
Kvalifikācijas 

pakāpes
Nosacījumi Prasības
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◦ Eksaminācijas un apmācības procesa 

koordinēšana;

◦ Vada kādu LJA struktūru vai darba grupu;

◦ Veic tehnisko slēdzienu izstrādi;

◦ Pārstāv LJA intereses kādā valsts vai starptautiskā 

organizācijā;

◦ Piedalās likumdošanas izstrādē.
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◦ Veic darbu uzraudzību un novērtēšanu;

◦ Pasniedz lekcijas un praktiskās apmācības kursus;

◦ Ir iesaistījies kādā LJA darba grupā vai 

struktūrvienībā;

◦Pieņem jumiķu kvalifikācijas eksāmenus.

◦Veic objektu apsekošanas (ekspertīzes), ja iegūts 

eksperta sertifikāts
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◦ Pilnībā pārzina atbilstošās speciālizācijas prasmes, 

patstāvīgi vada uzdotos darbus. 

◦ Veic objektu plānošanu, tāmēšanu , materiālu 

aprēķinus, mehānismu un instrumentu atlasi.

◦ Komunicē ar pasūtītājiem un būvniecības procesa 

dalībniekiem, nodrošina projektu dokumentāciju. 

◦ Pārzina finanšu plānošanu, būvniecības normatīvus 

un darbaspēka nodarbinātības likumdošanu. 

◦ Nodrošina darba vidē balstītu apmācības procesu 

norisi uzņēmumā. 

◦ Spēj no dažādu materiālu rožotāju izstrādājumiem 

izveidot normatīvajiem aktiem atbilstošus 

risinājumus.

◦ Iegūts Meistara 

diploms VAI:

◦ vismaz 6 gadi darba 

pieredze, VAI:

◦ ir 3 gadu darba 

pieredze 

3.kvalifikācijas 

pakāpē.
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◦ Spēj patstāvīgi izpildīt atbilstošās specializācijas 

darbus bez sarežģītības ierobežojuma. 

◦ Prot aprēķināt materiālu apjomus, izvēlēties 

atbilstošas tehnoloģijas un materiālus. 

◦ Spēj patstāvīgi izvēlēties atbilstošu tehnisko 

risinājumu un izstrādāt tehnisko skici uzticētā darba 

veikšanai, kas derīga ar 5. kvalifikācijas līmeņa 

apstiprinājumu. 

◦ Drīkst strādāt vismaz 5. kvalifikācijas pakāpes 

speciālista uzraudzībā.

◦ Iegūts Zeļļa diploms 

vai ir vismaz 3 gadi 

darba pieredze, VAI:

◦ Ir 1,5 gada darba 

pieredze 

3.kvalifikācijas 

pakāpē.

◦ Iegūts meistara 

diploms un augstākā 

izglītība profesijā, VAI:

◦ Ir 5 gadu darba 

pieredze 5. 

kvalifikācijas pakāpē.

Latvijas jumiķu apvienības Jumiķu 

kvalifikāciju līmeņi un prasmes, saskaņā ar 

Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrā 

iekļauto profesiju karti
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◦ Var veikt vienkāršus darbus augstākas kvalifikācijas 

speciālista uzraudzībā.

◦ Atšķir dažādus materiālus un tehnoloģijas, prot 

izvēlēties un sagatavot augstākas kvalifikācijas 

speciālistam nepieciešamo.

◦ Prot apieties ar pacēlāja tehniku.

◦ Ir apliecība darbam augstumā.

◦ Drīkst strādāt vismaz 5. kvalifikācijas pakāpes 

speciālista uzraudzībā.

◦ Nav iegūts 1,5 gadu 

profesionālo studiju 

programmas atestāts, 

bet ir atbilstoša darba 

pieredze, VAI: 

◦ Ir 6 mēnešu pieredze 

1 kvalifikācijas 

pakāpē. Jābūt 

apliecinājumam par 

darba pieredzi, kas 

apliecināta LJA.
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◦ Pārzina personīgās un kolektīvās drošības un 

nodrošināšanās principus.

◦ Prot norobežot būvlaukumu.

◦ Pārzina brīdinājumu simbolus un prot tos izvietot 

būvlaukumā.

◦ Drīkst strādāt vismaz 5. kvalifikācijas pakāpes 

speciālista uzraudzībā.

◦ Spēj patstāvīgi veikt atbilstošās specializācijas 

darbus un patstāvīgi izpildīt augstākas kvalifikācijas 

pakāpes speciālista uzdevumus.

◦ Prot pielietot projektā paredzētos materiālus 

atbilstoši tehnoloģijai un pielietot atbilstošus 

instrumentus, tehnoloģijas un vadlīnijas. 

◦ Spēj darbā piemērot materiālu ražotāju montāžas 

instrukcijas un projektā paredzēto risinājumu izveidi, 

pārzina tipveida mezglus un prot lasīt projekta 

rasējumus ( skices).  

◦ Spēj atšķirt darbam pielietojamās tehnoloģijas un 

izvēlēties atbilstošo; ja nepieciešamajai tehnoloģijai 

nepieciešama augstāka kvalifikācija - piesaista 

atbilstošu speciālistu. 

◦ Drīkst strādāt vismaz 5. kvalifikācijas pakāpes 

speciālista uzraudzībā.
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◦ Iegūts 1,5 gada 

profesionālo studiju 

programmas atestāts 

vai 2 gadu darba 

pieredze,  VAI

◦ Ir 12 mēnešu darba 

pieredze 2. 

kvalifikācijas pakāpē, 

VAI

◦ Jābūt 

apliecinājumam par 

darba pieredzi, kas 

apliecināta LJA.


