Kādas ir nozares prasības
būvniecības speciālistiem?
LDDK, Rīgā, 2017. gada 28. augustā
Artūrs Graudiņš, Skonto Group Personāla vadītājs

Būvniecības nozares vizītkarte
Būvniecības nozares profesijas ir strukturētas piecos sektoros,
balstoties uz būvniecības procesa posmiem
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Būvniecības nozares vizītkarte
Pašlaik
Būvniecības
nozarē
atbilstoši Profesiju klasifikatoram
ir definētas 223 profesijas.
Šajā gadījumā ar nozares
profesijām
saprotamas
tās
profesijas, kas tiešā veidā
saistītas
ar
nozares
pamatprocesu īstenošanu, kā
būvprojekta
izstrādi,
ēku
būvniecību, inženierkomunikāciju
vai inženierbūvju ierīkošanu,
nekustamā īpašuma pārvaldību
un ekspluatāciju, novērtēšanu,
kā arī ainavu arhitektūru,
interjera dizainu.
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 Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas aplēsēm, 2019.gadā būvniecībā nodarbināto
skaits var sasniegt 77 tūkstošus pretstatā 2016.gada provizoriskiem datiem – 65
tūkstošiem nodarbināto
 Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība”. Pieņemot, ka 2017.gada nogalē un
2018.gada sākumā lielākais pieprasījums būs vērojams projektēšanas darbiem,
attiecīgi nodarbinātības segmentā pieprasījums veidosies pēc būvspecialistiem.
Savukārt pieprasījums pēc kvalificētajiem strādniekiem, kā arī strādniekiem bez
profesionālās kvalifikācijas veidosies sākot no 2018.gada līdz 2020.gadam – augstas
darbu intensitātes periodā, kad norisināsies reālā būvniecība. Provizoriskie nozares
aprēķini liecina, -vajadzēs apmēram no 6000 līdz 10 000 darbinieku (vairākumā 4.
un 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
 Biedrība „Latvijas Būvnieku asociācija” (turpmāk – LBA)- savos provizoriskajos
aprēķinos no 2018.gada līdz 2020.gadam paredz darbaspēka pieprasījuma
pieaugumu par 10 000 – 14 000 darbiniekiem, īpaši pēc kvalificētiem
būvstrādniekiem. LBA norāda, ka šobrīd ir liels nekvalificētu strādnieku īpatsvars
nozarē, kas būtiski pieaugs, pieaugot kvalificētu strādnieku iztrūkumam, ko nozare
centīsies aizpildīt ar nekvalificētu darbaspēku. Šai kontekstā LBA saskata riskus
būvdarbu kvalitātei un drošībai, kā arī produktivitātes celšanai.
EM informatīvais ziņojuma dati, 14.03.2017.
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Būvniecības studiju programmas
 2016./2017.gadā studiju programmas izglītības programmu grupā
«Būvniecība un civilā celtniecība» piedāvā 5 augstskolas – LLU,
RCK, RTA (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), RTU, ViA (Vidzemes
augstskola)
 Kopā šajās augstskolās būvniecībā 2016./2017.gadā ir 3 332
studējošie 21 studiju programmā
 Studiju programmas, kuras aptver attiecīgā programmu grupa:
 Būvdarbu vadīšana,
 Būvniecība,
 Būvzinātne,
 Būvzinības,
 Hidroinženierzinātne,
 Inovatīva ceļu un tiltu inženierija,
 Inženiersistēmas,
 Koka ēku celtniecība un ekobūves,
 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija,
 Transportbūves
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Izglītības programmu pēctecība
 RCK īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
 RTA un ViA īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas
 LLU un RTU īsteno pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas, akadēmiskā maģistra studiju programmas
un doktorantūras programmas
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Imatrikulēto skaits augstskolās programmu grupā
"Būvniecība un civilā celtniecība"
Mācību gads

RTU

RCK

ViA

LLU

RTA (RA)

Kopā

2011/2012

652

116

18

89

40

915

2012/2013

744

100

23

87

33

987

2013/2014

688

101

0

98

42

929

2014/2015

711

104

31

66

65

977

2015/2016

709

170

18

133

47

1077

2016/2017

617

110

18

110

35

890

IZM, Būvniecības nedēļa 2017, 21.04.2017.
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Būvniecības nozarē specializētās profesionālās izglītības iestādes un
piedāvātās profesionālās izglītības programmas
 Daugavpils Būvniecības tehnikums
 Rīgas Celtniecības koledža

Pavisam PIKC un profesionālās izglītības
iestādes piedāvā
profesionālās vidējās, arodizglītības un tālākizglītības programmas –
vairāk kā 60 izglītības programmas
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Izglītības iestādes nosaukums

Izglītojamo
skaits
profesionālās
izglītības
iestādēs
būvniecības
nozarē
2016./2017.m.g.

Kopā: 2073

Pavisam mācās
2016./2017.m.g.

Daugavpils Būvniecības tehnikums

821

Rīgas Celtniecības koledža

230

Saldus tehnikums

172

Rēzeknes tehnikums

129

Jelgavas Tehnikums

122

Priekuļu tehnikums

104

Barkavas Profesionālā vidusskola

84

PIKC "Liepājas Valsts tehnikums"

71

Smiltenes tehnikums

63

Cēsu Profesionālā vidusskola

58

PIKC"Rīgas Valsts tehnikums"

55

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

38

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

37

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

26

Ogres tehnikums

19

Ventspils Tehnikums

17

Mālpils Profesionālā vidusskola

16

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
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IZM, Būvniecības nedēļa 2017, 21.04.2017.
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Ilustrācijas slaids: Darba vietu un izglītojamo skaits profesionālajās izglītības iestādēs (Avots: IZM, 2014./14.m.g., un VID, 2014)
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SKONTO GROUP prakses vietu profesiju TOP10
2014-2016
TOP vieta

Uzņēmums

1

LEC

2

LEC

Prakses vietas (amata) nosaukums
Izglītības iestāde, kur apgūta
Amata nosaukums
Praktikantu skaits
izglītības programma
20
Rēzeknes tehnikums
Būvnieks (32)
12
Jelgavas tehnikums
18
Rīgas Tehniskā koledža
5
3

Rēzeknes tehnikums (Viļāni)
Rīgas Valsts tehnikums

3

Kandavas Valsts tehnikums

1

Cēsu arodvidusskola

Būvinženieris

26

LLU, RTU

Elektromontieris (30)

3

Skonto Plan,
Skonto Prefab

4

LEC

Kabeļu līniju elektromontieris
(telekomunikāciju sistēmu)

10

Rīgas tehniskā koledža

5

LEC

Elektrosistēmu tehniķis

8

Rīgas Tehniskā universitāte

6

LEC, CTS

Grāmatveža palīgs

5

7
8

Skonto Plan
Skonto Plan

Lietvedības prakse
Mašīnbūves tehniķis

5
4

LU (1), LLU, ekonomika (2)
RTU, inženierekonomika (2)
Mācību centrs BUTS
Rīgas valsts tehnikums

9

Skonto Plan

Būvtehniķis

3

Saldus profesionālā vidusskola

10

LEC

Elektrotehniķis

3

Rīgas Tehniskā universitāte

Pavisam kopā – 151 praktikants,
23 dažādās profesijās
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SKONTO GROUP plānoto prakses vietu profesiju TOP10
2017-2020
Prakses vietas (amata) nosaukums
TOP vieta

Uzņēmums

Praktikantu Izglītības iestāde, kur varētu tikt apgūta
skaits
izglītības programma
20
Rīgas Tehniskā koledža

Amata nosaukums

1

LEC

2

LEC

3

Skonto Prefab

4

Skonto Prefab,
Skonto Plan, CTS

5

LEC

6

Elektromontieris (48)

Būvnieks (32)

4

Rēzeknes tehnikums (Viļāni)

8

Rīgas Valsts tehnikums

12

Kandavas Valsts tehnikums

4
12
20

Cēsu arodvidusskola
Rēzeknes tehnikums
Jelgavas tehnikums
Rīgas celtniecības koledža*
Daugavpils Būvniecības tehnikums

Betonētājs, stiegrotājs

25

Būvinženieris

24

RTU, LLU

Kabeļu līniju elektromontieris
(telekomunikāciju sistēmu)

15

Rīgas tehniskā koledža

Skonto Plan, LEC

Būvdarbu vadītājs/ būvdarbu vadītāja palīgs

9

LLU, RTU, RCK

7

Skonto Plan, LEC

Būvtehniķis

7

Saldus Tehnikums (4), RCK (3)

8

Skonto Prefab

Kvalitātes kontrolieris

5

Rīgas celtniecības koledža

9

CTS

Kokapstrādes inženieris

5

LLU

10

LEC

Elektrosistēmu tehniķis

4

Rīgas Tehniskā universitāte

* IP pašlaik netiek īstenota

Pavisam kopā – 224 praktikanti,
26 dažādās profesijās

Prasības darba sludinājumos - strādnieku profesijās

Mēs ticam, ka veiksmīga uzņēmuma pamatā ir profesionāli izvēlēta
komanda, tieši tāpēc ļoti nopietni izvēlamies speciālistus un nodrošinām
nepieciešamos priekšnoteikumus darbinieku profesionālās un karjeras
izaugsmes veicināšanai.
BŪVNIEKUS
Prasības






Profesionālā izglītība būvniecībā (ļoti vēlama)
Labas prasmes betonēšanas, mūrēšanas, namdaru un/vai apdares darbu veikšanā
Prasme lasīt rasējumus
Vēlme pilnveidoties un apgūt jaunas zināšanas
Valsts valodas zināšanas B1 līmenī

Piedāvājam




Interesantu un dinamisku darbu stabilā, tradīcijām bagātā un sociāli atbildīgā būvkompānijā ar
profesionālu kolektīvu
Regulāru, ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas
Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu

Pienākumi




Veikt būvdarbus saskaņā ar tehnisko projektu
Nodrošināt uzdotā darba savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi
Darbu izpildes gaitā ievērot uzņēmumā noteiktos standartus un darba kultūru

Priekšroka tiks dota iesūtītajiem CV ar darba pieredzi būvnieku brigādēs!
Lūdzam sūtīt savu CV ar norādi “Būvnieks” e-pastu: darbs@lec.lv 2017. gada 31. martam.
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Darba sludinājumi no www.cv-online.lv un uzņēmumu mājas lapas

Prasības darba sludinājumos strādnieku profesijās- dažādas

No
darba piedāvājuma bez
prasībām,
turpinājumā«pieredze nav obligāta, mēs
apmācīsim»,
līdz
detalizētām amata prasībām
14
Fotogrāfijas no www.ss.lv darba sludinājumu pielikumiem

Prasības darba sludinājumos – būvkonstrukciju montētājs/tehniķis

Darba sludinājumi no www.cv-online.lv
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Prasības darba sludinājumos – inženieris/konstruktors

Darba sludinājumi no www.cv-online.lv, Skonto Group uzņēmumu informācija
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Prasības darba sludinājumos speciālistu profesijās- konkrētākas
Pārsvarā- amata pienākumi un
prasības norādītas, pieprasīta
atbilstoša izglītība
(var būt pēdējo kursu studenti)

Uzsvērta- atbilstoša izglītība un
kvalifikācija, darba pieredze
profesijā, norādītas valodu prasmes
un datorprasmes
Piedāvā- elastīgas darba
organizācijas formas arhitekta,
arhitekta palīga, tehniķa profesijās
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Fotogrāfijas no www.ss.lv darba sludinājumu pielikumiem, Skonto Group materiāliem

Prasības darba sludinājumos – būvdarbu vadītājs
Lemminkainen Latvija SIA
Uzņēmums Lemminkainen ar 4 800 cilvēku lielu profesionāļu komandu un vairāk kā 100
gadus uzkrātu pieredzi ceļu būvniecības un inženierkomunikāciju izbūves industrijā, rada
vidi, kas padara Jūsu ikdienu, darbu un ceļošanu daudzveidīgu un drošu. Mēs esam viens
no vadošajiem Ziemeļeiropas uzņēmumiem ceļu būvniecības un inženierkomunikāciju
izbūves industrijā, piedāvājot daudzveidīgus projektus un karjeras iespējas esošajiem, kā
arī topošajiem nozares profesionāļiem.
Kopš 2013. gada maija SIA “Lemminkainen Latvija” paralēli ceļu būvniecībai un asfaltbetona
ražošanai saviem klientiem piedāvā ģenerāluzņēmēja pakalpojumus, kā arī plaša spektra
monolītā dzelzsbetona un pamatu inženiertehniskos risinājumus.
SIA “Lemminkainen Latvija” aicina darbā:

Ostas Celtnieks SIA
SIA Ostas Celtnieks ir viens no vadošajiem būvniecības nozares uzņēmumiem Latvijā.
Dibināts 1994. gadā Ventspilī, tas piedāvā plaša spektra inženiertīklu, ceļu būves un
vispārējās būvniecības pakalpojumus, sākot no projekta idejas izstrādes līdz objekta
nodošanai ekspluatācijā. Ostas Celtnieks veiksmīgi strādā gan vietējā, gan arī
starptautiskajos tirgos.
Sakarā ar uzņēmuma paplašināšanos šobrīd aicinām pievienoties mūsu komandai:
BŪVDARBU VADĪTĀJI/-AS (CEĻU BŪVĒ UN VISPĀRĒJĀ BŪVNIECĪBĀ)

CIVILĀS BŪVNIECĪBAS BŪVDARBU VADĪTĀJU

Prasības kandidātiem:
Prasības:











augstākā vai vidējā izglītība būvniecības jomā;
vēlams būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;
3 gadu praktiskā pieredze līdzīgā amatā;
būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
precizitāte darbu izpildē un augsta atbildības sajūta;
ļoti labas latviešu valodas zināšanas;
B kategorijas autovadītāja apliecība;
datorprasmes (MS Office);
labas organizatora spējas un komunikācijas prasmes.

Darba pienākumi:






plānot, vadīt un koordinēt būvniecības darbus objektā;
kontrolēt apakšuzņēmēju saistību izpildi;
kontrolēt projekta dokumentāciju;
vadīt savas komandas darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi un termiņu
ievērošanu.

Piedāvājam:






atbildīgu un dinamisku darbu starptautiskā uzņēmumā;
konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
darbu profesionālā komandā;
veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

CV un motivācijas vēstuli, norādot vēlamo atalgojumu, lūdzam sūtīt uz e-pastu:
kristina.ivanova@lemminkainen.com
Biroja atrašanās vieta: SIA “Lemminkainen Latvija”, „Bicītes”, Garkalnes novads, LV-1024.
CV un motivācijas vēstulēs lūdzam neiekļaut sensitīvus personas datus.
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri būs iekļuvuši atlases otrajā kārtā.
Darba laiks Pilna slodze
Darba vieta Rīga













būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā vai ēku būvdarbu vadīšanā;
vismaz 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecībā vai transportbūvē;
vismaz 5 gadu pieredze apjomīgu ceļu būves vai vispārceltniecisko būvdarbu
vadīšanā;
teicamas zināšanas un izpratne par būvniecības tehnoloģijām un normatīviem;
spēja strādāt patstāvīgi, plānot darbu un noteikt prioritātes;
atbildības sajūta, spēja vadīt komandu un pieņemt lēmumus;
labas datorprasmes (MS Office, MS Excel), vēlamas iemaņas darbā ar AutoCad;
labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
B kategorijas autovadītāja apliecība;
lojalitāte un godīgums;
priekšrocības kandidātiem ar lielāku darba pieredzi.

Darba pienākumi:







būvdarbu vadīšana, plānošana, organizēšana un uzraudzība objektā;
darbu izpildes grafiku, objekta realizācijai nepieciešamo resursu plānošana;
darbu izpildes termiņu un kvalitātes kontrole;
darba aizsardzības un ar būvniecību saistīto normatīvo aktu prasību izpildes
nodrošināšana objektā;
komunikācija ar visām objekta realizācijā iesaistītajām pusēm.

Mēs piedāvājam:





stabilu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā;
profesionālās attīstības un karjeras izaugsmes iespējas;
kvalifikācijai atbilstošu, stabilu atalgojumu un labus darba apstākļus.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi uz amatu lūdzam sūtīt uz e-pastu: personals@ocv.lv
Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz tikšanos klātienē.
Darba laiks Pilna slodze
Darba vieta Rīga
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Darba sludinājumi no www.cv-online.lv

Prasības darba sludinājumos – būvniecības projektu vadītājs
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Darba sludinājumi no www.cv-online.lv

Prasības darba sludinājumos vadības līmeņa profesijās- detalizētākas
No
No detalizētām amata prasībām,
RCBS SIA
Strauji augoša būvniecības firma “RCBS” konkursa kārtībā aicina pievienoties savai
komandai
CELTNIECĪBAS DIREKTORU/-I
Galvenie pienākumi:






Celtniecības procesa plānošana, organizēšana un kontrole;
Personāla darba organizēšana, motivēšana un vadīšana;
Efektīva celtniecības procesa nodrošināšana atbilstoši
prasībām;
Atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai.

vadības

izvirzītajām

biežinorādīta profesionālā vidējā vai
augstākā izglītība būvniecības
jomā un vismaz 3 gadu pieredze
vadītāja amatā

Prasības:









Augstākā vai speciālā izglītība celtniecības jomā;
Labas vadīšanas, plānošanas, organizēšanas, argumentācijas un komunikācijas
prasmes;
Pozitīva attieksme pret veicamo darbu, kolēģiem un klientiem;
Atvērtība jaunām idejām, elastība un spēja pieņemt lēmumus problēmsituācijās;
Labas iemaņas darbā ar datoru (AutoCad, MS Project, MS Excel, Ms Word);
B kategorijas autovadītāja apliecība;
Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Uzņēmums piedāvā:






Iespēju iegūt ļoti augstvērtīgu darba pieredzi;
Atbildīgu, aizraujošu un dinamisku darbu strauji augošā uzņēmumā;
Labus darba apstākļus un draudzīgu kolektīvu;
Konkurētspējīgu atalgojumu.

CV un Pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu personaldala@rcbs.lv
Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz tikšanos klātienē.
Darba laiks Pilna slodze
Darba vieta Rīga

līdz
Iepriekšējās pieredzes portfolio
uzskaitījumam un precizētām
kompetencēm:
• teicamas plānošanas un
organizēšanas prasmes;
• labas argumentācijas un
komunikācijas prasmes;
• atvērtība jaunām idejām,
elastība un spēja pieņemt
lēmumus problēmsituācijās
Darba sludinājumi no www.cv-online.lv
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Personāla kompetences un attieksmes nākotnes vīzija
amatam atbilstošas izglītības, kvalifikācijas un darba pieredzes darbinieki visos amatos,
ar godprātīgu attieksmi darbā, kas palīdz sasniegt izcilību!
Minimālās
prasības

•
•
•
•
•

Ir teorētiskas zināšanas par nozari, kas ir saistītas ar amata pienākumiem
Pārzina darba izpildes secību, kārtību un droša darba izpildes paņēmienus
Izpilda nepieciešamās darbības tiešā vadītāja vadībā un uzraudzībā
Rūpīgi pārbauda sava darba rezultātu
Ir droša darba izpildei nepieciešamās zināšanas un to apstiprinošas atbilstošas apliecības

Ir vēlēšanās apgūt profesiju un godprātīga attieksme pret darbu!

Vēlamās
prasības

•
•
•
•
•

Darbinieks ieguvis amatam atbilstošu profesionālo pamata, vidējo vai augstāko izglītību
Darbinieks apguvis darbam vai praksei nepieciešamās zināšanas un prasmes
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņemtas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti
Neatlaidīgi, enerģiski un mērķtiecīgi strādā, lai realizētu konkrētos uzdevumus
Tiecas sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu

Praktiski prot izpildīt to, ko mācījies un sasniedz noteiktos mērķus!

Maksimālās
prasības

•
•
•
•
•
•

Meklē risinājumus darba rezultātu efektīvākai izpildei
Ierosina dažādus uzlabojumus un pilnveidojumus darba izpildes saturā un metodoloģijā
Konsultē un apmāca citus darbiniekus, veic praktikantu un mācekļu apmācību
Spēj piedāvāt nestandarta risinājumus, izmantojot savas zināšanas un pieredzi
Spēj konsultēt citus sarežģītos darba uzdevumos, kas saistīti ar attiecīgā amata specifiku
Uztur uz darba rezultātiem orientētu noskaņojumu

Ir ieinteresēts darba efektivitātē un procesu uzlabošanā!
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Paldies par uzmanību!
Artūrs Graudiņš
Personāla vadītājs
Skonto Group
Tālr: +37129410277
E-pasts: arturs.graudins@grf.lv
http://www.skonto.group/lv
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