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Būvdarbu tehnoloģija (I) 

 

Construction Technology (I) 
 

Jelgavā 

 

Programma 
 

 

Studiju kursa kods LLU IS reģistrā: BūvZ 4009, BūvZ 4010 

Būvdarbu tehnoloģija I [PL] – BūvZ 4074, 2KP (32 h): lekc.16 h, lab.d. 

16 h, ieskaite,  

Būvdarbu tehnoloģija II [NL] – BūvZ 4009, 2,5 KP (32 h): lekc.16 h, 

lab.d. 16 h, ieskaite, kursa projekts 8 h, eksāmens 

Būvdarbu tehnoloģija [kursa proj., PL un NL] – BūvZ 4010, 1,5KP (24 

h): kursa projekts 

Būvdarbu tehnoloģija III [PL] – BūvZ 4062, 0,5 KP (8 h): lekc.4 h, 

prakt.d. 4 h, kursa projekts, eksāmens 

4,0 KP (112 h): lekc. h, lab. d. h, kursa projekts, ieskaite, eksāmens 

Izstrādāja: Ilmārs Preikšs Arhitektūras un būvniecības katedras lektors 

Obligātais kurss VBF Būvniecības profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura izglītības studiju programmas 4.kursa 7. un 8. semestrī. 

 

Anotācija: 

Kursa mērķis ir sniegt informāciju par būvobjektā notiekošiem celtniecības 

procesiem un to savstarpējo saistību; dažādu konstrukciju izbūvei lietojamām 

tehnoloģijām. Aplūkot darbu organizācijas metodes un spēkā esošo normatīvo 

bāzi. 

 

Annotation: 

Goal of the course is to teach about construction processes on construction site 

and its network; applied technologies to build structural part of the building. 

Review construction work planning methods and existing norms.  

 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 
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Iepazīt un apgūt būvniecības organizēšanas un vadīšanas visus posmu 

kopsakarības, to aspektus un ietekmi uz būvuzņēmuma vadīšanu un 

darbību. Sniegt informāciju par būvobjektā notiekošajiem celtniecības 

procesiem un to savstarpējo saistību; dažādu konstrukciju izbūvei 

lietotajām tehnoloģijām.  

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un 

kompetence): 

Pēc kursa studijām studentam būs nostiprinātas, paplašinātas un 

sistematizētas teorētiskās un praktiskās zināšanas un izpratne par 

likumdošanu būvniecības jomā, būvniecības normatīviem aktiem; 

būvniecības darbu procesiem, tehnoloģiju, būvniecības darbu plānošanu, 

organizēšanu un vadīšanu būvobjektā, iegūtas nepieciešamās prasmes 

iztrādāt būvdarbu organizēšanas (veikšanas) projektu (būvdarbu 

kalendāro plānu, būvdarbu ģenerālplānu, būvdarbu tehnoloģisko shēmu 

un kvalitātes nodrošināšanas plānu), apgūtas iemaņas būvdarbu 

organizēšanā būvobjektos, būs kompetences - spēja izstrādāt būvniecības 

procesa plānošanas un vadīšanas darbu veikšanas projektu. Spēja ievērot 

būvnormatīviem atbilstošu darbu veikšanas tehnoloģiju, sagatavot un 

pildīt izpilddokumentāciju, kā arī noteikt darba aizsardzības pasākumus. 

Spēja uzraudzīt būvniecības procesu, veikt izpildītā darba tehnisko un 

kvalitātes kontroli, veikt izpildīto darbu uzskaiti, pārbaudīt segtos darbus, 

kontrolēt izpilddokumentāciju. 

 

LearningOutcomes (knowledge, skillsandcompetences): 

 

Ater studying the course the student will be strengthened, expanded and 

systematized theoretical and practical knowledge and understanding of 

legislation, construction law; construction work processes, technology, 

construction work planning, organizing and conducting on site, acquired 

the necessary skills to elaborate works of the organization (performance) 

project (construction schedule, construction master plan, construction of 

technological systems and quality assurance plan), acquired skills in the 

organization of works on construction sites will have the competence - 

the ability to develop a process for planning and construction 

management work for the project. Ability to comply with building codes 

appropriate technology works, prepare and execute files, as well as to 

determine the protective measures. The ability to monitor the 

construction process for the completed work of technical and quality 

control of completed work records, check out covered works. 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: 

Iepriekš jābūt apgūtiem sekojošiem studiju kursiem: BūvZ3016 

Būvdarbu procesi, BūvZ3114 Būvdarbu procesi I, BūvZ3054 Būvdarbu 

procesi I, BūvZ4071 Būvdarbu procesi II, BūvZ3009 Būvmašīnas, 

BūvZ2007 Būvmateriāli I, BūvZ2040 Būvmehānika I, BūvZ3074 

Būvmehānika I, BūvZ4073 Būvniecības ekonomika II, BūvZ4039 

Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas I, BūvZ3079 Gruntsmehānika un 

pamati I, BūvZ3079 Gruntsmehānika un pamati I, BūvZ3109 Koka un 

plastmasu konstrukcijas I, BūvZ4105 Metāla konstrukcijas I. 
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Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

Iesniegti un aizstāvēti praktiskie darbi:  

1. būvobjektu apmeklējuma pārskati (objekta vispārējs 

raksturojums, foto fiksācijas ar paskaidrojumiem); 

2. būvlaukuma telpiskās iekārtojuma struktūras analīzes pārskats, 

pielietojot ARC GIS programmatūru. 

3. Individuāli izsniegto tēmu pārskati. 

Zināšanu kontrole: 

- 1. kontroldarbs: darbietilpības aprēķins, racionālas brigādes 

noteikšana, kalendārais grafiks - ciklogramma; 

- 2. kontroldarbs: Būvdarbu kalendārplāni un to projektēšana. Resursu 

izlietojuma grafiki - laika, strādnieku, transporta, materiālu; 

- 3. kontroldarbs: Būvlaukumu ģenerālplāni un to projektēšana. 

Noliktavas, pagaidu ēkas un ceļi. Celtņi. 

Nosacījumi ieskaites saņemšanai (eksāmena 

kārtošanai)

  

- izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (objektu pārskati, būvlaukuma 

telpiskās iekārtojuma struktūras analīzes pārskats); 

- sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi (vērtējums virs 4); 

- eksāmens – rakstiski mutiskais (eksāmena biļetes aizpildīšana un tās 

aizstāvēšana).

  

Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kuri izstrādājuši un aizstāvējuši 

praktiskos darbus un nokārtojuši kontroldarbus. 

 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Saskaņā ar katedras norādīto kārtību. 

 

 

Programmas izvērsts saturs 

1. Strādnieku darba organizācija būvniecībā, organizēšanas 

pamatformas, darbu vadīšana objektos. 

2. Būvdarbu veikšanas projektēšana, tehnoloģiskās kartes izstrāde. 

Darbietilpības aprēķins. Racionālas brigādes noteikšana. 

3. Transporta darbi būvdarbos. Pagaidu ceļi. Būvdarbi uz ūdens. 

Montāžas mehānismu izvēle un pamatojums. 

4. Koka konstrukciju pieņemšana, glabāšana un montāža 

būvlaukumā. 

5. Betona un dzelzsbetona darbi – konstrukciju pieņemšana, 

glabāšana un montāža būvlaukumā. Veidņi, turas, konstrukciju 

satveres. 
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6. Metāla konstrukciju pieņemšana, uzglabāšana un montāžas darbi. 

7. Vienstāvu, daudzstāvu, karkasa un bez karkasa ēku montāžas 

tehnoloģija un organizēšana. 

8. Būvmontāžas darbu īpatnības funkcionējošu ēku pārbūvē. 

Demontāžas darbu tehnoloģijas (mehāniskā, ķīmiskā, 

hidrauliskā). 

9. Būvdarbu organizēšanas un veikšanas projekti. 

10. Darbu organizēšanas metodes - secīgā, paralēlā un plūsmas. 

11. Būvdarbu kalendārplāni un to projektēšana. Resursu izlietojuma 

grafiki - laika, strādnieku, transporta, materiālu. 

12. Sagatavošanas perioda darbi. Tehnoloģisko komplektu 

formēšanas principi. 

13. Būvlaukumu ģenerālplāni un to projektēšana. Noliktavas, 

pagaidu ēkas un ceļi. Celtņi. 

14. Būvobjektu apgāde ar enerģijas resursiem – elektrība, 

siltais/aukstais ūdens, saspiests gaiss, dabasgāze. 

15. Būvdarbu kvalitāte, kontrole un pieņemšana ekspluatācijā. 

16. Mūsdienu tehnoloģijas būvdarbu kalendārplānu izstrādē un 

izpildes uzraudzībā. 

Praktisko darbu saraksts 

 

1. Tiek organizēta kursa kopēja ekskursija uz būvobjektu. 

Ekskursijā tiek uzklausīta būvobjekta pārstāvošās personas 

lekcija par konkrētiem būvdarbu procesiem būvobjektā. Tās laikā 

studenti pieraksta sev svarīgo informāciju un veic foto fiksācijas. 

Pēc ekskursijas studenti sastāda būvobjektu apmeklējuma 

pārskatu (objekta vispārējs raksturojums, foto fiksācijas ar 

paskaidrojumiem). Viena semestra apmeklēto būvobjektu 

pārskatus studenti apvieno ātršuvēja mapē, to iesniedz un aizstāv. 

2. Atkarībā no studiju kursa virzības gaitas, mācībspēks iedod 

iepriekš sagatavotu vai arī studenti iegūst praktiski būvlaukuma 

sākotnējo informāciju. Uz dotās informatīvās bāzes, studenti 

izstrādā būvlaukuma telpiskās iekārtojuma struktūras analīzes 

pārskatus, pielietojot ARC GIS programmatūru. 

3. Katram studentam patstāvīgi jāveic mācībspēka individuāli 

norādītās tēmas studijas - analīze, izmantojot jaunāko grāmatu, 

periodikas un interneta resursu datus. Apkopoto un analizēto 

informāciju iesniedz noformētu ātršuvēja mapē un aizstāv. 

 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts 

1. Noviks J., Šnepste T. – Celtniecība tehnoloģija – R., 

izd.”Zvaigzne”, 1991, 304 lpp.. 
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2. Actiņš V. Celtniecības organizēšana, plānošana un vadīšana. – 

Rīga: Zvaigzne, 1984. – 336 lpp. 

3. Ē.Bērziņš, P.Kārkliņš, I.Lejnieks – Būvdarbu tehnoloģija un 

organizēšna – R., izd. “Zvaigzne”, 1993. 

4. Conditions of contract for works of civil engineering 

construction. Part I – General conditions with forms of tender and 

agreement 

5. Conditions of contract for works of civil engineering 

construction. Part II –Conditions of particular application with 

guidelines for preparartion of part II clauses 

6. Client/Consultant Model services agreement. Part I – Standard 

conditions; Part II Conditions of particular application. 

7. Hornbostel, Caleb. Construction materiāls: types, 

usesandapplications. -2nd ed. - NewYorketc: JohnWiley&Sons, 

1991.- XV, 1023p.: ill., tab., 

8. Donald R.Askeland S.I. AdaptionbyFrankHaddleton, 

PhilGreenandHowardRobertsonTheScienceandEngineeringofM

aterials: - 3rd ed., - Chapman&Hall, 1996. 

9. Rober Peurifoy, Clifford I. Schexnayder, Aviad Shapira 

„Construction Planning, Equipment and Methods”, VIII edition, 

McGraw-Hill, NY, 2006. 

10. Chudley R., Greeno R. „Building Construction Handbook”, 10th 

edition, Routledge, 2014., pp.966, ISBN13: 978-0-415-83638-8 

11. Chudley R., Greeno R. „Advanced Construction Technology”, IV 

edition, Harlow, England, 2006., pp.632, ISBN-13 978-0-13-

201985-9 

12. Būvniecības likums: LR likums [tiešsaiste]. Stājas spēkā 

01.10.2014, ar grozījumiem. [Skatīts 17.01.2016.]. Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=258572 

13. Latvijas būvniecība. Rīga: ceļvedis būvniecības nozares 

virzītājiem.  Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 

14. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, ISSN 

9771-0008 

15. Būvniecības informācijas sistēma. Būvnormatīvi   [tiešsaiste] 

[skatīts 06.05.2016.]. Pieejams: 

https://bis.gov.lv/bisp/normativie-akti/buvniecibas-

joma/buvnormativi 

16. Стаценко А.С., А.И.Тамкович. Технология и организация 

строительного производства: Учеб. пособие. 2-е изд.. испр.- 

Минск:  Выш. шк.. 2002.-367 с.: ил. ISBN 985-06-0741-6 

17. Дикман. Л.Г. Организация строительного производства/ 

Учебник для строительных вузов / Москва: Издательство 

Ассоциации строительных вузов, 2006.-608 стр. 
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18. Koмap A.Г.Cтpoитeльныe мaтepиалы и изделия: M., 

Bысшаяшколa, 1988. -527 c., ил. 

 

 


