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Būvdarbu tehnoloģija (II) 

 

Construction Technology (II) 
 

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: 

Studiju kursā tiek apgūts: patstāvīgi, pēc individuāla uzdevuma, izstrādāt 

darbu veikšanas projektu karkasa tipa rūpniecības ēkai. Projekts ietver 

virszemes nesošo / norobežojošo konstrukciju montāžas darbu 

organizēšanu (paskaidrojošā daļa - montējamo elementu apjomu, 

montāžas parametru / metožu un celtņu novērtēšanu, resursu grafiku 

izstrādi, pagaidu ēku, palīgmateriālu un tehnisko resursu aprēķinu, 

montāžas darbu kvalitātes un darba aizsardzības novērtējumu, projekta 

tehniski ekonomisko rādītāju aprēķinu; grafiskā daļa - tehnoloģisko 

karšu un būvdarbu ģenerālplāna izstrādi). 

 

Annotation: 

Goal of the course is to elaborate assembly design of industrial building. 

The design documentation consist of written project manual and 

graphical drawings. Written project manual includes: specification lists 
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of parts in assembly and lifting equipment, construction work 

organization – timetable/ scheduling; calculations of manpower, 

temporary buildings, consumables and technical resourses, project 

technical – economical costs; assembly quality and labour protection 

assessment. Graphical drawings: detailed technological schemas of 

assembly works, construction site plan.  

 

 

Studiju kursa apgūšanas mērķis: 
Nostiprināt būvdarbu tehnoloģijas teorētiskās zināšanas, izstrādājot 

tehnoloģiskās kartes vadošajiem darbiem (saliekamo elementu montāžas 

darbiem), kā arī sagatavot atbilstošā darbu perioda būvdarbu ģenerālo 

plānu. Iepazīt un apgūt būvkonstrukciju montāžas posmu kopsakarības, 

to aspektus un ietekmi uz būvdarbu kalendāro plānojumu. Apgūt 

informāciju par būvobjektā notiekošajiem celtniecības procesiem un to 

savstarpējo saistību; dažādu konstrukciju izbūvei lietotajām 

tehnoloģijām.  

 

Studiju kursā sasniedzamie studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un 

kompetence): 

Studiju kursa ietvaros students iegūst pamat zināšanas būvdarbu 

ģenerālplāna un montāžas darbu tehnoloģisko karšu izstrādāt, nosakot 

montējamos elementus un to apjomus, izvēloties satveršanas iekārtas, 

montāžas darbu tehnoloģiju un būvniecības metodes, darba uzdevumus 

un to secību, aprēķinot laika un materiālos resursus, tai skaitā 

energoresursus. Iegūtās prasmes - spēja patstāvīgi izstrādāt detalizētus 

būvdarbu ģenerālos plānus un tehnoloģiskās kartes, izvēloties 

atbilstošāko darbu izpildes tehnoloģiju un metodi, aprēķināt un sastādīt 

resursu grafikus. Kompetence atbilstošu alternatīvu risinājumu 

izstrādāšanā un salīdzināšanā, projektējot būvdarbu ģenerālos plānus un 

tehnoloģiskās kartes, efektīvu būvdarbu tehnoloģiju un metožu 

pielietošanā, racionālā resursu plānošanā un izmantošanā, būvdarbu 

tehnoloģiskās secības noteikšanā, ievērojot prasības attiecībā uz telpisko 

noturību, būvniecības noteikumus un citas tehniskās prasības.. 

 

LearningOutcomes (knowledge, skillsandcompetences): 

 

After studying the course the student will obtain: Knowledge at basic 

concepts in the development of construction plans and detailed 

technological schemas of assembly works, choice of technology and 

construction method, defining work tasks, defining precedence 

relationships among activities, estimating activity durations, estimating 

resource requirements for work activities. Acquired Skills – ability to 

design Construction Plans and technological schemas, including the 

choice of technology, the definition of work tasks, the estimation of the 

required resources and durations for individual tasks, and the 

identification of any interactions among the different work tasks. 

Competence in the development of appropriate alternatives for facility 

design, choices of appropriate technology and methods for construction, 
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scheduling of construction activities, estimating the resources required 

by the work tasks, defining sequences for construction activities.. 

Studiju kursa saistība ar citiem studiju kursiem: 

Iepriekš jābūt apgūtiem sekojošiem studiju kursiem: BūvZ3114 

Būvdarbu procesi I [Būvn., p(b), Būvn., 2.līm.: PL 6.sem.; NL 5.sem.] ; 

BūvZ3114 Būvdarbu procesi I [Būvn., p(b), Būvn., 2.līm.: PL 6.sem.; 

NL 5.sem.]; BūvZ4071 Būvdarbu procesi II [Būvn., p(b): PL 7.sem.]; 

BūvZ2036 Būvmateriāli I [Būvn., 2.līm.: NL 1.sem.]; BūvZ2036 

Būvmateriāli I [Būvn., 2.līm.: NL 1.sem.]; BūvZ3091 Būvmašīnas I 

[Būvn., 2.līm.]; BūvZ2040 Būvmehānika I [Būvn., p(b), Būvn., 2.līm.: 

4.sem.]; BūvZ3078 Būvmehānika II; BūvZ3104 Gruntsmehānika un 

pamati I [Būvn., p(b): 5.sem., no 2015./16.st.g.]; BūvZ4041 

Dzelzsbetona un mūra konstrukcijas II [Būvn., p(b); Būvn., 2.līm.: PL 

6.sem., NL 7.sem.; RCK 8., 9.sem.]. 

 

Patstāvīgā darba veidi un to apjoms: 

Iesniegti un aizstāvēti praktiskie darbi:  

1. Projektēšanas sākotnējo papilddatu iegūšana no literatūras 

avotiem atbilstoši būvobjekta lokalizācijai, kā arī pielietojot ARC 

GIS programmatūru; 

2. Kursa projekta paskaidrojošās daļas izstrāde atbilstoši izvērstai 

programmai; 

3. Kursa projekta grafiskās daļas izstrāde (četras tehnoloģiskās 

kartes un būvdarbu ģenerālais plāns). 

Zināšanu kontrole: 

- 1. iknedēļas padarītā apjoma uzrādīšana mācībspēkam (apjoms 

atbilstoši paskaidrojošās daļas satura tēmai); 

 

Nosacījumi ieskaites saņemšanai (vērtējums ar atzīmi)  

- sekmīgi nokārtots eksāmens (vērtējums virs 4); 

- izstrādāts kursa projekts (iešūts ātršuvēja mapē, satur paskaidrojošo 

rakstu un grafisko daļu) un mutiski 

aizstāvēts.

  

Pie kursa projekta aizstāvēšanas tiek pielaisti studenti, kuri nokārtojuši 

eksāmenu. 

 

Nokavēto nodarbību atstrādāšanas prasības un kārtība: 

Saskaņā ar katedras norādīto kārtību. 

 

 

Programmas izvērsts saturs (kursa projekta saturs pa nedēļas izpildēm) 

 

1. Ievads - būvobjekta raksturojums (būves apjoms, pielietojums, 

atrašanās vieta, tehniskais izpildījums). ARC GIS programmas  
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datu pielietošana un  integrēšana būvobjekta lokalizācijā, kā arī 

tehniski ekonomiskajā aprēķinā. 

2. Darba apjoma un sastāva noteikšana (montējamo elementu 

specifikācijas). 

3. Satveršanas palīgierīču izvēle un montāžas parametru noteikšana. 

4. Montāžas parametru noteikšana pēc grafiskās un analītiskās 

metodes. 

5. Montāžas metožu un celtņu izvēle pēc konstrukciju montāžas 

parametriem 

6. Pieņemto montāžas metožu, celtņu tehniskā un ekonomiskā 

novērtēšana. 

7. Celtniecības procesu izpildes paņēmieni un tehnoloģiskā secība. 

Darbietilpības kalkulācija. 

8. Celtniecības procesu ilguma tehnoloģiskais aprēķins. 

9. Kombinetā montāžas procesa ciklogramma un strādnieku 

kustības grafiks. 

10. Montāžas darbos pieņemto paņēmienu apraksts un to 

tehnoloģiskā secība. 

11. Nepieciešamo noliktavu, pagaidu administratīvo un sadzīves ēku 

aprēķins. 

12. Bīstamo zonu noteikšana un projektēšana. 

13. Nepieciešamo materiālu un tehnisko resursu apreķins. 

14. Montāžas darbu kvalitātes kontrole. Pasākumi darba aizsardzībā. 

15. Atsevišķo montāžas darbu tehnoloģisko karšu izstrāde. Būvdarbu 

ģenerālplāna projektēšana. 

16. Projekta tehnisko un ekonomisko rādītāju aprēķins. 

 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts 

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

izd.”Zvaigzne”, 1991, 304 lpp.. 

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., 
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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. 

18. Koмap A.Г.Cтpoитeльныe мaтepиалы и изделия: M., 

Bысшаяшколa, 1988. -527 c., ил. 

 

 


