
 

                 Skolēni aicināti piedalīties LLU jauno būvnieku skolā! 

 

2019. gada pavasarī LLU VBF tiks organizētas nodarbības skolēniem “Jauno būvdarbu 

vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā", uz kuru aicināti vidusskolēni un tehnikumu 

audzēkņi, kas vēlas iepazīt Latvijas Lauksaimniecības universitāti un savu nākotnes 

profesiju.  

 

Nodarbības organizēs LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) būvniecības 

specialitātes mācībspēki un studenti. Tiem jauniešiem, kuri ir izlēmuši pēc vidusskolas 

vai tehnikuma absolvēšanas sākt mācības Būvniecības studiju programmās, šī ir lieliska 

iespēja brīvā un nepiespiestā gaisotnē iepazīt studiju vidi, mācībspēkus un sagatavoties 

studijām. Taču tie, kuri vēl nav izlēmuši, kur studēt, skolas nodarbībās varēs 

pārliecināties par savu atbilstību izvēlētai profesijai. Dalība skolas nodarbībās ikvienam 

vidusskolēnam ir bez maksas. 

Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolā augstskolas speciālistu 

vadībā ikviens varēs gūt priekšstatu par būvinženiera, būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un 

būvkonstrukciju projektētāja profesiju specifiku, turklāt atklās šī darba nozīmīgumu un 

atbildību, jo kvalitatīvai un drošai būvei ir jākalpo 50, 100 vai pat vairāk gadus. 

Plānots, ka nodarbības notiks Vides un būvzinātņu fakultātē: sestdienās, no plkst. 

11.00 – 14.00. Kopumā jaunajiem būvinženieriem paredzētas 4 nodarbības, kurās viņi 

iegūs punktus, un labākie, pēc sekmīgas vidusskolas vai tehnikuma absolvēšanas, iegūs 

tiesības studēt valsts budžeta finansētās vietās profesionālajā bakalaura studiju 

programmā "Būvniecība", kā arī studēt nepilna laika 1. vai 2. līmeņa profesionālajā 

studiju programmā "Būvniecība".  Minēto studiju programmu absolventiem pēc 

būvprakses pierādīšanas, būs iespējas iegūt Latvijas Būvinženieru savienības 

Būvprakses sertifikātus (būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā, u.c.), tādējādi veiksmīgi 

konkurējot darba tirgū. 

Pieteikšanās Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolas nodarbībām, 

sazinoties ar vadītāju Sandru Gustu pa tālr. 29586012 vai rakstot uz e-pastu: 

sandra.gusta llu.lv. 

LLU – vieta, kur top veiksmīgas karjeras! Nāc un studē jauniešu galvaspilsētā Jelgavā! 



 
 

 

LLU VIDES UN BŪVZINĀTŅU FAKULTĀTE 

Akadēmijas ielā 19, Jelgavā 
 

Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolas  

darba plāns 2019. gadam 

Datums Tēma 

30.03. Tikšanās ar mācību spēkiem un absolventiem, kuri dalīsies iespaidos 

par studijām LLU būvniecības studiju programmās un iespējamām 

darba vietām. 

Vispārēja informācija par būvmateriāliem (Būvmateriālu nozīme 

būvniecības procesā, būvmateriālu rūpniecības loma Latvijas 

tautsaimniecībā, fizikas un ķīmijas zināšanu nozīme būvmateriālu 

īpašību izpratnē, būvmateriālu daudzveidība un galvenie veidi). 

Būvmateriālu testēšana (Laboratorijas nodarbība Būvmateriālu 

laboratorijā (125.telpa 1.stāvā pa kreisi), – akmens materiāla 

tilpummasas noteikšana – fizikas likumsakarību izmantošana 

būvmateriālu īpašību noteikšanā). 

06.04. Paraugu testēšana un protokolu noformēšana  

Iepazīšanās ar lauksaimniecības un dzīvojamo ēku projektēšanu. 

Auto Cad pamati. 

Būvju telpiskā projektēšana. 

13.04. Energoefektivitāte ēkās. Termogrāfa demonstrējumi. Skolēnu iesaiste 

mērījumos. 

Ilgtspējīga būvniecība. 

Būvdarbi, to veikšana, būvmašīnas. Būvuzraudzības mērinstrumenti. 

27.04. Iepazīšanās ar hidraulikas pamatiem: 

1) Praktiska profila pārgāznes hidrauliskā pārbaude un divu pārgāznes 

pārtecēšanas veidu vizuāla demonstrācija 

2) Plūsmas ātruma mērīšana ar hidrometriskajiem spārniņiem un 

pludiņiem hidrauliskajā teknē 

3) Iepazīšanās ar sūkņu laboratoriju un sūkņa hidrauliskās pārbaudes 

stendu darbībā 

Ekskursija uz Driksas krastmalu, Mītavas tiltu un Pasta salas 

hidrobūvēm. Nogāžu konstrukcijas un nostiprinājumu veidi. Nogāžu 

deformācijas. Gabionu konstrukcijas. 

Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolas noslēgums 

un apliecinājumu izsniegšana. 

 

Piezīme: Darba plāna tēmas un nodarbību datumi var tikt precizēti. 

 

Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju skolas vadītāja: Sandra Gusta 

(tel. 29586012, e-pasts: sandra.gusta@llu.lv) 
 

                             


