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2. 1.  

 

Būvstrādnieks4 

 
1 Amatnieku kvalifikācijas līmeņi iekļauti atbilstoši Latvijas Amatniecības kameras rekomendācijām par līmeņu pielīdzināšanu profesionālās kvalifikācijas līmeņiem. 
2 "Latvijas Jumiķu apvienība" ir atbildīga par jumiķu kvalifikācijas piešķiršanu atbilstoši specializācijām. 
3 "Apdares darbu strādnieka" profesijā ietvertas vairākas profesijas: "Apmetējs", "Flīzētājs",  "Krāsotājs", "Tapešu līmētājs" un "Grīdas klājējs". Tām nepieciešamības gadījumā var izstrādāt PKP. 
4 "Būvstrādnieka" saistītās profesijas ir visas Būvniecības nozares 3. LKI līmeņa profesijas. 
5 Profesijas iekļautas arī Enerģētikas nozares kvalifikāciju struktūrā. 

 

 

 

Piezīmes. 

1. Nozarē ir identificēta nepieciešamība pēc izglītības piedāvājuma "Interjera arhitekta" profesijai. 
2. Nozares funkcionālajā analīzē secināts, ka "Inženierkomunikāciju montētāja" un "Inženierkomunikāciju tehniķa" profesijās veicamie darbi pārklājas ar Enerģētikas nozarē veicamiem darbiem. 
3. Nozares funkcionālajā analīzē secināts, ka tāmēšanas prasmes ir caurviju prasmes un tās ir nepieciešamas visām kartē esošajām pamatprofesijām, sākot no 4. LKI līmeņa. Līdz ar to profesija "Būvniecības tāmju inženieris", pēc pētnieku domām, nākotnē ir izzūdoša, ja tāmēšanas prasmes ietver un pilnveido esošo būvtehniķu, 

būvdarbu vadītāju un inženieru izglītības programmu saturā. 
 

    

 

 


