
 
RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA 

   

Izglītības programma: RESTAURĀCIJA 

Kvalifikācija: RESTAURĀCIJAS TEHNIĶIS 

 

Izglītības iestāde: Rīgas Celtniecības koledža 
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība 
Iegūstamā kvalifikācija: Restaurācijas tehniķis, 3.PKL (profesionālās kvalifikācijas līmenis), 
4.LKI (Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra). 
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība 
Īstenošanas ilgums: 4 gadi 
Ieguves forma: Klātiene  
Iespējas pēc programmas absolvēšanas: 1.līmeņa studijas RCK, studijas kādā no 
augstskolām, darba tirgus. 
 

Restaurācijas tehniķis: 

strādā restauratora - meistara, restauratora - vecmeistara vadībā, piedaloties praktiskos 
restaurācijas/ konservācijas darbos. Restaurācijas tehniķis strādā restaurācijas objektos 
un/vai darbnīcās. 

Profesionālās darbības pamatuzdevumi un pienākumi: 

Kultūras mantojumu vērtību apzināšana un saglabāšanas pamatprincipu ievērošana 
(ievērot objekta kultūrvēsturisko nozīmi un lokālas īpatnības kultūrvēsturiskā kontekstā; 
saglabāt objekta kultūrvēsturiskās un dokumentālās vērtības). 

Restaurējamā objekta apsekošana (apzināt objekta un apkārtējās situācijas vēsturisko 
izpēti; veikt objekta fotofiksāciju; uzmērīt objektu; piedalīties konstatēto objekta 
bojājumus kartēšanā). 

Restaurācijas darba vietas organizēšana (iepazīties ar darba uzdevumu; piedalīties 
darba uzdevuma metožu izvēlē; iekārtot darba vietu; sagatavot uzdevuma veikšanai 
atbilstošus materiālus un palīgmateriālus; uzturēt darba kārtībā darba instrumentus un 
iekārtas). 

Objekta konservācija un restaurēšana (marķēt objekta detaļas atbilstoši darba 
uzdevumam; piedalīties objekta detaļu demontāžā atbilstoši darba uzdevumam; veikt 
objekta saudzīgu tīrīšanu; lietot vēsturiskās un tradicionālās tehnoloģijas restaurācijas 
programmas īstenošanā; piedalīties objektu procesā kvalificēta restaurācijas meistara 
uzraudzībā;  piedalīties objekta detaļu montāžas darbos). 

Konservācijas un restaurācijas procesa dokumentēšana (apkopot informāciju par 
objekta iepriekšējo restaurāciju/konservāciju; veikt restaurācijas/konservācijas procesu 
aprakstu restauratora darba dienasgrāmatā; veikt katra darba posma fotofiksāciju; veikt 
darba procesa apkopojumu restaurācijas pasē). 

Profesionālās darbības pamatprincipu īstenošana (lietot profesionālo terminoloģiju; 
ievērot darba aizsardzības noteikumus; ievērot darba tiesisko attiecību normas; lietot 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas atbilstoši iekļautajiem uzdevumiem; 
sadarboties ar pasūtītājiem un kolēģiem, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas 
principus; ievērot vides aizsardzības prasības; lietot ergonomiskus darba paņēmienus 
un atbilstošu inventāru; ievērot kultūras vērtību saglabāšanu, veicot profesionālos 
pienākumus veikt darba uzdevumus atbilstoši uzņēmējdarbības principiem; pilnveidot 
profes. kvalif.). 

 



 
RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA 

Lai kļūtu par restaurācijas tehniķi, jāapgūst: 

Profesionālo kompetenču moduļi: 

 Kultūvēsturisko vērtību saglabāšana restaurācijā. 
 Kompozīcija. 
 Restaurācijas procesi. 
 Vides ietekme uz objektu un preventīvā konservācija. 
 Objekta elementu atdarināšana. 
 Konservācijas un restaurācijas procesa dokumentēšana.  

Izvēles moduļi: 

 Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām. 
 Metāla izstrādājumu detaļu skicēšana un izgatavoto detaļu pārbaude. 
 Būvniecības informācijas modelēšana (BIM). 
 Atbalsta formu izgatavošana tekstiliju un papīra izstrādājumu saglabāšanai. 
 Vēsturisko mēbeļu tapsējuma izgatavošana. 
 Mīksto mēbeļu restaurācija un atjaunošana. 
 Brošūru un periodisko materiālu labošana un iesiešana. 

Prakses: 

Restaurācijas tehniķa prakse. 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti: 

 Matemātika. 
 Latviešu valoda un literatūra. 
 Svešvalodas. 
 Sports. 
 Sociālās zinības un vēsture. 
 Dabaszinības. 
 Fizika. 

Mūžizglītības kompetenču moduļi: 

 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 
 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes. 
 Iniciatīva un uzņēmējdarbība. 
 Sabiedrības un cilvēka drošība. 
 Sociālās un pilsoniskās prasmes. 

 


