Inženierkomunikāciju tehniķa profesijas apraksts
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, 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.
Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences:
1. Spēja analizēt būvobjekta informāciju par veicamajiem darbiem, konstruktīvi veidot kopējo
priekšstatu par plānoto darbu izpildes nosacījumiem un īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu un
tehniskajā projektā norādītajām prasībām.
2. Spēja izprast būvprojekta dokumentāciju, pārzinot inženierkomunikāciju sistēmu montāžas
darbu procesu un mijiedarbību, sākot no darbu uzsākšanas līdz sistēmu nodošanai ekspluatācijā.
3. Spēja atbildīgi plānot un organizēt inženierkomunikāciju izbūves darbus, sadarbojoties ar citiem
būvniecības procesa dalībniekiem, nodrošinot inženierkomunikāciju izbūvi un secību atbilstoši
būvprojektam un darbu veikšanas grafikam.
4. Spēja organizēt inženierkomunikāciju izbūves darbos nepieciešamo materiālu loģistiku un
atbilstošu materiālu uzglabāšanu būvobjektā.
5. Spēja saudzīgi izturēties pret mantiskām vērtībām, ievērot materiālu ražotāju montāžas
noteikumus un materiālu savstarpējo saderību.
6. Spēja ekspluatācijas un remonta darbus organizēt savlaicīgi un labā kvalitātē.
7. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības un organizēt
prasību ievērošanu darbavietā.
8. Spēja vadīt inženierkomunikāciju montētāju darbu, nosakot nepieciešamās prasmes konkrētā
inženierkomunikāciju montāžas uzdevuma izpildei, veicot darbu sadali, uzskaiti un pārbaudi.
9. Spēja instruēt darbiniekus.
10. Spēja nekavējoties rīkoties nelaimes gadījuma un avārijas situācijā un sniegt pirmo palīdzību.
11. Spēja izvērtēt inženierkomunikāciju sistēmu ekspluatācijas nosacījumus un darbības principus,
sniegt priekšlikumus par alternatīviem risinājumiem inženierkomunikāciju sistēmu montāžā.
12. Spēja nodrošināt informācijas apmaiņu ar būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem,
plānojot darbu secību un saskaņojot darba zonas atbilstoši tehnoloģisko procesu dinamikai, t.sk.
piedalīties būvobjekta ražošanas sapulcēs.
13. Spēja nodrošināt rentabilitāti inženierkomunikāciju sistēmu izbūvē un savlaicīgi norādīt uz
iespējamiem riskiem un zaudējumu rašanos.
14. Spēja izprast pasūtītāja, projektētāju prasības un pamatot dažādu tehnoloģiju un mehānismu
izmantošanas iespējamo ietekmi uz tiešo izmaksu optimizāciju.
15. Spēja organizēt izbūvētās sistēmas pārbaudi, ieregulēšanu, balansēšanu, tās palaišanu un
nodošanu ekspluatācijā.
16. Spēja sagatavot izbūvēto inženierkomunikāciju izpilddokumentāciju un veikt nepieciešamos
saskaņojumus ar atbildīgām iestādēm.
17. Spēja kontrolēt veikto darbu kvalitāti, materiālu un darbaspēka resursu patēriņu, nodrošinot
kvalitatīvu un ekonomiski izdevīgu darba izpildi.
18. Spēja ievērot un pielietot kvalitātes vadības sistēmu procedūras.
19. Spēja sekot līdz izmantojamo mērinstrumentu kalibrācijai un metroloģiskai pārbaudei.
20. Spēja izvērtēt darbu izmaksas un sniegt informāciju finanšu un darbaspēka resursu plānošanai
atbilstoši tāmju izmaksu noteikšanas pamatprincipiem.
21. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu.
22. Spēja ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.

23. Spēja izveidot pozitīvu priekšstatu par uzņēmumu, aizstāvot savas un uzņēmuma intereses.
24. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.
25. Spēja ievērot darba tiesiskās attiecības.

