
Erasmus+ projektā Nr. 2014-1-LV01-KA102-000210, „Saldus Profesionālās 
vidusskolas audzēkņu ERASMUS+ mobilitāte 2015.gadā”, mēs izglītības 
programmas «Būvniecība» 4 kursa ceļu būvtehniķi  Jānis Kalējs, Ivo Markušs, 
Ēriks Briedis un Rihards Plūme no 2. maija līdz 31 maijam 2015,gadā, bijām 
mobilitātē Vācijā, Berufsbildende Schulen Cadenberge BBS in Cadenberge . 
Uzņemošā puse Kadenbergas kompetenču centrs nodrošināja mums labas 
prakses vietas.  Pirmajā nedēļā praktizējamies centra būvnieku mācību 
darbnīcās pieredzējuša pedagoga vadībā, bet pārējo prakses laiku pavadījām 
divās dažādās firmās, kas pamatā nodarbojās ar bruģēšanas darbiem. Projektā 
mēs ieguvām jaunas prasmes, iemaņas un kompetences saistībā ar savu 
specialitāti un bruģēšanu. Mobilitāte veicināja mūsu personīgo izaugsmi. 
Skolā iegūto  teoriju un iemaņas praktiskajās mācībās izmantojām savā darbā 
Vācijā, kas mūsuprāt labi izdevās. Esam ieguvuši starptautisku pieredzi, kas 
sekmē mūsu konkurētspēju darba tirgū, tai skaitā arī Eiropā. Projekts uzlaboja 
mūs svešvalodas prasmes, sevišķi vācu valodas. Mobilitātes noslēgumā 
uzņemoša puse mums izsniedza Europass Mobility dokumentu, kas 
apliecināja mūsu jaunās prasmes un iemaņas. 

 



Vācijas prakses 
prezentācija. 

Jānis Kalējs 
Ivo Markušs 
Ēriks Briedis 

Rihards Plūme 



Pirmās dienas mūsu apmešanās vietā. Prakses laiku dzīvojām privātmājā, mazpilsētā, Kadenberga 100 km 
attālumā no Hamburgas. Māja mums tika izīrēta. Attēlos paveras skats no priekšnama. 



No mēneša ilgās prakses pirmo nedēļu 
pavadījām vietējā būvniecības 

kompetenču centrā, kuras programmā 
arī ietilpa ceļu būvniecība. Mūs 

apmācīja ļoti pieredzējis skolotājs 
Ulrihs Feils. Skolas programmā liela 

vieta ir atvēlēta bruģēšanai. Mums tika 
uzdots darbs, kas attēlā ir redzams, 
bruģēšana ar akmeņiem. Katram no 

mums tas bija jāveic individuāli. Neko 
tādu līdz šim nebijām vēl darījuši. 



Plašas būvnieku mācību darbnīcas,  kur mēs veicām praktisko 
darbu. 



Nepieciešamie materiāli, darba veikšanai, bija rokas 
stiepiena attālumā. 



Praktiskā darba 
sākums, ar atliktiem 
sākuma augstumiem 

un ieceltām 
apmalēm. 







Gandrīz pabeigts. Pietrūcis tikai 
mazliet līdz beigām, bet pa 

lielam ir gatavs, jo visi augstumi 

apmalēm un segumam bija 
atlikti pareizi. 



Pirmā nedēļa 

Iepazināmies ar skolu un tās apkārtni, kā arī  ar ceļa segumiem 
tās apkārtnē. 

 Veicām praktisko darbu mācību darbnīcās, bruģēšana. 

Izglītojāmies par ceļu būvniecību Vācijā no pasniedzēja rādītajām 
prezentācijām. 

Pirmās nedēļas nogales dienās bijām ekskursijā uz 
Brēmenhāvenu un Hamburgu, kur izstaigājām  vecpilsētu. 



Darbs ceļu būves kompānijā 

    Nākošās trīs nedēļas pēc apmācības skolas mācību 
darbnīcās, uzsākām strādāt uzņēmumos. Firmas 
nosaukums, kurā mēs strādājām “Steffen und sohn 
Straßenbau”. Uz darbu bija 40 minūšu brauciens. 
Darbs sākās 6.00 un beidzās 16.00.  

   Tā kā strādājām bruģēšanas firmā, darbi pamatā bija 
saistīti ar bruģēšanu. Darba izpilde tomēr ir 
atšķirīgāka nekā Latvijā, jo vāciešiem ir bagātīgāks 
tehnoloģiju, materiālu un tehnikas sortiments. Tālāk 
attēlos būs redzami daži no tiem. 

 



Bruģis netiek zāģēts kā pie 
mums tas tiek “pārkniebts”. 

Aparāts darbojās no 
akumlatora strāvas. 

Sadalāmā vieta tiek iezīmēta 
ar līniju tā pat kā pie mums un 
tad tiek ar asmeņiem sagriezts 

uz pusēm. 



Bruģēšanā pat gājēju celiņiem kā izlīdzinošā kārta pirms 
bruģēšanas tiek izmantots sausais betons sajaukumā ar 

smilti. 



Caurtekas ielikšana. 
Pamatā izlīdzināts 

betons. 
Tad tika ar traktora 

kausa un ķēžu palīdzību 
iecelts grods, un 

savienots ar caurteku. 





Mērīšana nenotiek kā 
pie mums ar parasto 

nivelieri, bet augstuma 
mērīšana notiek ar 

lāzera palīdzību, kur 
pie latas atbilstoši 
augstumam tiek 

piestiprināts papildrīks 
augstuma noteikšanai. 



Apmales tiek liktas ar 
traktora palīdzību, 

nevis kā pie mums ar 
fiziska spēka palīdzību. 



Ar gumijas āmuru 
atlika tikai pielabot 

augstumu. 



Apmaļu salaiduma vietas tiek atdalītas ar papēm. Tas ir domāts, lai nebūtu 
bojāta apmale ielikšanas procesā un ūdens plūsmas izolācijai uz pamatiem. 
Konsistence ir līdzīga bituminētai švammei. Latvijā apmales vienkārši tiek 

salaistas kopā bez šādam šķirbām un papes.  



Mūsu 
objekts ar 
gatavām 

apmalēm. 



Kad apmales bija 
saliktas un augstumi 
izlīdzinošajai kārtai 

atlikti, sākām līdzināt 
virsmu priekš bruģa 

ieklāšanas. 



Iepazināmies ar vēl 
vienu tehnoloģijas 

brīnumu. Lielos 
objektos bruģis 

nav jāliek ar 
rokām, to 

kvalitatīvi izdara 
tehnika. 



Ar šo traktoru 
bruģis tika 

ieklāts ik pa 
vienam 

kvadrātmetram, 
kuru pa kārtām 

nocēla no 
paletes. 



Vienīgais, kas pa 
lielam bruģa 

ieklāšanas procesā 
bija jāizdara 

darbiniekam, bija ar 
gumijas āmuru 

jāpielabo līnijas. 
 



Kopsavilkums 

Praksē ieguvām lielu pieredzi, varējām salīdzināt, kā tiek būvēti ceļi Latvijā un 
Vācijā. Nonācām pie secinājuma, ka Vācijā ceļu būvniecība ir augstākā 
līmenī, jo darbi tiek veikti kvalitatīvāk, lieto labākus materiālus, ir 
tehnoloģijas, kas ļauj mazāk pielietot fizisko spēku. Augsta darba kultūra 
un precizitāte. Vairāk darbu veic ar tehnika salīdzinājumā ar Latvijā. 
Iemācījāmies bruģēšanu ar akmeņu bruģi, strādājām arī ar tehniku, jo 
vācieši mums uzticējās, mūsu prasmēm. Uzlabojām savu vācu valodas 
sarunvalodu, ka varējām jau labi saprasties. 

Brīvajā laikā  bijām ekskursijās un iepazinām Lejassaksiju un tās lielākās 
pilsētas. Mums skola piešķīra riteņus, lai būtu ērtāka dzīvošana. Devāmies 
ekskursijās, izbraucienos ar riteņiem, spēlējām bumbu stadionā, 
sarunājāmies ar jauniegūtajiem draugiem, bijam uz festivālu tēva dienā 
(Vācijas svētkos). Pēc mūsu domām projekts bijis ir veiksmīgs, jo ieguvām 
jaunu pieredzi, iemācījāmies daudz jauna. Ir pat sakari tālākai sadarbībai, 
mācībām vai darbam. 



Beigas! 


