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Moduļa “Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana” apraksts 
 

Moduļa mērķis Sagatavot izglītojamo patstāvīgai būvniecības procesu vadīšanai. 

Moduļa uzdevumi Pilnveidot izglītojamo prasmes: 

- izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) dokumentu izveidē;  

- sagatavot būvdarbu iepirkuma piedāvājuma dokumentāciju; 

- izprast nodokļu likmes būvniecības jomā; 

- sagatavot nepieciešamo līgumu būvniecības darbu veikšanai.  

Moduļa ieejas nosacījumi Vēlme pilnveidot savas profesionālās iemaņas būvniecības procesu vadīšanā/ 

ir apgūts pieaugušo izglītības modulis “Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana”. 

Moduļa apguves novērtēšana Izglītojamais veic praktisko uzdevumu – izveido portfolio (darba mapi), kurā iekļauj: 

- būvdarbu iepirkumu nolikuma prasības (atlases dokumenti, tehniskais un finanšu 

piedāvājums); 

- sarakstu ar būvniecības izmaksās iekļaujamajiem nodokļiem un likmi; 

- individuāli pielāgotus būvdarbu līguma paraugus. 

Moduļa nozīme Izmantojams cilvēkiem, kuriem nepieciešamas papildu zināšanas, lai paaugstinātu savu 

kvalifikāciju būvniecības darbu vadīšanas jomā. 

Minimālais stundu skaits 60 stundas.  
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MODUĻA “ MŪSDIENĪGA BŪVNIECĪBAS PROCESA VADĪŠANA” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts  

Temats 

(% no moduļa 

kopējā apjoma) 

Ieteicamais saturs Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksti Idejas īstenošanai 

Vidējs apguves 

(pietiekams) līmenis 

Optimāls apguves 

līmenis 

1. Spēj: izveidot 

dokumentus, 

izmantojot IKT. 

 

Zina: IKT 

izmantošanas 

iespējas. 

 

Izprot: kā palielināt 

darba efektivitāti, 

izmantojot IKT. 

1. IKT izmantošana 

dokumentu izveidē. 

 

(15%) 

1.1. Biroja tehnikas 

lietošana uzņēmumā. 

1.2. Datorprogrammu 

lietošana būvniecības 

procesa vadīšanai (MS 

Word, MS Excel). 

Lieto birojā 

izmantojamo tehniku. 

Prot rediģēt gatavus 

dokumentus MS 

Office vidē. 

Sastāda dokumentus 

MS Office vidē. 

Patstāvīgi lieto biroja 

tehniku atbilstoši 

darba uzdevumam.   

Praktiskais darbs. 

Izglītojamais rediģē un noformatē 

tekstu atbilstoši konkrētiem 

uzdevumiem.  

Sagatavoto darbu izdrukā, ieskenē un 

nokopē.  

2. Spēj: sagatavot 

būvdarbu iepirkuma 

piedāvājuma 

dokumentāciju. 

Zina: būvdarbu 

iepirkuma procedūru. 

 

2. Iepirkuma 

procedūra 

būvniecībā. 

 

(25%) 

2.1. Iepirkuma procedūras 

veidi. 

2.2. Piedāvājuma 

sagatavošana. 

2.3.Tiesiskais regulējums. 

Paskaidro būvdarbu 

iepirkuma nolikuma 

prasības.  

Sastāda būvdarbu 

iepirkuma 

piedāvājuma 

dokumentāciju.  

Praktiskais darbs. 

Izglītojamais saņem būvdarbu 

iepirkuma nolikumu un 

nepieciešamos dokumentus. Sagatavo 

piedāvājumu atbilstoši būvdarbu 

iepirkuma nolikuma prasībām.   
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Izprot: būvdarbu 

iepirkuma nolikuma 

prasības. 

3. Spēj: aizpildīt 

vienkāršotu 

ieņēmumu, 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.   

3. Nodokļi un 

budžets būvniecībā. 

 

(20%) 

3.1. Būvdarbu izmaksās  

iekļautie nodokļu veidi. 

3.2. Saimnieciskās darbības 

ieņēmumi un izdevumi. 

3.3. 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.  

 

 

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). 

4. Spēj: sastādīt 

līgumu atbilstoši LR 

likumdošanai.  

 

4. Līguma veidi 

būvniecībā. 

 

4.1.Darba līgumi. 

4.2.Uzņēmuma līgumi. 

4.3. Pakalpojuma līgums. 

Spēj aizpildīt gatavas 

līgumu formas (darba 

līgums, uzņēmuma 

līgums u.c.). 

Spēj  aizpildīt līgumu  

(DL, UL u.c.) un 

nepieciešamības 

gadījumā pielāgot 

savām vajadzībām 

Portfolio (darba mape). Izglītojamie 

izveido darba mapi, kurā pievieno 

individualizētus  līgumu paraugus 
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Zina: līguma veidus 

un to sastādīšanas 

pamatprincipus. 

 

Izprot: līguma veidu 

atšķirības un 

juridiskā spēka 

nozīmi.  

(20%) 4.4.Preču pirkšanas/ 

pārdošanas līgumi. 

atbilstoši LR 

likumdošanai.   

(norādot rekvzītus, izpildes termiņus, 

būvobjektu).  

     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 – 60 stundas.  

 

Noslēguma pārbaudījums  (20%)  
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Pārbaudes darbi 

 

1. Ievadvērtēšana. 

 

Pārrunas ar izglītojamo.  

 
2. Noslēguma pārbaudes darbs:  

 

Izglītojamais izveido portfolio - darba mapi, kurā iekļauj: 

- būvdarbu iepirkumu nolikuma prasības (atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums); 

- sarakstu ar būvniecības izmaksās iekļaujamajiem nodokļiem un likmi; 

- individuāli pielāgotus būvdarbu līguma paraugus. 

 

 


