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Moduļa “Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana” apraksts 
 

Moduļa mērķis Sagatavot izglītojamo patstāvīgai būvniecības procesu plānošanai.  

Moduļa uzdevumi Pilnveidot izglītojamā prasmes: 

 

- noteikt būvniecības darbu secību;  

- izvēlēties būvniecības darbiem atbilstošos būvmateriālus; 

- noteikt būvdarbu īstenošanai nepieciešamo materiālu daudzumu;  

- lasīt būvprojekta rasējumus;  

- sastādīt būvniecības darbu tāmes; 

- sastādīt būvniecības darbu laika grafiku; 

- ievērot darba drošības noteikumus būvobjektā.  

Moduļa ieejas nosacījumi Pieredze būvniecības jomā un vēlme pilnveidot savas profesionālās iemaņas. 

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

būvniecības darbu tāmi. 

Moduļa nozīme Būvniecībā strādājošiem, kam nepieciešamas papildu zināšanas, lai paaugstinātu savu 

kvalifikāciju būvdarbu vadīšanas jomā. 

Minimālais stundu skaits 80 stundas.  
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MODUĻA “ MŪSDIENĪGA BŪVNIECĪBAS PROCESA PLĀNOŠANA” 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 

būvniecības darbu 

secību. 

Zina: būvniecības 

darbu veikšanas 

secību. 

Izprot: 

būvniecības darbu 

veikšanas secības 

nozīmi.  

 

1. Būvniecības 

darbu veikšanas 

secība.  

(10%) 

1.1. Būvniecības darbu 

veidi.  

1.1. Būvniecības darbu 

secība. 

 

Nosaka būvniecības 

darbu secību pēc 

dotā parauga. 

Patstāvīgi nosaka 

būvniecības darbu 

secību. 

Patstāvīgais darbs.  

Sakārtot secīgi sarakstu ar 

veicamajiem būvdarbiem 

(būvdarbu saraksts tiek iedots). 

2. Spēj: izvēlēties 

būvniecības 

darbiem atbilstošos 

būvmateriālus. 

Zina: būvmateriālu 

īpašības. 

2. Būvniecības 

darbu veikšanas 

tehnoloģija. 

(10%) 

2.1. Būvmateriālu veidi 

un īpašības.  

2.2. Būvmateriālu 

iestrādāšanas nosacījumi.  

Izskaidro 

būvmateriālu 

izmantošanas 

nepieciešamību. 

Patstāvīgi izvēlas 

nepieciešamos 

būvmateriālus 

būvniecības 

darbiem.  

Patstāvīgais darbs.  

Izvēlas piemērotākos 

būvmateriālus dotajam būvdarbu 

sarakstam (būvdarbu un 

būvmateriālu saraksts tiek iedots).  
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Izprot: 

būvmateriālu 

iestrādāšanas 

secības nozīmi.  

2.3. Remonta darbos 

izmantojamie instrumenti. 

3. Spēj: aprēķināt 

būvdarbu 

īstenošanai 

nepieciešamo 

materiālu 

daudzumu ar 

rezervi.  

Zina: 

pamatformulas  

būvdarbu 

īstenošanai 

nepieciešamo 

materiālu patēriņa  

aprēķināšanai. 

Izprot: būvdarbu 

apjomu noteikšanas 

principus. 

3. Būvdarbu 

veikšanai 

nepieciešamo 

materiālu  

daudzuma 

aprēķināšana. 

(10%)  

3.1. Būvdarbu veikšanai 

nepieciešamo materiālu 

aprēķins, izmantojot MS 

Excel iespējas.  

 

3.2. Materiālu pārtēriņa 

un materiāla rezerves 

aprēķins.  

 

3.3. Laukuma, tilpuma 

aprēķināšana. 

 

Pēc dotajiem 

parametriem 

aprēķina būvdarbu 

veikšanai 

nepieciešamos 

materiālus.  

Patstāvīgi aprēķina 

būvdarbu veikšanai 

nepieciešamo 

materiālu 

daudzumu,  lietojot 

MS Excel, un 

nosaka pieļaujamo 

rezervi.  

 

 

 

 

 . 

Praktiskais darbs.  

Izglītojamie izpilda praktisku 

uzdevumu: aprēķina sienas apjomu 

m3 un nosaka sienas kvadratūru. 

Nosaka cik m3 ķieģeļu 

nepieciešams  un cik kg mūrjavas 

nepieciešams sienas uzmūrēšanai. 

4. Spēj: lasīt 

būvprojektu.  

Zina: būvprojekta 

rasējumu sastāvu, 

4. Būvprojekta 

rasējumi.  

(15%) 

4.1. Būvniecības rasējuma 

izstrādes principi. 

 

Nosaka būvprojekta 

rasējuma sadaļas un 

rasējuma 

nosaukumus.   

Lasa un izskaidro 

būvprojekta 

rasējumus.  

 

Patstāvīgais darbs.  

Izglītojamais saņem būvprojekta 

rasējumu un atbild uz testa 

jautājumiem.  



 

Pieaugušo izglītības modulis “Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana” 

5 

 

 

izstrādes principus 

saskaņā ar 

normatīvajiem 

aktiem.  

Izprot: 

būvprojekta nozīmi 

būvdarbu 

organizēšanā.  

4.2. Būvniecības rasējuma 

saturs.  

 

 

 

 

 

5. Spēj: sastādīt 

būvniecības darbu 

tāmi.  

Zina: būvniecības 

darbu tāmes 

sastāvu, izstrādes 

principus saskaņā 

ar normatīvajiem 

aktiem.  

Izprot: 

būvniecības darbu 

tāmes nozīmi 

būvdarbu 

organizēšanā.  

5. Būvniecības 

darbu tāmes. 

(20%) 

5.1. Būvniecības darbu 

tāmes sastāvs. 

 

5.2. Būvniecības darbu 

tāmes sastādīšana. 

 

 

Sastāda vienkāršotu  

būvniecības darbu 

tāmi. 

Sastāda būvniecības 

darbu tāmi atbilstoši 

LBN 501-17.  

 

Situācijas analīze.  

Izglītojamais saņem būvprojekta 

rasējumu ar darba uzdevumu 

tāmēšanai.  Sastāda būvniecības 

darbu tāmi atbilstoši LBN 501-17.   

6. Spēj: noteikt 

būvniecības darbu 

termiņus.  

6. Būvniecības 

darbu izpildes 

termiņa 

plānošana. 

6.1.Būvniecības darbu 

kalendārā plāna 

sastādīšanas principi. 

Lasa būvniecības 

darbu kalendāro 

plānu.  

Sastāda būvniecības 

darbu kalendāro 

plānu MS Project 

vidē.  

Praktiskais darbs. 

Izglītojamais atbilstoši 5.1.temata 

izstrādātai būvniecības darbu 
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Zina: būvniecības 

darbu laika 

plānošanas 

principus.  

Izprot: 

būvniecības darbu 

kalendārā plāna 

sastādīšanas 

principus un 

secību. 

(10%) 6.2. Būvniecības darbu 

kalendārā plāna 

sastādīšanas MS Project 

vidē. 

tāmei sagatavo būvniecības darbu 

kalendāro plānu MS Project vidē. 

7. Spēj: atpazīt 

bīstamās vietas 

būvobjektā. 

Zina: darba 

drošības prasības.  

Izprot: darba 

drošības pasākumu 

ievērošanas nozīmi 

būvobjektā.  

7. Darba 

drošība. 

(10%) 

7.1.Vides riski 

būvobjektā. 

7.2. Darba drošības 

prasības būvobjektā.  

Atpazīst bīstamās 

vietas būvobjektā. Ir 

informēts un ievēro 

prasības darba 

drošībā.  

Atpazīst bīstamās 

un potenciāli 

bīstamās vietas 

būvobjektā. Nosaka 

vietas objektā, kur 

izvietot brīdinājuma 

zīmes. Izprot darba 

drošības prasības un 

zina atbilstošos 

individuālos darba 

aizsardzības 

līdzekļus.  

Situācijas analīze.  

Izglītojamie saņem uzdevumu: ar 

situācijas aprakstu (remonta darba 

veikšana) uzraksta priekšlikumus 

darba drošības risku novēršanai. 

     Nepieciešamie materiālie līdzekļi 

Katram izglītojamajam: dators, kas 

aprīkots ar lietojumprogrammām 

un pieeju internetam. 
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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 daļa no  3. un 7.temata 

satura.) 

Noslēguma pārbaudījums  (15%)  
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Pārbaudes darbi 

 
1. Ievadvērtēšana 

 

Pārrunas ar izglītojamo.  

 
2. Noslēguma pārbaudes darbs  

 

1.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts: 

Veic praktisko uzdevumu – iepazīstas ar telpas rasējumu un pēc rasējuma sastāda būvniecības darbu tāmi. Darba izpildei drīkst izmantot savus 

pierakstus. 

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

1.3. 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

