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Remontstrādnieks
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Remontstrādnieks,
kurš
ieguvis
profesionālo pamatizglītību un apguvis
praktiskā darba iemaņas, strādā būvfirmās
un uzņēmumos, kas nodarbojas ar
būvdarbu izpildi un ēku remontdarbiem.
Remontstrādnieks pieredzējuša augstas
kvalifikācijas
būvniecības
strādnieka
vadībā veic vienkāršus nojaukšanas, masīvo
sienu un pamatu labošanas, starpstāvu
pārsegumu atsevišķu elementu nomaiņas,
vienkārša apmetuma pielabošanas un
izveides,
vienkāršu
grīdas
pamatņu
labošanas un izveides, vienkāršu koka
konstrukciju izbūves darbus, kā arī veic
vienkāršus krāsošanas un tapešu līmēšanas
darbus. Prot rīkoties ar vienkāršākajiem
rokas instrumentiem, ir apguvis darba
drošības, ugunsdrošības un sanitārijas
pamatus.
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Pienākumi un uzdevumi.
Pienākumi
Uzdevumi
1. Darba
vietas
sakārtošana 1.1. Atbrīvot darba vietu no darba izpildei
nevajadzīgajiem un traucējošiem priekšmetiem.
atbilstoši
darba
drošības
noteikumiem un tehnoloģijas 1.2. Sakārtot ejas ērtai materiālu pievešanai un
būvgružu aizvešanai.
prasībām.
1.3. Palīdzēt uzstādīt trapus, inventārās pastatnes un
sastatnes.
1.4. Novietot norādītajās vietās darba mašīnas un
instrumentus.
2. Materiālu izvēle un sagatavošana. 2.1.Norādītajās vietās un pareizā veidā krautnēs
nokraut materiālus.
2.2.Sagatavot pildvielas javām un betoniem.
2.3.Ar rokām sajaukt javu un betonu.
2.4.Apstrādāt kokmateriālu ar antiseptiķiem un
antipirēnu.
2.5.Apstrādāt kokmateriālu ar vienkāršākajiem
namdaru darbarīkiem (zāģēt, tēst, kalt, urbt,
ēvelēt).
3. Remontdarbu izpilde
3.1.Ar parastajiem rokas vai vienkāršākajiem elektropieredzējuša strādnieka vadībā.
vai pneimatiskajiem instrumentiem nojaukt
atsevišķas mūra, betona grīdu, pamatņu daļas.
3.2.Demontēt logus, durvis, starpsienas, grīdas un
grīdu pamatnes, atsevišķus starpstāvu pārseguma
elementus.
3.3.Veikt neliela apjoma zemes darbus - rakt bedres
tranšejas, līdzināt pamatnes.
3.4.Izveidot sienās un pārsegumos gropes un
caurumus.
3.5.Demontēt vienkāršus jumta segumus/daļas – ruļļu
materiālu, viļņotās plāksnes, lubiņas, skārdu,
latojumu.
3.6.Iepildīt gatavu betona sastāvu grīdu pamatnēs,
gatavās veidņu konstrukcijās.
3.7.Mūrēt vienkāršas mūra daļas.
3.8.Aizmūrēt caurumus.
3.9. Izveidot vienkāršu apmetumu.
3.10. Labot bojātās apmetuma vietas.
3.11. Iepildīt siltuma un skaņas izolāciju.
3.12. Notīrīt no remontējamām virsmām vecās krāsas
paliekas.
3.13. Veikt
virsmu
špaktelēšanu,
slīpēšanu,
gruntēšanu.
3.14. Veikt virsmu krāsošanu ar gatavām krāsām.
3.15. Veikt vienkāršus tapešu līmēšanas darbus.
3.16. Pārveidot būvgružus, būvmateriālus, grunti.
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4. Darbu izpilde atbilstoši drošības
tehnikas prasībām.

5. Saudzīga rīkošanās ar
materiāliem, nepieļaujot vides
piesārņošanu.

4.1.Izvēlēties konkrētā darba veikšanai piemērotus
darba rīkus, iekārtas un palīgierīces.
4.2.Veikt instrumentu un palīgierīču sagatavošanu
darbam.
4.3.Izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus.
4.4.Regulāri sakārtot darba vietu.
4.5.Izmantot elektroinstrumentus un pneimatiskos
instrumentus, atbilstoši darba drošības tehnikas
noteikumiem.
5.1.Izmantot piemērotus paņēmienus un aprīkojumu.
būvgružu aizvākšanai
5.2.Izmantot piemērotas telpas vai nojumes ūdens
nedrošu materiālu uzglabāšanai.
5.3.Pareizi savākt un novietot materiālu pārpalikumu.

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi:
• Organizatoriskie – darbs veicams augstāka līmeņa strādājošā vadībā sadarbojoties ar citiem
būvobjektā nodarbinātajiem
• Fizikālie – darbs saistīts ar paaugstinātu putekļu koncentrāciju gaisā.
Īpašas prasības atsevišķu uzdevumu veikšanai:
Darbs augstumā.

•
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Prasmes
Kopīgās prasmes
nozarē
• Ievērot darba
drošības,
ugunsdrošības
noteikumus.
• Pārvaldīt
elementāro
būvniecības
terminoloģiju.
• Ievērot būvdarbu
tehnoloģisko
procesu darba
secību.
• Savākt un
noglabāt
būvgružus un
materiālu
atlikumus.
• Pareizi uzglabāt
būvmateriālus.

Specifiskās prasmes profesijā
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demontēt vienkāršas masīvās un vieglās
konstrukcijas.
Uzstādīt vienkāršas palīgierīces.
Pārbaudīt instrumentus un ierīces pirms
darbu sākšanas.
Veikt vienkāršus kokmateriālu apstrādes
paņēmienus:
- aizzīmēšanu;
- noēvelēšanu;
- pārzāģēšanu;
- veidot gropes;
- veidot dobumus.
Sagatavot vienkāršu javu, betonu.
Sijāt pildvielas.
Iestrādāt betonu vienkāršās konstrukcijās.
Veikt vienkāršākos mūrēšanas darbus.
Mūrēt vienkāršus mūrus.
Iepildīt siltumizolāciju, skaņas izolāciju.
Sagatavot pamatnes krāsošanai
(nostiprināt, izlīdzināt, nogruntēt virsmas,
izveidot hidroizolāciju, noņemt veco
krāsu).
Iestrādāt nepieciešamos aksesuārus,
virsmu nostiprinošus materiālus (sieti,
audumi u.t.t.).
Veikt telpu sakopšanu.
Veikt krāsošanu.
Sagatavot pamatnes tapešu līmēšanai.
Veikt tapešu līmēšanu.
Izbūvēt vienkāršas koka konstrukcijas.
Uzstādīt vadules un latas.
Apkalpot vienkāršus mehāniskos
instrumentus.
Sagatavot darba vietu apmešanas darbiem.
Sagatavot apmetuma javu.
Piestiprināt sietus.
Uzklāt nepieciešamās apmetuma kārtas.
Veikt apmetuma apstrādi.

Vispārējās
prasmes/spējas
• Komunicēties
(verbāli,
praktiski).
• Strādāt darba
grupā.
• Ievērot vides
kultūru un dabas
aizsardzību.
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Zināšanas
Zināšanas

Priekšstats

Zināšanu līmenis
Izpratne

Pielietošana

Būvdarbu organizācija (remontdarbi)
Būvmateriāli
Būvdarbu tehnoloģijas pamati:
-

betonēšanas darbu pamati;

-

mūrēšanas darbu pamati;

-

apmešanas darbu pamati;

-

namdara darbu pamati;

-

krāsošanas darbu pamati.

-

tapešu līmēšanas darbu pamati

Rokas instrumenti
Elektrificētie un pneimoinstrumenti
Darba drošība, ugunsdrošība, sanitārija
Elektrotehnikas pamati
Vides aizsardzība
Latviešu valoda
Darba tiesības
Vēsture
Saskarsme
Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:
• Jana Pulkstene − vadītāja, Būvniecības mācību − eksaminācijas centrs
• Guntis Līcītis − direktors, SIA “Rīgas apdares darbi”
• Maruta Kriķe − metodiķe, Būvniecības mācību − eksaminācijas centrs
Profesijas standarta eksperti:
• Nikolajs Jankovskis − kvalitātes vadītājs, SIA “Mūsu māja”, Latvijas Celtnieku arodbiedrība
• Jānis Auziņš − valdes loceklis, Latvijas Būvnieku asociācija, valdes priekšsēdētājs, SIA
Zemgaļi

