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Neatkarīgi, ētiska un atklāta 
rīcība pret ikvienu un visiem.

Efektīvi. Ar skatu nākotnē.
Ilgtermiņa domāšana.

Pārdomāta rīcība. Ar
augstu atbildību pret darbu,

cilvēkiem un dabu.

Apvienojam spēkus, lai sasnieg- 
tu vairāk. Spēcīga komanda,

kas iedrošina un izaicina. 

GodīgiGudri

AtbildīgiKopīgi

PRAKSES IESPĒJAS
AKCIJU SABIEDRĪBĀ
“AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS”

Lai viss notiktu droši un lai Tu apzinātos elektrobīstamību
objektos, kā arī varētu būt pilntiesīgs brigādes loceklis, prakses
pirmajās dienās Tev būs jāapgūst drošības tehnikas pamati. 

ENERĢIJA KUSTĪBĀ

MŪSU VĒRTĪBAS

KĀ PIETEIKTIES
Lai pieteiktos praksei AST, sūti savu pieteikumu uz personals@ast.lv. 
Pieteikumā norādi interesējošo specialitāti, prakses vietu, kā arī savu 
kontaktinformāciju. Prakses vietu skaits ir ierobežots.
Vēlamais prakses laiks gada periodā: no pavasara līdz rudenim.



Elektromontieris, elektroatslēdznieks

IEPAZĪSI
Augstsprieguma slēgiekārtas, mērmaiņus, 110kV transformatorus un 
330kV autotransformatorus. Salīdzināsi modernās elektroiekārtas ar 
iekārtām, kas ekspluatācijā ir jau vairākus gadu desmitus, sapratīsi,
kā tiek organizēti darbi energosistēmā. 

PIENĀKUMI
Piedalīties remontu brigādes darbos. Redzēsi, kā strādā operatīvā 
izbraukumu brigāde, kas veic operatīvos pārslēgumus apakšstacijās. 

PRAKSES IESPĒJAS
Rīgā, Salaspilī, Jēkabpilī, Daugavpilī, Jelgavā, Brocēnos, Liepājā, 
Valmierā, Gulbenē, Rēzeknē, Slokā, Ventspilī. 

Elektromontieris, elektrotehniķis, elektrisko sistēmu inženieris

IEPAZĪSI
Releju aizsardzības iekārtas (mehāniskos relejus, digitālos
relejus u.c.) un to izmantošanas veidus.

PIENĀKUMI
Releju aizsardzības, automātikas aparatūras montāža releju paneļos un 
spaiļu skapjos. Nolietotās un nevajadzīgās aparatūras demontāža, 
piedalīšanās releju aizsardzības un automātikas iekārtu plānoto 
pārbaužu izpildē.

PRAKSES IESPĒJAS
Rīgā, Daugavpilī, Brocēnos, Rēzeknē.

Elektroinženieris, elektrotehniķis, elektromontieris

IEPAZĪSI
Augstsprieguma mērmaiņu uzbūvi un to remonta īpatnības. Problēmas, 
kas skar slēgiekārtas, mērmaiņus, līdzsprieguma un pašpatēriņa 
iekārtas, kabeļus un individuālos aizsardzības līdzekļus. 

PIENĀKUMI
Dažādu mērījumu un pārbaužu veikšana, dažādu datu iegūšana 
elektroietaisēs, piedalīšanās mēraparātu ieshēmošanā, mērījumu 
veikšanā, datu apstrādē, analīzē.

PRAKSES IESPĒJAS
Rīgā ar komandējumiem visā Latvijā.

Elektroenerģijas pārvade no tās 
ražotājiem līdz izplatītājiem.

Latvijas elektroenerģijas tirgus 
uzturēšana un attīstība.

Latvijas pārvades sistēmas 
vadība, attīstība un integrācija 
Eiropas energosistēmā.

PAR AST PRAKSES IESPĒJAS

Apakšstaciju dienests

Releju dienests

Tehniskās ekspertīzes dienestsAS “Augstsprieguma tīkls” ir Latvijas energosistēmas mugurkauls — 
Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina 
nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā 
Latvijā. AST pirmsākumi meklējami 1939. gadā līdz ar valsts elektro- 
enerģijas apgādes sistēmas izveidošanu.

LIELIE RAŽOTĀJI

PĀRVADES TĪKLAM PIESLĒGTIE
PATĒRĒTĀJI UN RAŽOTĀJI

SADALES TĪKLS

STARPSAVIENOJUMI
AR KAIMIŅVALSTĪM

Sadales tīklam
pieslēgtie patērētāji

un ražotāji

AST darbību
raksturo trīs
virzieni

Brocēni Jelgava

SalaspilsRīga

Sloka

Valmiera

Gulbene

Jēkabpils

Rēzekne

Daugavpils

Ventspils

Liepāja

Ar prakses vietu pilno
sarakstu, iepazīsties
tiešsaitē

www.ast.lv/lv/prakse


