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Latvijos gyvosios gamtos mokslų ir technologijų universitetas 

APLINKOS IR CIVILINĖS INŽINERIJOS FAKULTETAS 

 

PATVIRTINO 

     Architektūros ir statybos katedros  

akademinio personalo susirinkimas 

     2018 m. sausio 16 d. 

_________________________________________________________________ 

 

Statybos procesų praktiniai mokymai 

Jelgava 

Programa 

Studijų dalyko kodas LLU IS registre: BūvZP032 

3 kreditai (3 sav.). Vertinimas: oficialus testas. (G) 

Autoriai: Raitis Brencis, Architektūros ir statybos katedros docentas, 

Ilmārs Preikšs, Architektūros ir statybos katedros dėstytojas 

Privalomas dalykas „Profesinė technologinė praktika“, civilinės inžinerijos specialybė, 

nuolatinės formos studijų trečiųjų metų 2-as semestras. 

Anotacija: 

Studentai susipažįsta su statybos procesais statybvietėje, grupių formavimu ir reikalingų 

procesų įgyvendinimui reikalingais kokybės reikalavimais, taip pat darbų vykdytojo ir vadovo 

atsakomybe bei pareigomis, projekto dokumentacija ir jos platinimu statybvietėje. Studentai 

susipažįsta su naujausia statybos technika ir technologiniais procesais, įskaitant „ArcGIS“ 

programinės įrangos ar jos produktų naudojimą. Studentai atlieka analizę ir rengia praktinių 

mokymų ataskaitą. 

Studijų dalyko tikslas  
Tikslas – praplėsti ir pagilinti studentų teorines žinias. Studentai gauna informaciją apie 

statybvietėje vykstančius procesus, jų tarpusavio ryšius. Jie įgyja praktinių pastatų valdymo 

įgūdžių. 

Studijų rezultatai (žinios, įgūdžiai ir kompetencija): 

Baigę dalyką, studentai įgis: 

 žinias apie statybos technologinius procesus, žmogiškųjų išteklių judėjimą ir 

statybvietėje būtinus turėti dokumentus; 

 statybos proceso organizavimo, valdymo, dokumentų tvarkymo, kokybės kontrolės ir 

statybinių medžiagų judėjimo įgūdžius; 

 statybos valdymo, grupių formavimo, statybvietės dokumentų ir statybos technologinių 

procesų tvarkymo kompetenciją. 

Studijų dalyko ryšys su kitais dalykais: 

Anksčiau studentai turi būti studijavę studijų dalykus „Statybos technologiniai procesai“, 

„Statybos technika“, „Pastatų ir architektūros dalys“, „Statybinės medžiagos“. 

Reikalavimai savarankiškam darbui:  
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Praktinių mokymų ataskaita (15–20 psl.) pagal rekomendacijas. Ataskaitoje pateikiamas 

studento vertinimas dėl „ArcGIS“ programinės įrangos ar jos produktų taikymo galimybių 

atitinkamoje mokomojoje praktikoje (praktinių mokymų užduotims). 

Žinių įvertinimas:  
Ataskaitos pristatymas prieš katedros patvirtintą komisiją.  

Atsiskaitymo už praleistas paskaitas tvarka ir reikalavimai:  
Už be pateisinamos priežasties praleistas paskaitas studentas atsiskaito atlikdamas praktines 

užduotis kitu laiku. 

 

Išplėstinis programos turinys  

(Praktiniai mokymai statybos įmonėse) 

1. Praktinių mokymų tikslai ir uždaviniai: 

- statybos valdymo įgūdžių ugdymas; 

- susipažinimas su statybvietėje vykstančiais procesais; 

- supažindinimas su technologine dokumentacija statybvietėje; 

- statybos įmonės veiklos apžvalga; 

- praktinių mokymų ataskaitai reikalingos medžiagos rinkimas. 

2. Praktinių mokymų vieta ir priežiūra: 

- praktinių mokymų vieta – statybos bendrovė ar organizacija; 

- praktinių mokymų metu įmonė studentui skiria vadovą, studentas atlieka vadovo 

skirtas užduotis. Tam tikrais atvejais, jei studentai yra praėję statybos darbuotojo 

mokymus, jie gali atlikti darbų vykdytojo pareigas arba pavaduoti darbų vykdytoją; 

- studentas privalo laikytis įmonės vidaus taisyklių. Studento darbo diena yra lygi 

inžinerijos darbuotojo darbo laikui; 

- studentas kartu su vadovu parengia įgyvendinimo grafiką pagal praktinių mokymų 

programą; 

- studentas susipažįsta su darbo saugos ir darbo apsaugos taisyklėmis statybvietėje; 

- atliekant fizinį arba pagalbinį darbą, neleidžiama skirti stažuotojo fiziniam darbui 

atlikti. 

3. Praktinių mokymų turinys: 

Praktinių mokymų metu įmonės paskirtas vadovas skiria studentui užduotis, susijusias su 

darbo organizavimu statybvietėje; studentas taip pat susipažįsta statybvietėje (-se) 

vykstančiais procesais. Ruošdamas praktinių mokymų ataskaitą, studentas į ją įtraukia 

šiuos dalykus: 

3.1. Bendra informacija apie darbo organizavimą statybvietėje: 

- bendrų ir specialiųjų darbų valdymo statybvietėje organizacinė struktūra (ataskaitoje 

pateikiama valdymo schema); 

- parengiamojo laikotarpio darbų (inžinerinių tinklų, privažiuojamųjų kelių, laikinų 

pastatų ir t. t.), reikalingų prieš pradedant statybą, aprašymas; 

- technologinės dokumentacijos aprašymas (projekto dokumentacija, užregistruotų 

baigtų darbų žurnalas ir kt.); 

- gaisrinės saugos ir darbo apsaugos priemonės statybvietėje. 

3.2. Pastatų architektūrinių aspektų charakteristikos: 

- Bendrosios pastato charakteristikos (aukštų skaičius, kubatūra, plotas, techniniai 

rodikliai ir kt.); architektūriniai ir konstrukciniai sprendimai (fasadai, pjūviai, planai, 

skersiniai profiliai). 

3.3. Darbo organizavimas ir įgyvendinimo metodai: 
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- susipažinimas su žemės darbais, mūrijimu, surinkimu, stogų dengimu, apdaila ir kitais 

darbais, daugiausia dėmesio skiriant organizavimui, technologijoms ir kokybei; 

- grupių formavimas ir darbo padalijimas tarp grupės narių; 

- darbo užduoties grupėms ar individualiems darbuotojams, mokėjimo sistemos, paskatų 

sistemos rengimas; 

- darbo apsaugos priemonės statybvietėje (darbo apsaugos plano egzistavimas), 

nelaimingų atsitikimų registravimas ir prevencinės priemonės nelaimingiems 

atsitikimams išvengti, gaisrinės saugos reikalavimų laikymasis; 

- statybinių medžiagų statybvietėje nuostoliai (studento pastabos), jų priežastys ir 

prevencijos priemonės; 

- medžiagų ir konstrukcijų priėmimo, išdavimo ir saugojimo tvarka; 

- rankinių įrankių, skirtų konkrečiam darbui atlikti, teikimas, jų saugojimo ir išdavimo 

tvarka; 

- statybos technikos naudojimo efektyvumas; technikos darbo valandų įvertinimas, 

darbo saugos reikalavimų laikymasis; 

- atlikto darbo kokybės analizė, palyginimas su statybos taisyklių ir reglamentų 

reikalavimais; 

- vertinimas, paremtas studento asmeninių pastebėjimų santrauka, aptarimas su statybos 

specialistais ir praktinių mokymų vadovu. 

4. Ekskursijos į kitas statybvietes. 

- Ekskursijas į kitas statybvietes organizuoja įmonei atstovaujantis vadovas. Statybvietės 

turi ženkliai skirtis nuo tos, kurioje praktiką atlieka studentas. Ekskursijos metu 

studentas susipažįsta su įdomiomis darbo technologijomis ir įvairiomis medžiagomis, 

renka informaciją ataskaitai. 

5. Ataskaitos turinys ir struktūra: 

- Ataskaitą rašo kiekvienas studentas savarankiškai. Ataskaita – tai vienas techniškai 

teisingas aprašymas, iliustruotas brėžiniais, diagramomis, nuotraukomis. Ataskaita turi 

būti pagrįsta projekto dizainu, biudžeto sąmata, užbaigimo ir priėmimo reikalavimais, 

technine dokumentacija statybvietėje. 

- Ataskaitoje turi būti titulinis lapas, turinys, bibliografija ir priedai. 

 Ataskaitą sudarančios dalys: 

1. Įvadas; 

2. Pastato architektūrinių ir konstrukcinių aspektų aprašymas; 

3. Darbo organizavimas ir įgyvendinimo metodai; 

4. Ekskursijos į statybvietes; 

5. Praktinių mokymų vertinimas. 

Ataskaitoje turi būti pateikiamas ne tik faktinės informacijos apie konkrečių procesų 

įgyvendinimą statybvietėje vertinimas, bet ir situacijos vertinimas studento kompetencijos 

ribose. 

Ataskaitoje nurodoma: 

- Statybos įmonės valdymo struktūra, specializacija, praėjusio laikotarpio (2–3 metai) 

užbaigtų projektų finansiniai duomenys; 

- Trumpas pastato ir jo techninių charakteristikų (statybvietės plano, aukštų plano, 

pjūvių, skersinių profilių ir kt.) aprašymas, kuriame studentas bendrais bruožais 

apžvelgia pastatą; 

- Situacija statybvietėje stažuotės pradžioje (trumpas užbaigtų ir tuo metu vykdomų 

darbų aprašymas); 

- Svarbiausių užduočių stažuotės laikotarpiu (pagal užduočių rūšis) aprašymas, darbo 

metodai, jų analizė, kokybės vertinimas; 

- Grupių formavimas, mokėjimo sistema, darbuotojų skatinimo metodai; 
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- Statybų technikos naudojimas, jų efektyvumo vertinimas; 

- Statybinių medžiagų, konstrukcijų naudojimas, statybos įrankių saugojimas ir tinkamas 

naudojimas; 

- Projekto techninė ir technologinė dokumentacija statybvietėje (techninis projektas, 

darbų vykdymo projektas, darbo užduočių registravimo žurnalas, padengtos operacijos 

ir kt.), jos egzistavimas; 

-  Darbo saugos priemonės statybvietėje (darbo saugos plano egzistavimas, nurodymų 

organizavimas, darbo apsaugos priemonių teikimas ir kt.); 

- Trumpas ekskursijos metu aplankyto pastato aprašymas (architektūros ir konstrukcijų 

aprašymas, naujausi technologiniai sprendimai, naudotos medžiagos); 

- „ArcGIS“ ar jos produktų taikymo atitinkamoms stažuotės užduotims vertinimas; 

- Studento argumentuotas praktinių mokymų vertinimas. 

 

Išplėstinis programos turinys  

 (Praktiniai mokymai projektavimo įmonėse) 

1. Praktinių mokymų tikslai ir uždaviniai: 

- projektavimo įgūdžių ugdymas; 

- susipažinimas su projekto dokumentais; 

- susipažinimas su įmonės veikla; 

- susipažinimas su statybvietėje vykstančiais procesais; 

- ataskaitai reikalingos medžiagos rinkimas. 

2. Praktinių mokymų vieta ir priežiūra: 

- vieta: projektavimo įmonė ar organizacija; 

- stažuotės metu įmonė studentui skiria vadovą, studentas atlieka vadovo skirtas 

užduotis; 

- studentas turi laikytis įmonės vidaus taisyklių; darbo dienos trukmė lygi inžinerijos 

darbuotojų darbo dienai; 

- studentai kartu su įmonės paskirtu vadovu parengia stažuotės grafiką; 

- studentas susipažįsta su darbo saugos ir darbo apsaugos taisyklėmis; 

3. Praktinių mokymų turinys: 

Praktinių mokymų metu studentas atlieka įmonei atstovaujančio vadovo skiriamas 

užduotis, susijusias su projektavimu; studentas taip pat susipažįsta su statybvietėje (-se) 

vykstančiais procesais. Ruošdamas praktinių mokymų ataskaitą, studentas į ją įtraukia 

šiuos dalykus: 

 

3.1. Bendroji informacija apie projektuojamą pastatą: 

- Klientas; 

- Projektavimo organizacijos, dalyvaujančios projektavimo darbuose; 

3.2. Pastatų architektūrinių aspektų charakteristikos: 

- Bendrosios pastatų charakteristikos (aukštų skaičius, kubatūra, plotas, techniniai 

rodikliai ir kt.); architektūriniai ir konstrukciniai sprendimai (fasadai, pjūviai, planai, 

skersiniai profiliai). 

3.3. Darbo organizavimas ir įgyvendinimo metodai: 

- projektavimui naudota įranga, programinė įranga; 

- konkrečiame projektavimo darbe atlikti skaičiavimai; 

- projektavimo darbe taikyti teisės aktai, bibliografija ir kita būtinoji medžiaga; 

- studento vertinimo santrauka, asmeniniai pastebėjimai, aptarimas su projektavimo 

specialistais ir praktinių mokymų vadovu. 
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4. Ekskursijos į kitas statybvietes. 

- Ekskursijas į kitas statybvietes organizuoja įmonei atstovaujantis vadovas. Tai gali būti 

ir statybvietės, kuriose įgyvendinama projektavimo įmonės projektavimo veikla. 

- Ekskursijų metu, studentas susipažįsta su žemės darbais, mūrijimu, surinkimu, stogų 

dengimu, apdaila ir kitais darbais, daugiausia dėmesio skirdamas organizavimui, 

technologijoms ir kokybei; 

- darbo apsaugos priemonės statybvietėje (darbo apsaugos plano egzistavimas), 

nelaimingų atsitikimų registravimas ir prevencinės priemonės nelaimingiems 

atsitikimams išvengti, gaisrinės saugos reikalavimų laikymasis; 

- studentas analizuoja darbo kokybę, lygindamas darbą su projektavimo reikalavimais ir 

statybos taisyklėmis; 

- praktinių mokymų ataskaitoje pateikiamas vertinimas, paremtas studento asmeniniais 

pastebėjimais, diskusijomis su statybininkais ir vadovu.  

5. Ataskaitos turinys ir struktūra: 

- Ataskaitą rašo kiekvienas studentas savarankiškai. Ataskaita – tai vienas techniškai 

teisingas aprašymas, iliustruotas brėžiniais, diagramomis, nuotraukomis. 

- Ataskaitoje turi būti titulinis lapas, turinys, bibliografija ir priedai. 

 Ataskaitą sudarančios dalys: 

1. Įvadas; 

2. Pastato architektūrinių ir konstrukcinių aspektų aprašymas; 

3. Darbo organizavimas ir įgyvendinimo metodai; 

4. Ekskursijos į statybvietes; 

5. Praktinių mokymų vertinimas. 

Ataskaitoje turi būti pateikiamas ne tik faktinės informacijos apie konkrečių procesų 

įgyvendinimą statybvietėje vertinimas, bet ir situacijos vertinimas studento kompetencijos 

ribose. 

Ataskaitoje nurodoma: 

- Projektavimo įmonės valdymo struktūra, specializacija, praėjusio laikotarpio (2–3 

metai) užbaigtų projektų finansiniai duomenys; 

- Trumpas projekto ir jo techninių charakteristikų (statybvietės plano, aukštų plano, 

pjūvių, skersinių profilių ir kt.) aprašymas, kuriame studentas bendrais bruožais 

apžvelgia pastatą; 

- Praktinių mokymų laikotarpiu įgyvendinti projektavimo darbai: brėžiniai, diagramos, 

skaičiavimai, apklausos ir t. t.;  

- Projektavimo darbų apmokėjimo sistema, darbuotojų paskatų sistema; 

- Trumpas ekskursijos metu aplankyto pastato aprašymas (architektūros ir konstrukcijos 

apibūdinimas, naujausi technologiniai sprendimai, naudotos medžiagos, projekto 

techninė ir technologinė dokumentacija, techninis projektas, darbo vykdymo projektas, 

registravimo darbų žurnalas, padengtos operacijos, darbo apsaugos priemonės 

statybvietėje ir kt.); 

- „ArcGIS“ ar jos produktų taikymo atitinkamoms stažuotės užduotims vertinimas; 

- Studento praktinių mokymų vertinimas. 

Medžiaga ataskaitai renkama stažuotės metu, bet ataskaita rengiama per paskutines 2–3 

dienas. Stažuotės pabaigoje studentas turi gauti įmonei atstovaujančio vadovo atsiliepimus, 

patvirtintus įmonės vadovo. 

Ataskaitos pristatymas. 

- Studentas pateikia praktinių mokymų ataskaitą, skyrimo dokumentą ir rekomendacinį 

laišką per dvi savaites nuo stažuotės pabaigos LLU Architektūros ir statybos katedros 

prižiūrėtojui; 
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- ataskaitos pristatymas vyksta pagal grafiką, kurį tvirtina Architektūros ir statybos 

katedros vadovas. 

- Praktinių mokymų ataskaita pristatoma prieš komisiją, kurią sudaro Architektūros ir 

statybos katedros prižiūrėtojas bei komisijos nariai. Komisijoje yra LLU ir statybos 

įmonių atstovai.  

- jei ataskaita nepateikiama ir nepristatoma laiku, procedūra kartojama. 

Savaitinis praktinių mokymų planavimas: 

1. Susipažinimas su statybos įmone, jos veikla ir statybviete. Susipažinimas su statybos 

vadovo pareigomis. 

2. Individualios užduoties užbaigimas. Susipažinimas su statybvietės technologine 

dokumentacija.  

3. Ekskursijos į įmones. Darbo organizavimas statybvietėje. Ataskaitos rengimas.  
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