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Mācību stunda 

 

Mācību stunda – Tēmas “Cementbetona segumu remonts” kopsavilkums 

Tēma Cementbetona segumu remonts 

Apakštēma Cementbetona segumu kapitālremonts  

Mērķis Apkopot un atkārtot skolēnu izpratni un zināšanas par cementbetona 

segumu remontiem pirms pārbaudes darba. 

Uzdevumi 

 

- Attīstīt spēju analizēt iepriekšējās mācību stundās doto informāciju un 

sakārtot loģiskā secībā cementbetona segumu remontu veidus.    

- Padziļināt un precizēt izpratni par beton segumu remontu īpašībām ar 

video palīdzību. 

- Trenēt redzes atmiņu un spēt atšķirt cementbetona segumu remonta 

veidus pēc attēliem. 

Mērķauditorija 

(programjmas 

nosaukums, kurss) 

Grupa 3-33, 3.kurss, kvalifikācija „Ceļu būvtehniķis”. 

Stundas tips Mācību vielas apkopošana un iegūto zināšanu pielietošana 

Metodes un darba 

formas 

Individuālais un vienlaikus arī frontālais darbs, skolotājs – izglītojamais, 

diskusija, analīze, grupu darbs. 

Stundas paredzamie 

rezultāti 

- Zina cementbetona segumu remontu veidi; 

- Prot strādāt ar doto informāciju, salīdzina, patstāvīgi operē ar 

dotajiem jēdzieniem un nosaukumiem, nepieciešamiem 

tehnoloģiskiem paņēmieniem; 

- Prot praktiski pielietot iegūtās zināšanas par cementbetona segumu 

remontiem; 

- Spēj nosaukt konkrētu remonta nepieciešamību pēc attēliem; 

Uzskaites un mācību 

līdzekļi 

Video kā remontēt betona uz brauktuves, video ceļu segumu remontu 

veida – audzēkņu pašvērtējum lapa. 

Stundai 

nepieciešamās 

literatūras saraksts 

1. Noviks, J. “Būvdarbi Ⅲ” betonēšanas darbi, SIA 

“VENTBETONS - V”, Rīga, 2008. 

2. Zaičenko, N. BETONA ĪPAŠĪBAS UN RAKSTURLIELUMI, 

Būvēlogs, 2006. 

3. Подольский, В. П. Строительство автомобильных дорог, 

дорожные покрытия. Москва “Академия”, 2015. 

4. Kā remontēt betona uzbrauktuves ar WEBER 

OUTDOORREPAIR remonta javu? 

https://www.youtube.com/watch?v=x9UR-d_Ta7o 

5. Ceļu segumi/ CEMEX Latvija https://www.cemex.lv/celu-

segumi  

6. На смену асфальту — бетон 

https://www.youtube.com/watch?v=rqyjt8faO5o 

7. Новый метод ремонта цементобетонного покрытия 

https://www.youtube.com/watch?v=-aGh_OAjZb0  

https://www.youtube.com/watch?v=x9UR-d_Ta7o
https://www.cemex.lv/celu-segumi
https://www.cemex.lv/celu-segumi
https://www.youtube.com/watch?v=rqyjt8faO5o
https://www.youtube.com/watch?v=-aGh_OAjZb0
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Stundas gaita 

Stundas 

posms 

Aktivitāte/mācību situācija Laiks 

(min) 

Nepiecieša

mie resursi 

 Skolotāja 

darbība 

Skolēnu darbība Metodes/ darba 

formas 

  

Stundas 

sākums.  

Mācību mērķu 

un uzdevumu 

uzstādīšana. 

Izglītojamie 

iepazīstas ar 

stundas plānu un 

darba secību.  

Skolotāja 

stāstījums.  

1 min Stundas 

konspekts  

Jauna 

materiāla 

pasniegšana.  

Skolotājs stāsta  

par 

cementbetona 

seguma kapitālo 

remontu. 

Demonstrē 

video.  

Audzēkņi klausās 

stāstījumu par 

cementbetona 

seguma kapitālo 

remontu, skatās 

video.  

Stāstījums. 

Frontālais darbs.  

2 min  

Iepriekš iegūto 

zināšanu 

pielietošana 

praktiskajā 

darbā 

Aicina 

audzēkņus pildīt 

uzdevumu darba 

burtnīcā par 

betona segumu 

pārklājumu. 

Demonstrē 

uzdevumu uz 

tāfeles.  

Audzēkņi pilda 

uzdevumu. 

Tests.  10 

min 

Lapiņas ar 

jēdzieniem. 

Vielas 

nostiprināšana 

Skolotājs aicina 

vairākus 

audzēkņus pie 

tāfeles atzīmēt 

pareizās 

atbildes, 

pārbauda 

sniegtās 

atbildes.  

Audzēkņi klausās 

skolotāja 

novērtējumu un 

ieteikumus.  

Pašnovērtējums, 

demonstrējums. 

Frontālais darbs.  

10 

min 

Stundas 

konspekts  

Iegūto 

zināšanu 

pielietošana 

praktiskajā 

darbā 

Piedāvā 

audzēkņiem 

sagatavot 4 

jautājumus par 

cementbetona 

segumu kapitālo 

Audzēkņi 

sagatavo 4 

jautājumu par 

cementbetona 

seguma kapitālo 

remontu un uzdod 

Jautājumu 

veidošana, 

atbilžu 

sniegšana. 

Individuālais 

darbs.  

10 

min 
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remontu un 

uzdot tos klases 

biedram.  

 

tos klases 

biedriem.  

Vielas 

apkopošana 

Skolotājs 

novērtē 

sagatavotos 

jautājumus un 

sniegtās 

atbildes.  

Audzēkņi novērtē 

savas zināšanas 

par cīņu ar 

segumu 

slidenumu. 

 

Dialogs: 

skolotājs - 

skolēns 

3 min  

Izglītojamo 

darba 

novērtēšana, 

pašvērtējums. 

Skolotājs 

apkopo stundā 

paveikto. 

Aicina 

audzēkņus pildīt 

pašvērtējumu 

lapu ar 

jautājumiem.  

Audzēkņi klausās, 

uzdod jautājumus, 

izsaka savu 

viedokli par 

stundu un grupas 

biedru darbu. 

Diskusija. 

Analīze. 

4 min Pašvērtējum

a lapa ar 

jautājumiem 

 

 

 

Stundas pašnovērtējums 

Iegūtie rezultāti un 

atgriezeniskā saite 

Dotās tēmas mācību viela ir sekmīgi apgūta mācību programmas 

ietvaros. Izglītojamie spēj analizēt doto informāciju. Prot 

praktiski pielietot iepriekšējās stundās iegūtās zināšanas. Spēj 

risināt loģiskos uzdevumus. Māk sastrādāties grupā, lai sasniegtu 

vajadzīgo mērķi. 

Izmantoto metožu 

efektivitāte 

Izvēlētās darba metodes ļāva aktivizet izglītojamos, iesaistīt 

stundas aktivitātēs un sasniegt stundas mācību mērķi. 

Stundas norises un 

izstrādāto materiālu 

pilnveides nepieciešamība 

un iespējas 

Lapiņas ar jēdzieniem un nosaukumiem uzlīmēt uz stingra 

kartona, lai tie neburzās un kalpo ilgāk.  

Veiktie vērojumi Dažādu metožu, IT tehnoloģiju un uzskates materiālu 

pielietojums dod iespēju skolotājam palielināt izglītojamo 

mācību slodzi, izglītojamajiem labāk uztvert mācību vielu un 

padara stundu interesantāku. 

Ieteikumi līdzīgu stundu 

veidotājiem un īstenotājiem 

Rādot mācību video labāk noslēgt skaņu un skolotājam pašam 

latviešu valodā komentēt tur redzamo. 
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DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS 

 

PĀRBAUDES DARBS 
MĀCĪBU PRIEKŠMETS:CEĻU BŪVDARBU TEHNOLOĢIJA 

Tēma: “Cementbetona segumu remonts” 

     

(Vārds, Uzvārds)  (Grupa)  (Datums) 

1. UZDEVUMS. Ja piekrītat apgalvojumam, atzīmējiet ar X “jā”, ja nepiekrītat – “nē”.  

(14 punkti) 

Nr. 

p./k. 

 

 

Apgalvojums 

 

Jā 

 

Nē  

1. Betonus, kuri cietuši no ledus kausējamās sāls iedarbības, otrreizējā 

izmantošana jauna ceļu betona ražošanā ir iespējama vienīgi 

pamatojoties uz plašiem, iepriekš veiktiem, pētījumiem.  

  

2. Reciklētu betonu piedevu izmantošana nesošajās kārtās ar 

hidrauliskajām saistvielām nav iespējama.  

  

3. Cementbetona segu kapitālais remonts tiek veikts, ja segumu 

vērojama neliela virsmas lobīšanās.  

  

4. Ražojot apakšējo betona slāni, vecā asfalta daļa ir pieļaujama maks. 

10 % apmērā.  

  

5. Jaunā seguma izbūvei aizliegts izmantot pastrādāto veco segumu.     

6. Cementbetona segu iespējams demontēt tikai to nofrēzējot.    

7. Kapitālajā remontā ietilpst visu ceļa konstruktīvo kārtu nomaiņa, 

izņemot saturīgo slāni.  

  

 

2.UZDEVUMS. Uzrakstiet 4 jautājumus par apgūto tēmu! (8 punkti) 

Uzdodiet sastādītos jautājumus savam klases biedriem! Novērtējiet viņa atbildes! 

Atbildiet uz viņa jautājumiem! Noklausieties viņa vērtējumu par savu zināšanu kvalitāti!  

 

1. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Vērtēšanas skala: 
Vērt. n/v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 0 1-10 11-20 21-32 33-46 47-59 60-67 68-75 76-86 87-95 96-100 

Punkti 0 0,1-3,1 3,2-6,4 6,5-10 10,1-14,4 14,5-18,4 18,6-20,9 21-23,4 23,5-26,6 26,7 – 29,5 29,6-31 

Punkti skaits: ______ / _______       Izpildītā darba apjoms: ________%      Vērtējums:____________ 

                           MAX un IEGŪTIE 
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