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Moduļa “Būvniecības un remonta darbu plānošanas pamati” apraksts 

 

Moduļa mērķis Sagatavot izglītojamo patstāvīgai darbībai būvniecības un remonta darbu jomā. 

Moduļa uzdevumi Pilnveidot izglītojamā prasmes: 

 

- noteikt būvdarbu apjomu, remonta darbu secību;  

- orientēties būvdarbu tāmēs un būvniecības rasējumos;  

- izprast nodokļu likmes būvniecības un remonta darbu jomā;  

- izvēlēties un sagatavot nepieciešamo līgumu būvdarbu un remonta darbu veikšanai;  

- izmantot biroja tehniku un inventāru;  

- izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus un novērtēt darba vides riskus būvobjektā.  

Moduļa ieejas nosacījumi Vēlme darboties būvniecības jomā un pamatiemaņas.  

Moduļa apguves novērtēšana Veic praktisko uzdevumu – iepazīstas ar telpas rasējumu un pēc rasējuma aprēķina būvdarbu 

apjomus. 

Moduļa nozīme Pielietojams cilvēkiem, kas ir praktiski darbojušies būvniecībā, bet nepieciešamas papildus 

zināšanas, lai veiktu būvniecības un remonta darbus. 

Minimālais stundu skaits 80 stundas.  
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MODUĻA “ BŪVNIECĪBAS UN REMONTA DARBU PLĀNOŠANAS PAMATI” SATURS 

 

Sasniedzamais rezultāts 

Temats  

(apjoms % no 

kopējā moduļa 

apjoma) 

Ieteicamais saturs 

Mācību sasniegumu apguves līmeņu 

apraksti 

Idejas īstenošanai 
Vidējs apguves 

(pietiekams) 

līmenis 

Optimāls apguves 

līmenis 

1. Spēj: noteikt secību, 

kādā tiek veikti būvdarbi. 

Zina: būvdarbu veikšanas 

secību. 

Izprot: būvdarbu 

veikšanas secības nozīmi.  

1. Būvdarbu 

veikšanas secība. 

 

(10%) 

1.1.Būvniecības darbu 

veidi.  

1.2. Būvniecības un 

remonta darbu secība. 

 

Nosaka būvdarbu 

secību pēc dotā 

parauga.  

Patstāvīgi, secīgi nosaka 

būvdarbu pozīcijas un 

būvniecības 

pakalpojuma cenas. 

Patstāvīgais darbs.  

Sakārtot secīgi 

sarakstu ar 

veicamajiem 

būvdarbiem (būvdarbu 

saraksts tiek iedots).  

1. 2. Spēj: aprēķināt 

būvdarbu īstenošanai 

nepieciešamo 

materiālu 

daudzumu. 

Zina: pamatformulas 

telpisku ķermeņu 

(nogriežņa garums, leņķa 

lielums, laukums, tilpums) 

aprēķināšanai. 

2. Materiālu un 

būvdarbu apjoma 

noteikšana. 

 

(15%) 

2.1. Kalkulatoru un citu 

palīgierīču (Excel) 

izmantošana matemātisku 

uzdevumu risināšanā. 

2.2. Procentu 

aprēķināšana. 

2.3. Laukuma, tilpuma 

aprēķināšana. 

Lieto matemātiskas 

izteiksmes 

sakarības, aprēķinot 

laukumu, tilpumu, 

procentus, un   

nosaka 

nepieciešamo 

būvdarbu un 

materiālu apjomu.  

  

Patstāvīgi aprēķina 

matemātiskas izteiksmes 

sakarības.  

Raksturo matemātisko 

aprēķinu veidus, 

pamatojot to lietojumu 

un nozīmi. 

 . 

Praktiskais darbs.  

Izglītojamais izpilda 

praktisku uzdevumu: 

aprēķina sienas 

apjomu m3 un nosaka 

sienas kvadratūru. 
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Izprot: būvdarbu 

apjomu noteikšanas 

principus. 

2.4. Materiālu patēriņa 

aprēķins. 

 

 

3. Spēj: lasīt būvprojektu 

un būvdarbu tāmi.  

Zina: būvprojekta 

rasējumu un būvdarbu 

tāmes sastāvu, izstrādes 

principus saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem.  

Izprot: būvprojekta un 

būvdarbu tāmes nozīmi 

būvdarbu organizēšanā. 

3. Būvprojekta 

rasējumi un 

tāmes. 

 

(15%) 

3.1. Būvniecības rasējuma 

saturs un tā nozīme. 

3.2. Būvniecības tāmes 

sastāvs. 

Nolasa un saprot 

būvprojekta 

rasējumus un tāmes. 

Nolasa un paskaidro 

būvprojekta rasējumus 

un būvdarbu tāmi.  

 

Veic nepieciešamās 

izmaiņas būvdarbu 

tāmē. 

Situācijas analīze.  

Izglītojamais saņem 

būvprojekta rasējumu 

un 2 būvdarbu tāmes 

un nosaka, kurā tāmē 

uzskaitītie darbi un 

apjomi atbilst 

rasējumam.  

4. Spēj: aizpildīt 

vienkāršotu ieņēmumu un 

izdevumu plānu, ietverot  

nodokļus, kuri attiecināmi 

uz būvniecību. 

Zina: nodokļu veidus, kuri 

attiecināmi uz būvniecību.  

Izprot: nodokļu un 

budžeta plānošanas  

nozīmi veiksmīgas 

saimnieciskās darbības 

veikšanā.   

4. Nodokļi un 

budžets 

būvniecībā. 

 

(15%) 

4.1. Būvdarbu izmaksās  

iekļautie nodokļu veidi. 

4.2. Saimnieciskās 

darbības ieņēmumi un 

izdevumi. 

4.3.Vienkāršota budžeta 

plānošana un izveide. 

Uzskaita galvenos 

nodokļu veidus. 

Aprēķina 

ienākumus, 

izdevumus un 

aizpilda vienkāršotu 

ieņēmumu, 

izdevumu plānu.  

 

 

Raksturo galvenos 

nodokļu veidus, prot 

veikt pamata aprēķinus. 

Raksturo galvenos 

nodokļu un nodevu 

veidus, prot veikt 

pamata aprēķinus. 

Praktiskais darbs.  

Izglītojamais saņem 

uzdevumu, kurā 

norādīta darba cena 

bez nodokļiem par 1 

darba veidu. 

Izglītojamais aprēķina 

cenu ar nodokli par šo 

darba veidu (VSAOI, 

PVN).  
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5. Spēj: sastādīt līgumu 

atbilstoši LR 

likumdošanai.  

Zina: līguma veidus un to 

sastādīšanas 

pamatprincipus. 

Izprot: līguma veidu 

atšķirības un juridiskā 

spēka nozīmi.  

5. Līguma veidi 

būvniecībā. 

 

(10%) 

5.1. Darba līgumi. 

5.2.Uzņēmuma līgumi. 

5.3. Pakalpojuma līgums. 

5.4. Preču pirkšanas/ 

pārdošanas līgumi. 

Spēj aizpildīt 

gatavas līgumu 

formas (DL, UL 

u.c.). 

Spēj  aizpildīt līgumu  

(DL, UL un citas) un 

nepieciešamības 

gadījumā pielāgot 

savām vajadzībām 

atbilstoši LR 

likumdošanai.   

Portfolio (darba 

mape). 

Izglītojamais izveido 

darba mapi, kurā 

pievieno līgumu 

paraugus.  

6. Spēj: veikt 

nepieciešamos uzdevumus 

ar biroja tehniku.  

Zina: kā izmantot 

uzņēmuma darbībā biroja 

tehniku. 

Izprot: uzņēmuma darbībā 

lietotā aprīkojuma nozīmi 

uzņēmuma klientu 

apkalpošanas 

nodrošināšanai. 

6. Darbs ar biroja 

tehniku. 

 

(10%) 

6.1. Biroja tehnikas, 

inventāra veidi un to 

lietošana uzņēmumā. 

6.2. Datorprogrammu 

lietošanas pamati (Word, 

Excel). 

Izmanto biroja 

tehniku saziņai, 

dokumentu 

sastādīšanai.  

Patstāvīgi lieto biroja 

tehniku un inventāru 

atbilstoši uzņēmuma 

vajadzībām.  

Praktiskais darbs. 

Izglītojamais sagatavo 

dokumentu MS Word 

un MS Excel, kuru 

izdrukā, ieskenē un 

nokopē.  

2. 7. Spēj: atpazīt bīstamās 

vietas būvobjektā. 

Zina: minimālās prasības 

darba drošībā. 

7. Būvdarbu vides 

risku faktoru 

ietekme uz 

cilvēka veselību/ 

darba drošība. 

7.1. Vides riski 

būvobjektā. 

7.2. Minimālās prasības 

darba drošībai.  

Atpazīst bīstamās 

vietas būvobjektā. Ir 

informēts par 

minimālajām 

Atpazīst bīstamās un 

potenciāli bīstamās 

vietas būvobjektā. Izprot 

minimālās darba 

drošības prasības un 

Situācijas analīze.  

Izglītojamais saņem 

uzdevumu: ar 

situācijas aprakstu 

(remonta darba 
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Izprot: darba vides riskus 

būvobjektā.  
 

(10%) 

prasībām darba 

drošībā.  

zina atbilstošos 

individuālos darba 

aizsardzības līdzekļus.  

veikšana), uzraksta 

priekšlikumus darba 

drošības risku 

novēršanai. 

3.      
Nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

 

Katram 

izglītojamajam: 

dators, kas aprīkots ar 

lietojumprogrammām 

un pieeju internetam. 

 

1 uz grupu: 

multifunkcionālais 

printeris, skeneris, 

datorprojektors, 

ekrāns, tāfele, A4 

formāta papīrs 

drukāšanai. 

 

Moduļa apjoms – 80 

stundas.  

 

Modulis apgūstams 

klasē un būvobjektā 

(ja ir nokomplektēta 

dienas grupa. 

Būvobjektā apgūstama 
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daļa no  2. un 7.temata 

satura.)  

Noslēguma pārbaudījums  (15%)  
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Pārbaudes darbi 

1. Ievadvērtēšana. 

 

         Pārrunas ar izglītojamo. 

 

2. Noslēguma pārbaudes darbs. 

 

2.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: 

Izglītojamais veic praktisko uzdevumu – iepazīstas ar telpas rasējumu un pēc rasējuma aprēķina būvdarbu apjomus.  Darba izpildei drīkst izmantot 

savus pierakstus. 

2.2.Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi): skatīt pielikumu nr. 1 un pielikumu nr. 2. 

 

2.3.Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji: noslēguma pārbaudes darbs ir ieskaitīts, ja izglītojamais ir pareizi aprēķinājis vismaz 60% 

no būvdarbu apjomiem. 

 

 

Pielikums%201%20Darba%20uzdevums%20rasējums.pdf
Copy%20of%20Pielikums%202%20Pārbaudes%20darbs%20Tame%20LBN%20501.xls

