezeknestehnikums.lv/
https://www.3arodskola.lv/
https://rtk.lv/?sadala=128&gclid=Cj0KCQjwteOaBhDuARIsADBqReiWVgQzz3cukNVU9ULavSjPMMFrYhqnUSsfd_ExNpcMHOob0DsJsasaAm5HEALw_wcB
https://www.rtk.lv/?birka=Daugavpils%20fili%C4%81le
https://www.rtk.lv/?birka=Liep%C4%81jas%20fili%C4%81le
https://www.rvt.lv/
https://valmierastehnikums.lv/lv
https://www.ventspilstehnikums.lv/


Nākotnes tendences nozarē

1. Nepieciešamība pēc kvalificētiem speciālistiem un viņu prasmēm

2. Digitalizācija: konkurētspējas nodrošināšanai. Cieši saistīta ir nepieciešamība ieguldīt pētniecībā, 

attīstībā un inovācijā, lai turpinātu pievienot vērtību nozares piedāvājumam.

3. Vides jautājumi, lai virzītos uz zaļāku ekonomiku.

1. Automatizācija un mākslīgais intelekts:

● No 37% līdz 69% darbavietu ES nākotnē varētu tikt daļēji automatizētas.

● Aptuveni 60% profesiju vismaz 30% darbību varētu automatizēt.

● Vidēji 25% darbu, 50–70% uzdevumu, visticamāk, ievērojami mainīsies automatizācijas dēļ.

● Jaunas nodarbinātības iespējas radīsies, piemēram, programmētājiem un robotu apkopes 

speciālistiem saistībā ar robotu ražošanu vai robotikas atbalsta pakalpojumu sniegšanu.

● Tā kā mākslīgā intelekta tehnoloģija joprojām būs ierobežota un nespēs aizstāt cilvēku mijiedarbību 

un gudrību, pakalpojumu un zināšanās-balstītais sektors līdz 2030. gadam varētu pieaugt par 50–

60%.



Tehnobuss
www.tehnobuss.lv

Nodibinājums «Tehnobuss Latvija» ir izveidots ar
mērķi radīt skolu jaunatnē interesi par
inženierzinātnēm, informēt tos par mācību, studiju
un karjeras iespējām nozarē.

TehnoBuss ir uz autobusa platformas izveidota
mobila demonstrāciju laboratorija, kuru 2015. gadā
MASOC iegādājās no Vācijas kolēģiem
NORDMETALL. TehnoBuss ir aprīkots ar mūsdienu
metālapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām, kuras
skolu jaunieši nodarbību laikā var ne vien aplūkot,
bet arī paši izmēģināt.

Kopš TehnoBusa projekta uzsākšanas 2015. gadā
tas ir modernizēts, aprīkots ar papildus iekārtam, ir
izstrādāta un adaptēta dzīvē apmācību
metodoloģija.

http://www.tehnobuss.lv/


Labāks karjeras atbalsts mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

Šī prezentācija ir izstrādāta nodibinājuma “Smart minds” sadarbībā ar Tehnobuss Latvija un Merkuur OÜ 

(Igaunija)  īstenotā Erasmus+ programmas projekta «Labāks karjeras atbalsts mašīnbūves un metālapstrādes 

nozarē», projekta Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031207, ietvaros.

*Atruna: Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un

ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne

Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

http://www.smartminds.lv/
http://www.tehnobuss.lv/
http://www.merkuur.eu/

