
 
RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA 

   

Izglītības programma: BŪVDARBI 

Kvalifikācija: APDARES DARBU TEHNIĶIS 

 

Izglītības iestāde: Rīgas Celtniecības koledža 
Programmas veids: Profesionālā vidējā izglītība 
Iegūstamā kvalifikācija: Apdares darbu tehniķis, 3.PKL (profesionālās kvalifikācijas 
līmenis), 4.LKI (Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra). 
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība 
Īstenošanas ilgums: 4 gadi 
Ieguves forma: Klātiene  
Iespējas pēc programmas absolvēšanas: 1.līmeņa studijas RCK, studijas kādā no 
augstskolām, darba tirgus. 
 

Apdares darbu tehniķis: 

plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus visa veida būvēs, ievērojot darbu vadītāja 
norādījumus. 

Profesionālās darbības pamatuzdevumi un pienākumi: 

 Iepazīties ar darba uzdevumu, novērtēt apstrādājamo virsmu stāvokli, izvēlēties 
materiālus, iekārtas un instrumentus apdares darbu veikšanai, pārraudzīt apdares 
darbu veikšanu objektā. 

 Nodrošināt darbam nepieciešamās palīgierīces, sagatavot apstrādājamās virsmas 
apdares darbiem. 

 Veikt apdares darbus - apmest virsmas, izveidot sauso apmetumu, montēt starpsienas, 
sienu un griestu karkasu konstrukcijas, līmēt flīzes, krāsot virsmas, līmēt dažādu 
materiālu tapetes, ieklāt dažāda veida grīdas seguma materiālus, ieklāt termocietējošo 
pārklājumu, ieklāt "peldošo" grīdu, montēt sausās būves grīdas sistēmas, siltināt ēkas 
fasādi. 

 Nodrošināt apdares darbu izpildi atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un 
kvalitātes prasībām. 

 Objektā ievērot darba drošības, vides aizsardzības prasības, elektrodrošības un 
ugunsdrošības noteikumus. 

Lai kļūtu par apdares darbu tehniķi, jāapgūst: 

Profesionālo kompetenču moduļi: 

 Būvniecības procesi un būvdarbu veidi. 
 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde. 
 Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana. 
 Ģeodēzisko darbu izpilde. 
 Apmešana. 
 Sausā apmetuma izveidošana. 
 Flīzēšana. 
 Krāsošana; 
 Dekoratīvā krāsošana. 
 Tapešu līmēšana. 
 Ēku fasāžu siltināšana. 



 
RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA 

 Apdares darbu izpildes plānošana. 
 Iekštelpu dekoratīvā apdare. 
 Apdares darbu izpildes organizēšana. 

Izvēles moduļi: 

 Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu montāža. 
 Apdares vēsturiskā atjaunošana. 
 Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā. 

Prakses: 
Apdares darbu tehniķa prakse. 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti: 
 
 Matemātika. 
 Latviešu valoda un literatūra. 
 Svešvalodas. 
 Sports. 
 Sociālās zinības un vēsture. 
 Dabaszinības. 
 Fizika. 

Mūžizglītības kompetenču moduļi: 
 
 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 
 Valodas, kultūras izpratne un izpausmes. 
 Iniciatīva un uzņēmējdarbība. 
 Sabiedrības un cilvēka drošība. 
 Sociālās un pilsoniskās prasmes. 

 

 


