
Būvprakses novērtējums projektēšanas birojā
ceļu projektēšanā

(katram objektam jāaizpilda sava veidlapa)

Pretendents:

________________________________________________________ ___________________________
vārds,  uzvārds Personas koda pirmā daļa

Būvniecības lietas Nr. (LR veiktajiem darbiem) ______________________________________________

Objekta nosaukums ____________________________________________________________________

Adrese (ārpus LR veiktajiem darbiem) 

_____________________________________________________________________________________

Prasmes apgūšanas vērtēšanas skala 
Teicami 4
Labi 3
Apmierinoši 2
Neapmierinoši 1
Prasmes apgūšana 
nav notikusi

–

Nr.
p.k.

Prasme Vērtējums

1. prasme  izstrādāt  būvprojektu  atbilstoši  normatīvajiem  aktiem,  līgumam,
projektēšanas  uzdevumam un būvatļaujai  tādā apjomā,  lai  būtu iespējams
noteikt  izbūvējamās  būves  atbilstību  normatīvajiem  aktiem,  veikt
būvprojekta  ekspertīzi,  aprēķināt  būvizmaksas  un  nodrošināt  būvdarbu
veicējam pietiekamu informāciju būvdarbu veikšanai;

2. prasme noformēt projektu un tā sastāvu saskaņā ar saistošo normatīvo aktu
prasībām;

3. prasme  pareizā  izpildes  secībā  organizēt  un  vadīt  projektēšanas  procesa
stadijas, koordinēt būvprojekta izstrādi, sadarboties ar apakšuzņēmējiem un
citām projektēšanas procesā iesaistītajām personām;

4. prasme  pieprasīt  un  izpildīt  nepieciešamo  tehnisko  vai  īpašo  noteikumu
prasības, saskaņot būvprojektu ieinteresētajās institūcijās;

5. prasme  novērst  trūkumus  būvatļaujas  projektēšanas  nosacījumu  izpildes
termiņa  laikā  vai  neatbilstības,  ja  saņemts  negatīvs  ekspertīzes  atzinums,
uzņemties atbildību par būvprojektu;

6. prasme  veikt  autoruzraudzību  –  kontroli  pēc  projektēšanas  darbu
pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, nodrošinot būves realizāciju
atbilstoši būvprojektam; 

7. prasme būvprojekta izmaiņu gadījumā nodrošināt atbilstošu to iestrādāšanu
visās attiecīgajās būvprojekta daļās, informēt par izmaiņām nepieciešamās
institūcijas;

8. prasme sagatavot atzinumu par būves vai tās daļas atbilstību būvprojektam.

9. prasme organizēt atbilstošu saskaņošanas procedūru;

10. prasme strādāt ar CAD saimes programmām, MS Office;

11. prasme  organizēt,  vadīt  un  protokolēt  būvsapulces,  kontrolēt  un  izpildīt
būvsapulcēs pieņemtos lēmumus;



12. prasme veikt ekonomisko faktoru analīzi;

13. prasme izstrādāt papildu detalizētāku rasējumu nepieciešamību;

14. prasme strādāt ar darbam nepieciešamajām informācijas sistēmām, tai skaitā
sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un ievadīt Būvniecības informācijas
sistēmā;

15. prasme strādāt  ar  ģeodēzijas  un mērinstrumentiem, veikt  uzmērījumus un
noformēt izpilddokumentāciju, izgatavot darba skices un rasējumus.

Vidējais vērtējums*:

Prakses vadītāja komentāri:

Prakses uzsākšana ____.____.________. Prakses pabeigšana ____.____.________.
                                       datums                                                                datums

Praksē kopā nostrādātais laiks: ____________________
(neieskaitot prakses pārtraukumus) kalendāra mēnešu skaits

Prakses vadītājs – būvspeciālists ceļu projektēšanā 

sertifikāta Nr. ______ ________________________ ________________________
vārds, uzvārds Paraksts**

Piezīmes:
*Vidējo vērtējumu aprēķina tikai no objektā apgūtajām prasmēm.
**Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem
par elektronisko dokumentu noformēšanu.


