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1.tabula, Pienākumu un uzdevumu analīze 

Inženierkomunikāciju tehniķis, 

saskaņots Profesionālās izglītības 

un nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadomes 

2013.gada 20.marta sēdē 

Ūdens un kanalizācijas sistēmu 

tehniķis saskaņots Profesionālās 

izglītības un nodarbinātības 

trīspusējās sadarbības 

apakšpadomes 2018.gada 19. 

septembra sēdē 

Vides iekārtu tehniķis, saskaņots 

Profesionālās izglītības un 

nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadomes 

2018.gada 21. novembra sēdē 

Secinājumi par profesijas 

standartos ietverto kopīgo 

saturu 

Būvniecības nozares 

kvalifikāciju struktūrā (NKS)  ir 

iekļauta kvalifikācija ar 

nosaukumu “Inženiersistēmu 

būvtehniķis”  

Kvalifikācija iekļauta Enerģētikas 

nozares kvalifikāciju struktūrā 

(NKS) 

Kvalifikācija iekļauta Ķīmiskās 

rūpniecības un tās saskarnozaru 

(ķīmija, farmācija, 

biotehnoloģija, vide) 

kvalifikāciju struktūrā (NKS) 

Nozares kvalifikāciju struktūrā iekļautā informācija 

Profesionālās kvalifikācijas 

“Inženiersistēmu būvtehniķis” 

specializācijas: Ūdensapgādes, 

kanalizācijas un ugunsdzēsības 

ūdens sistēmu būvtehniķis; 

Dzesēšanas un saldēšanas sistēmu 

būvtehniķis; Ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu 

būvtehniķis; Gāzes apgādes 

sistēmu būvtehniķis; 

Siltumapgādes un apkures sistēmu 

būvtehniķis. Saldēšanas iekārtu 

būvtehniķis.  

 

Saistītās profesijas: 

Aukstumiekārtu sistēmu tehniķis; 

Siltumapgādes un apkures sistēmu 

tehniķis; Vēdināšanas un 

kondicionēšanas sistēmu tehniķis; 

Gāzes apgādes sistēmu tehniķis. 

Profesijas specializācijas vai 

saistītās profesijas nav norādītas. 

 

Profesijas būtības apraksts 

NKS: Inženiersistēmu būvtehniķis 

organizē un veic iekšējo 

Profesijas būtības apraksts 

NKS: Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu tehniķis 

Profesijas būtības apraksts 

NKS: Vides iekārtu tehniķis 

patstāvīgi montē, iestata, kalibrē 

Visos trīs profesiju 

aprakstos ir iekļautas 

funkcijas, kas saistītas ar  
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inženiersistēmu un 

inženiersistēmu pievadu, tai skaitā 

ūdensapgādes, kanalizācijas, 

ugunsdzēsības ūdens, dzesēšanas 

un saldēšanas, ventilācijas un 

gaisa kondicionēšanas, gāzes 

apgādes, siltumapgādes un 

apkures sistēmu izbūves un 

ekspluatācijas darbus jaunbūvēs 

vai novērš nekustamā īpašuma 

inženiersistēmu bojājumus, 

pamatojoties uz tehnisko 

dokumentāciju un/vai darbu 

vadītāja norādījumiem.  

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. 

svešvalodā: LV: Inženiertīklu 

tehniķis. EN: Civil engineering 

technician (ISCO, ESCO), 

Construction engineering 

technician (ISCO). 

patstāvīgi veic uzraudzībā esošo 

objektu ūdensapgādes un 

kanalizācijas iekārtu un tīklu 

montāžas darbu plānošanu un 

organizēšanu. Plāno, organizē un 

veic ekspluatācijā esošu iekārtu un 

tīklu uzraudzību, diagnostiku, 

regulēšanu un remontu, bojājumu 

identifikāciju un diagnostiku, 

iekārtu un atsevišķu tīkla posmu 

defektu noteikšanu un to 

novēršanu. Nodrošina iekārtu un 

sistēmu optimālu darba režīmu. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. 

svešvalodā : EN: Water supply and 

sewerage system technician. 

un pielieto standartizētas ūdens 

apgādes, notekūdeņu, atkritumu 

un vides tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamās iekārtas. Sagatavo 

un adaptē vienkāršas instrukcijas 

un sagatavo drošības lapas 

standartizētu iekārtu izmantošanai. 

Profesijas citi nosaukumi, t.sk. 

svešvalodā: EN: environmental 

equipment technician 

 

 

3132 Incinerator and water 

treatment plant operators (ISCO) 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

ekspluatāciju un bojājumu 

novēršanu. 

2017. gada 23. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” 
Atsevišķās grupas "3112 Būvniecības speciālisti" profesijās nodarbinātie veic tehniskus uzdevumus, kas 

saistīti ar pētniecības darbu būvniecībā, kā arī ar civilo un rūpniecības ēku un tamlīdzīgu būvobjektu ūdens 

padeves, attīrīšanas iekārtu, tiltu, ceļu un lidostu projektēšanu, konstruēšanu, būvniecību, ekspluatāciju, 

aprūpi un remontu, veic būvju, tai skaitā ēku un inženierbūvju, kadastrālo uzmērīšanu, iegūst datus par 

kadastrālās uzmērīšanas objektu, inspicē jaunas vai jau esošas dzīvojamās ēkas, rūpniecības objektus, 

iestādes, viesnīcas un citas celtnes un būves, nodrošina būvnormatīvu un būvniecības noteikumu, 

apstiprināto plānu, specifikāciju un standartu, pretugunsgrēka aizsardzības nolikuma un citu normatīvu 

ievērošanu, izlūko ugunsgrēku vietas, konstatē ugunsgrēku cēloņus, sniedz ieteikumus. 

MK noteikumu Nr. 264 

atsevišķās grupas "3112 

Būvniecības speciālisti" 

apraksts ietver tehniskus 

uzdevumus, kas saistīti ar 

ūdens padeves, attīrīšanas 

iekārtu, ekspluatāciju, 

aprūpi un remontu. 
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Atsevišķās grupas "3112 Būvniecības speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi: organizēt 

ietaišu aprūpi un remontu; organizēt konkrētu ēku inženiertīklu montāžas darbus; organizēt un vadīt iekšējo un 

ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas), izbūves, 

ekspluatācijas un remonta darbus; noteikt atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidus un apjomu; 

lasīt rasējumus, izplānot veicamā darba operācijas un darba vietu; veikt darbus atbilstoši būvprojekta, 

būvnormatīvu un standartu prasībām; veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba 

aizsardzībai objektā; izgatavot nepieciešamo izpilddokumentāciju; 

 

MK noteikumu Nr. 264 

atsevišķās grupas "3112 

Būvniecības speciālisti" 

norādītie pamatuzdevumi 

ietver: organizēt un vadīt 

iekšējo un ārējo 

inženierkomunikāciju 

sistēmu, tai skaitā 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

ekspluatācijas un remonta 

darbus; lasīt rasējumus, 

izplānot veicamā darba 

operācijas un darba vietu. 

Atsevišķās grupas "3141 Dabas zinātņu (izņemot medicīnu) speciālisti" profesijās nodarbinātie veic 

tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecību bioloģijā un citās dabaszinātnēs, kā arī ar praktisko 

pētniecības rezultātu lietošanu rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā, veselības aizsardzībā u. tml. 

Atsevišķās grupas "3141 Dabas zinātņu (izņemot medicīnu) speciālisti" profesijas un atbilstoši 

pamatuzdevumi: veikt tehnisko darbu vides aizsardzības centru laboratorijās, uzņēmumu sanitārijas 

laboratorijās, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un atkritumu saimniecībās; risināt pašvaldību vides sakopšanas 

un vides aizsardzības problēmas; veikt uzdevumus, kas saistīti ar dzeramā ūdens, notekūdeņu, gaisa un 

augsnes kontroli, ar tehnoloģisko procesu uzraudzību un nodrošināšanu dzeramā ūdens sagatavošanā, 

notekūdeņu attīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā. 

MK noteikumu Nr. 264 

atsevišķās grupas "3112 

3141 Dabas zinātņu 

(izņemot medicīnu) 

speciālisti" norādītie 

pamatuzdevumi ietver: veikt 

tehnisko darbu notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtās; veikt 

uzdevumus, kas saistīti ar 

dzeramā ūdens, notekūdeņu 

kontroli, ar tehnoloģisko 

procesu uzraudzību un 

nodrošināšanu dzeramā 

ūdens sagatavošanā, 

notekūdeņu attīrīšanā. 
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MK noteikumos Nr. 264 ietverto 

3112 grupas “Būvniecības 

speciālisti” profesiju nosaukumi 

un kodi: 

Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS 

- 3112 07. 

MK noteikumos Nr. 264 ietverto 

3112 grupas “Būvniecības 

speciālisti” profesiju nosaukumi 

un kodi: 

Vēdināšanas un kondicionēšanas 

sistēmu TEHNIĶIS - 3112 34; 

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu TEHNIĶIS - 3112 35; 

Aukstumiekārtu sistēmu 

TEHNIĶIS - 3112 36; Gāzes 

apgādes sistēmu TEHNIĶIS - 

3112 37; Siltumapgādes un 

apkures sistēmu TEHNIĶIS - 

3112 38. 

MK noteikumos Nr. 264 ietverto 

3141 grupas “Dabas zinātņu 

(izņemot medicīnu) speciālisti” 

profesiju nosaukumi un kodi: 

Vides TEHNIĶIS - 3141 25; 

Vides iekārtu TEHNIĶIS - 3141 

29. 

MK noteikumos Nr. 264 ir 

iekļautas profesijas: 

- Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

TEHNIĶIS” ar kodu 3112 

35; 

Vides TEHNIĶIS ar kodu 

3141 25; 

Vides iekārtu TEHNIĶIS ar 

kodu 3141 29. 

Profesijas standartā iekļautā informācija 

Profesionālās darbības 

pamatuzdevumu kopsavilkums:  

– inženierkomunikāciju tehniķis 

veic iekšējo un ārējo 

inženierkomunikāciju sistēmu, tai 

skaitā apkures, vēdināšanas un 

kondicionēšanas sistēmu, ūdens 

apgādes un kanalizācijas sistēmu, 

aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk 

– inženierkomunikācijas), izbūves, 

ekspluatācijas un remonta darbu 

organizēšanu un vadīšanu; nosaka 

atsevišķu inženierkomunikāciju 

montāžas darbu veidu un apjomu 

izbūvi, izvēlas materiālus, 

Profesionālās darbības 

pamatuzdevumu kopsavilkums:  

Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu tehniķis patstāvīgi veic 

uzraudzībā esošo objektu 

ūdenssaimniecības iekārtu un 

sistēmu profilaktisko novērtēšanu, 

montāžas/demontāžas darbu 

plānošanu un organizēšanu. 

Plāno, organizē, veic un kontrolē 

ekspluatācijā esošu iekārtu un 

sistēmu uzraudzību, diagnostiku, 

regulēšanu un remontu, bojājumu 

identificēšanu un diagnostiku, 

iekārtu un atsevišķu tīkla posmu 

Profesionālās darbības 

pamatuzdevumu kopsavilkums:  

Vides iekārtu tehniķis patstāvīgi 

uzrauga, veic apkopi, remontē 

ūdensapgādes, notekūdeņu, 

atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamās iekārtas un sistēmas. 

Vides iekārtu tehniķis strādā 

komunālās saimniecības, 

ūdenssaimniecības, atkritumu 

apsaimniekošanas un pārstrādes, 

vides piesārņojuma izpētes un 

novēršanas uzņēmumos. 

Visu trīs kvalifikāciju 

pamatuzdevumu 

kopsavilkumā ir norādītas 

funkcijas: ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas iekārtu un 

sistēmu ekspluatācijas un 

remonta darbu veikšana. 

 

Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu 

tehniķa un vides iekārtu 

tehniķa kvalifikāciju 

aprakstā ietvertās funkcijas 

attiecībā uz ūdensapgādes 
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instrumentus un aprīkojumu šo 

darbu veikšanai atbilstoši 

būvprojektā paredzētajiem 

materiāliem un iekārtām, plāno to 

piegādi, novietojumu un 

uzglabāšanu būvobjektā, saskaņo 

savu darbu ar visiem projekta 

realizācijā iesaistītajiem 

dalībniekiem, kopējiem darbu 

grafikiem, dod nepieciešamos 

rīkojumus padotajiem un pārbauda 

šo rīkojuma izpildi. 

Inženierkomunikāciju tehniķis 

strādā uzņēmumos, kas 

nodarbojas ar 

inženierkomunikāciju izbūves, 

ekspluatācijas un remonta 

darbiem, vai kā pašnodarbināta 

persona, vai individuālais 

komersants. 

defektu noteikšanu un to 

novēršanu. Nodrošina iekārtu un 

sistēmu optimālu darba režīmu. 

Atbild par savu vai komandas 

ikdienas darbu izpildi. Ievēro 

darba aizsardzības un 

ugunsdrošības noteikumus, darba 

tiesisko attiecību normas, vides 

aizsardzības normatīvo aktu 

prasības 

un kanalizācijas sistēmām 

pēc savas būtības ir 

vienādas. 

 

Pēc savas būtības vienādās 

funkcijas iezīmētas 

slīprakstā. 

 3.1. Ūdenssaimniecības apkopes 

un uzturēšanas darbu plānošana: 

- sagatavot centralizētās 

ūdensapgādes sistēmas tehniskā 

stāvokļa un darbības profilaktisko 

novērtējumu;  

- sagatavot centralizēto 

notekūdeņu un kanalizācijas 

savākšanas sistēmu un attīrīšanas 

ietaišu tehniskā stāvokļa un 

3.1. Vides tehnoloģiskajos 

procesos pielietojamo iekārtu un 

sistēmu uzraudzības, tehniskās 

apkopes, remonta un 

montāžas/demontāžas darbu 

plānošana: 

- izvērtēt darba uzdevumu; 

- noteikt vides tehnoloģiskajos 

procesos pielietojamo iekārtu un 

sistēmu uzraudzības, tehniskās 

Pēc savas būtības vienādās 

funkcijas iezīmētas 

slīprakstā. 

 

Pēc savas būtības 

pienākumos un uzdevumos 

ietvertais saturs ir vienāds. 
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darbības profilaktisko 

novērtējumu;  

- sagatavot ugunsdzēsības 

ūdensapgādes sistēmas tehniskā 

stāvokļa un darbības profilaktisko 

novērtējumu;  

- sagatavot decentralizētās 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

ietaišu tehniskā stāvokļa un 

darbības profilaktisko 

novērtējumu;  

- plānot ūdenssaimniecības 

iekārtu un sistēmu uzturēšanas 

darbu veikšanai nepieciešamos 

resursus. 

apkopes, remonta un 

montāžas/demontāžas darba 

uzdevuma veikšanai 

nepieciešamos resursus; 

- izveidot vides tehnoloģiskajos 

procesos pielietojamo iekārtu un 

sistēmu uzraudzības, tehniskās 

apkopes, remonta un 

montāžas/demontāžas darba 

uzdevuma izpildes plānu; 

- sagatavot ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamās iekārtas un sistēmas 

tehniskās apkopes, remontu, 

montāžās un demontāžas darbu 

veikšanai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Ūdenssaimniecības sistēmu 

un iekārtu ekspluatācijas darbu 

organizēšana un veikšana:  

- sagatavot ūdenssaimniecības 

sistēmu un iekārtu tehnisko 

apkopju plānu;  

- veikt ūdenssaimniecības sistēmu 

un iekārtu tehniskās apkopes;  

- nodrošināt ūdenssaimniecības 

iekārtu un sistēmu darbības 

tehnoloģisko procesu; 

- nodrošināt avārijas seku 

lokalizāciju un likvidēšanu;  

3.2. Ūdensapgādes, notekūdeņu, 

atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

uzraudzība: 

- novērtēt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

tehnisko stāvokli; 

- nolasīt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

Pēc savas būtības vienādās 

funkcijas iezīmētas 

slīprakstā. 

 

Abos standartos iekļautā 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

tehnoloģiskajos procesos 

lietojamo iekārtu un sistēmu 

uzraudzības funkcija ir 

vienāda 

 



 
 

 

8 
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un 

Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem. 

- veikt ūdenssaimniecības sistēmu 

vizuālo un tehnisko novērtēšanu 

un diagnostiku;  

- nodrošināt tehnisko apkopju 

dokumentācijas aktualizēšanu. 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

darbību raksturojošos parametrus; 

- novērtēt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

darbību raksturojošos 

parametrus; 

- rīkoties ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

darbības neatbilstības gadījumā; 

- veikt ūdensapgādes, notekūdeņu, 

atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

darbības parametru precizēšanu; 

- dokumentēt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

darbības parametrus; 

- uzturēt kārtību ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

ekspluatācijas zonā. 

 3.3. Ūdenssaimniecības sistēmu 

un iekārtu ekspluatācijas darbu 

3.3. Ūdensapgādes, notekūdeņu, 

atkritumu un vides 

Pēc savas būtības vienādās 

funkcijas iezīmētas 
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organizēšana un veikšana:  

- sagatavot ūdenssaimniecības 

sistēmu un iekārtu tehnisko 

apkopju plānu;  

- veikt ūdenssaimniecības sistēmu 

un iekārtu tehniskās apkopes;  

-nodrošināt ūdenssaimniecības 

iekārtu un sistēmu darbības 

tehnoloģisko procesu; 

- nodrošināt avārijas seku 

lokalizāciju un likvidēšanu;  

-veikt ūdenssaimniecības sistēmu 

vizuālo un tehnisko novērtēšanu 

un diagnostiku;  

- nodrošināt tehnisko apkopju 

dokumentācijas aktualizēšanu. 

 

 

 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

tehniskā apkope: 

- nodrošināt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

ikdienas un periodisko tehnisko 

apkopi; 

- sadarboties ar piesaistītajiem 

speciālistiem ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

tehniskās apkopes veikšanā; 

- dokumentēt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

tehniskās apkopes darbus. 

slīprakstā. 

 

Abos standartos iekļautā 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas iekārtu 

tehniskās apkopes funkcija 

ir vienāda. 

 

Ūdenssaimniecības iekārtu 

un vides tehniķa profesijas 

standartā papildus 

vienādajām funkcijām ir 

jāiekļauj uzdevumi: 

- nodrošināt avārijas seku 

lokalizāciju un likvidēšanu; 

- sadarboties ar 

piesaistītajiem speciālistiem 

ūdensapgādes, notekūdeņu 

apsaimniekošanas iekārtu un 

sistēmu tehniskās apkopes 

veikšanā. 

 3.3. Ūdenssaimniecības sistēmu 

un iekārtu ekspluatācijas darbu 

organizēšana un veikšana:  

- sagatavot ūdenssaimniecības 

sistēmu un iekārtu tehnisko 

apkopju plānu;  

- veikt ūdenssaimniecības sistēmu 

un iekārtu tehniskās apkopes;  

3.4. Ūdensapgādes, notekūdeņu, 

atkritumu un vides tehnoloģiskajos 

procesos pielietojamo iekārtu un 

sistēmu remonts: 

- konstatēt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

Pēc savas būtības vienādās 

funkcijas iezīmētas 

slīprakstā. 

 

Abos standartos iekļautā 

ūdensapgādes un 

notekūdeņu 

apsaimniekošanas iekārtu 
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-nodrošināt ūdenssaimniecības 

iekārtu un sistēmu darbības 

tehnoloģisko procesu; 

- nodrošināt avārijas seku 

lokalizāciju un likvidēšanu;  

-veikt ūdenssaimniecības sistēmu 

vizuālo un tehnisko novērtēšanu 

un diagnostiku;  

- nodrošināt tehnisko apkopju 

dokumentācijas aktualizēšanu. 

 

3.4. Ūdenssaimniecības sistēmu 

un iekārtu remonta darbu 

veikšana: 

- iepazīties ar remontdarba 

uzdevumu;  

- noteikt remontam nepieciešamos 

materiālus, instrumentus un 

palīgiekārtas;  

- organizēt remontam 

nepieciešamo materiālu un iekārtu 

piegādi;  

- organizēt bojājumu un defektu 

novēršanu;  

- atjaunot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu un iekārtu 

darbību;  

- aizpildīt tehniskās ekspluatācijas 

dokumentāciju. 

bojājumu vai defektu; 

- novērtēt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

bojājumu vai defektu; 

- novērst ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

vienkāršus bojājumus vai 

defektus; 

- veikt ūdensapgādes, notekūdeņu, 

atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

remontu speciālista uzraudzībā; 

- piesaistīt citu saistīto jomu 

speciālistus ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

bojājumu vai defektu novēršanai; 

- dokumentēt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

remonta darbus. 

remonta funkcija ir vienāda. 

 

Jēdziens “diagnostika” 

jānomaina pret “pārbaude”. 

 

1. Būvniecības reglamentējošās   Attiecināms tikai uz 
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dokumentācijas pārzināšana un 

ievērošana.  

1.1.pārzināt reglamentējošo 

dokumentu kopumu: 

Būvniecības likums, LBN, MK 

noteikumi, LVS u.c.;  

1.2. orientēties dokumentu 

kopumā, kas reglamentē 

būvniecības procesu citās 

pasaules valstīs  

1.3. ievērot būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu 

prasības. 

būvniecības nozari. 

3.Būvniecības projekta 

dokumentācijas izprašana.  

3.1. lasīt projekta dokumentāciju 

un sekot līdzi izmaiņām;  

3.2. apzināt darba apjomus un 

vietu kopējā būvniecības 

procesā;  

3.3. apzināt potenciālās projekta 

nepilnības, izvērtēt un iesniegt 

priekšlikumus. 

  Ūdenssaimniecības iekārtu 

un vides tehniķa profesijas 

standartā ir jāiekļauj 

uzdevums: “lasīt projekta 

dokumentāciju un sekot 

līdzi izmaiņām”. 

4.Inženierkomunikāciju montāžas 

darbu realizācijas plānošana. 

 4.1. apzināt un izvērtēt esošo 

situāciju būvobjektā; 

 4.2. izstrādāt un saskaņot darbu 

veikšanas grafiku;  

4.3. saplānot nepieciešamos 

  Ūdenssaimniecības iekārtu 

un vides tehniķa profesijas 

standartā ir jāiekļauj 

uzdevums: “saplānot 

nepieciešamos mehānismus 

darba veikšanai”. 
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mehānismus darba veikšanai. 

5. Materiālu plūsmas  

plānošana, koordinēšana un 

kontrole.  

5.1. apzināt potenciālos materiālu  

 piegādātājus, veikt pasūtīšanu, 

sagādi un uzglabāšanu;  

5.2. veikt materiālu saskaņošanu;  

5.3. veikt piegādāto materiālu 

atbilstības  kontroli;  

5.4. organizēt un kontrolēt 

materiālu plūsmu objektā.  

 

  Ūdenssaimniecības iekārtu 

un vides tehniķa profesijas 

standartā ir jāiekļauj 

uzdevums: “veikt piegādāto 

materiālu atbilstības  

kontroli” 

6. Inženierkomunikāciju  

montāžas darbu saskaņošana ar  

citiem būvniecības dalībniekiem.  

6.1. piedalīties būvobjekta 

sanāksmēs;  

6.2. apmainīties ar informāciju;  

6.3. veikt darba secības un zonu  

 saskaņošanu. 

  Attiecināms tikai uz 

būvniecības nozari. 

7. Montāžas darbu operatīvā 

vadīšana un kontrole.  

7.1. veikt ikdienas darbu 

plānošanu;  

7.2. dot konkrētus darba 

uzdevumus;  

7.3. veikt izpildīto darbu uzskaiti;  

7.4. sagatavot 

izpilddokumentāciju;  

3.2. Ūdenssaimniecības sistēmu 

un iekārtu būvniecības darbu 

organizēšana: 

- sagatavot veicamo būvdarbu 

grafiku;  

- nodrošināt veicamajam darbam 

nepieciešamo materiālu, 

instrumentu un iekārtu piegādi;  

- iegūt darbu veikšanai 

 Attiecināms tikai uz 

būvniecības nozari. 
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7.5. kontrolēt darba grafika 

ievērošanu un  izmaiņu 

saskaņošanu.  

7.6. veikt izbūvētās sistēmas 

pārbaudi un  nodošanu 

ekspluatācijā;  

7.7.organizēt izbūvēto sistēmu 

ieregulēšanu  un balansēšanu;  

7.8. veikt nepieciešamos 

saskaņojumus ar atbildīgajām 

iestādēm;  

7.9. ievērot kvalitātes vadības 

sistēmas procedūras.  

nepieciešamās atļaujas;  

- veikt darbā iesaistītā personāla 

instruktāžu;  

- kontrolēt būvdarbu izpildes 

kvalitāti;  

- informēt iesaistītās puses par 

veicamajiem/paveiktajiem 

darbiem. 

8. Inženierkomunikāciju  

montāžas darbu tehnoloģisko  

procesu pārzināšana un 

ievērošana.  

8.1. apzināt atsevišķi speciālo 

darbu veidus un to savstarpējo 

saistību;  

8.2.ievērot atsevišķu 

inženierkomunikāciju veidu, 

materiālu specifiskās prasības un 

tehniskos noteikumus;  

8.3. sekot līdzi izmantojamo 

mērinstrumentu kalibrācijai un 

metroloģiskai pārbaudei;  

8.4. regulāri apmeklēt 

profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanas  pasākumus (ne 

  Uzdevumi daļēji ir 

attiecināmi uz 3. LKI 

līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju 

“Inženiersistēmu 

montētājs”. 

Ūdenssaimniecības iekārtu 

un vides tehniķa profesijas 

standartā ir jāiekļauj 

uzdevums “sekot līdzi 

izmantojamo 

mērinstrumentu kalibrācijai 

un metroloģiskai 

pārbaudei”. 
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retāk kā 1 reizi gadā).  

9. Inženierkomunikāciju montāžas 

darbu izmaksu Ievērošana.  

9.1. izvērtēt darbu izmaksu 

aprēķinu;  

9.2. veikt darbu veikšanas 

uzskaiti;  

9.3. izvērtēt un iesniegt 

priekšlikumus darba izmaksu 

aprēķinam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attiecināms tikai uz 

būvniecības nozari. 

  3.5. Ūdensapgādes, notekūdeņu, 

atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

montāža vai demontāža montēt 

vienkāršas ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos  

- procesos pielietojamās iekārtas 

un sistēmas; 

- montēt komplicētas 

ūdensapgādes, notekūdeņu, 

atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos  

- procesos pielietojamās iekārtas 

un sistēmas speciālista uzraudzībā; 

- veikt samontētās ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos  

- procesos pielietojamās iekārtas 

Ietverts 3. LKI līmeņa 

profesijas standartā 

”Inženiersistēmu 

montētājs”. 
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un sistēmas pārbaudi pirms 

darbības uzsākšanas; 

- demontēt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos  

- pielietojamās iekārtas un 

sistēmas; 

- dokumentēt ūdensapgādes, 

notekūdeņu, atkritumu un vides 

tehnoloģiskajos procesos 

pielietojamo iekārtu un sistēmu 

montāžas vai demontāžas darbus. 

2. Darba tiesību, darba 

aizsardzības un vides aizsardzības 

prasību ievērošanas pasākumu 

organizēšana.  

2.1. pārzināt reglamentējošo 

dokumentu kopumu;  

2.2. ievērot darba kārtību;  

2.3. organizēt darba aizsardzības 

pasākumus;  

2.4. organizēt elektrodrošības un 

ugunsdrošības pasākumus;  

2.5. nelaimes gadījumā rīkoties un 

sniegt pirmo palīdzību;  

2.6. organizēt vides aizsardzības 

pasākumus 

3.5. Darba aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un 

vides aizsardzības prasību 

ievērošana:  

- ievērot darba aizsardzības 

prasības;  

- pildīt vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības;  

- ievērot ugunsdrošības un civilās 

aizsardzības prasības;  

- ievērot elektroķīmiskās un 

elektrodrošības prasības;  

- sagatavot darba vietu drošai un 

ērtai darba izpildei; 

- nodrošināt ķīmisko vielu 

glabāšanu un pielietošanu 

ievērojot drošības datu lapā 

noteiktās prasības; 

3.6. Darba aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības un 

vides aizsardzības prasību 

ievērošana: 

- ievērot darba aizsardzības 

prasības; 

- lietot individuālos un kolektīvos 

darba aizsardzības līdzekļus; 

- ievērot ugunsdrošības prasības; 

- ievērot elektrodrošības prasības; 

- pildīt vides aizsardzības 

normatīvo aktu prasības; 

- nodrošināt ķīmisko vielu 

glabāšanu un lietošanu saskaņā ar 

drošības datu lapām; 

- nelaimes gadījumā rīkoties 

atbilstoši situācijai. 

Kompetences ir 

nepieciešamas. 
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- šķirot darba procesā radītos 

atkritumus;  

-  sniegt pirmo palīdzību nelaimes 

gadījumā;  

- rīkoties ārkārtas situācijās; 

- ietot atbilstošus individuālos un 

kolektīvos aizsardzības 

līdzekļus 

10. Vispārpieņemto ētikas un  

tiesību normu ievērošana.  

10.1.ievērot profesionālos un 

vispārējos  

ētikas principus;  

10.2.ievērot cilvēka pamattiesības;  

10.3.ievērot darba tiesiskās 

attiecības. 

3.6. Profesionālās darbības 

pamatprincipu ievērošana:  

- sazināties valsts valodā;  

- pielietot svešvalodas 

profesionālo darba uzdevumu 

veikšanā;  

- pielietot matemātikas un dabas 

zinību pamatprincipus 

profesionālajā darbībā;  

- sadarboties, ievērojot pozitīvas 

saskarsmes principus;  

- lietot informācijas tehnoloģijas 

dokumentu sagatavošanai; 

 - ievērot darba tiesisko attiecību 

normas;  

- pilnveidot profesionālās prasmes 

un iemaņas. 

3.7.Profesionālās darbības 

pamatprincipu ievērošana: 

- ievērot darba tiesisko attiecību 

normas; 

- lietot valsts valodu; 

- lietot vismaz vienu svešvalodu; 

- plānot darba uzdevuma izpildi; 

- sadarboties ar kolēģiem un 

profesionālajā darbībā 

iesaistītajām institūcijām, 

ievērojot  

- profesionālās saskarsmes 

principus; 

- lietot informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas; 

- pilnveidot profesionālās prasmes 

un iemaņas. 

Kompetences ir 

nepieciešamas. 

 

Secinājumi 

Izvērtējot būvniecības nozares profesijas standarta “Inženierkomunikāciju tehniķis” enerģētikas nozares profesijas standarta “Ūdens 

un kanalizācijas sistēmu tehniķis” un ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru profesijas standarta “Vides iekārtu tehniķis” darba grupa 

secināja: 
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1. Visos trīs profesiju aprakstos ir iekļautas funkcijas, kas saistītas ar  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju un bojājumu 

novēršanu; 

2. Būvniecības nozares profesijas standartā “Inženierkomunikaciju tehniķis” ietvertie pienākumi un uzdevumi pamatā ir attiecināmi uz 

būvniecības procesiem un kopumā tie nebūtu ietverami Ūdenssaimniecības iekārtu un vides tehniķa profesijas standartā. 

3. Enerģētikas nozares profesijas standartā “Ūdens un kanalizācijas sistēmu tehniķis” un ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru 

profesijas standarta “Vides iekārtu tehniķis” uz ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas funkcijām attiecināmie pienākumi 

pēc savas būtības ir vienādi, izņemot pienākumu: “Ūdenssaimniecības sistēmu un iekārtu būvniecības darbu organizēšana”. 

 

Priekšlikumi 

1. Lai novērstu kvalifikāciju satura dublēšanos, ierosināt enerģētikas nozares kvalifikāciju “Ūdens un kanalizācijas sistēmu tehniķis” un 

ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru profesijas standartā “Vides iekārtu tehniķis”  ietvertās ūdensapgādes un notekūdeņu 

apsaimniekošanas funkcijas apvienot vienā kvalifikācijā “Ūdenssaimniecības iekārtu un vides tehniķis”. 

2. Izstrādāt profesijas standarta “Ūdenssaimniecības iekārtu un vides tehniķis” projektu, kurā ietvert funkcijas: 

- ūdensapgādē lietojamo iekārtu un sistēmu uzraudzīšana; 

- notekūdeņu apsaimniekošanā lietojamo iekārtu un sistēmu uzraudzīšana; 

- decentralizētās kanalizācijas sistēmu ierīkošana, pārbaude un apkope; 

- ūdensapgādes, notekūdeņu apsaimniekošanas procesos lietojamo iekārtu un sistēmu pārbaudīšana, apkope un remonta darbu 

veikšana; 

- elektrisko un automatizēto iekārtu un sistēmu uzraudzīšana; 

- dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes pārbaude un uzturēšana;  

- ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas iekārtu un sistēmu uzraudzības, tehniskās apkopes un remonta darbu plānošana 

un dokumentēšana. 

 

 
 

 

 

 

 


