
 

LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvniecības specialitātes 45 gadu Jubilejas 

salidojuma programma: 

• 14.00-15.00 Iespēja iegriezties VBF, apskatīt zinātniskā un mācību laboratorijas, 
tikties ar pasniedzējiem; 

• 15.00-16.00 - visu paaudžu absolventu reģistrācija LLU pils Aulas foajē: 
o dalības maksa - ziedojums - 15 EUR no personas; 
o Būvniecības specialitātes Jubilejas bukleta „Būvniecības specialitātei - 

45”saņemšana; 
o Izstādes foajē "Jelgava mākslinieku gleznās" par godu Jelgavas 755 gadu 

jubilejai; 
o 1. stāvā būs atvērts Jelgavas pils un Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

muzejs (http://www.llu.lv/muzejs); 

Absolventiem un viesiem lūgums ierasties laicīgi, iegriezties VBF, reģistrēties pilī aplūkot 

izstādi, apmeklēt muzeju, un reģistrāciju neatlikt uz pēdējo brīdi, lai laicīgi varētu paspēt uz 

svinīgās sēdes sākumu. Aulā arī nebūs garlaicīgi - jau no plkst. 15.30 uz lielā ekrāna tiks 

demonstrēta prezentācija par būvniecības specialitātes vēsturi ”Būvniecības specialitātei 

45”, ļaujot kavēties atmiņās par pagātni līdz pat šodienai. 

• 16.00-18.00 - svinīgā sēde un svētku koncerts LLU pils Aulā: 
o apbalvosim darbiniekus, kuri devuši būtisku ieguldījumu VBF būvniecības 

specialitātes attīstībā; 
o pastāstīsim, kādi LIFi bija, kādi - ir un kādi - būs; 
o absolventu apsveikumi (labprāt pieņemsim fotomateriālu un slaidu 

kolekcijas, kuras demonstrēsim vakara gaitā uz lielā ekrāna); 
o pasākumu kuplinās TDA "Kalve" dejotāji, grupas „TirkizBand” solists Uldis 

Timma, kā arī Būvniecības specialitātes pasniedzēju un viņu draugu muzikālā 
apvienība; 

• 19.00-24.30.- VBF Būvniecības specialitātes absolventu salidojuma saviesīgā daļa un 
balle atjaunotajā Jelgavas pilī: 

o varēs reģistrēties tie absolventi, kuri to nebūs paspējuši izdarīt LLU pilī pirms 
svinīgās daļas; 

o absolventiem būs rezervēti galdi (pašu ziņā: groziņi un vienreizējie trauki); 
o varēs padejot (ballē mūs priecēs grupa „TirkizBand”; 
o būs iespēja pašiem pamuzicēt (iepriekš piesakoties); 
o netālu no deju zāles darbosies fotosalons (no 19.00-22.00); 
o pasākuma vietā būs ekrāns, uz kura tiks demonstrētas dažādas prezentācijas 

un video; 
o vakara gaitā varēs sniegt intervijas un izmantot „brīvo mikrofonu”, kā arī 

piedalīties viktorīnās, spēlēs un atrakcijās; 

 ! Ja nepieciešamas naktsmītnes... esam runājuši ar dienesta viesnīcām. Administratori un 
pārvaldnieces tiks informēti par mūsu pasākumu. Tikai jāpazvana un jārezervē vieta pašiem. 
 
Informācija par dienesta viesnīcām: 
1.dienesta viesnīca, Lielā iela 1, Jelgava, LV-3001 
Pārvaldniece: Antra Buldinska tel.: 28385899 
E-pasts: antra.buldinska@llu.lv 

Administratora tel.: 27836620 
2.dienesta viesnīca, J.Čakstes bulvāris 7, Jelgava, LV-3001 
Pārvaldniece: Antra Buldinska tel.: 28385899 
E-pasts: antra.buldinska@llu.lv 

Administratora tel.: 29374486 



4.dienesta viesnīca, Akadēmijas iela 4, Jelgava, LV-3001 
Pārvaldniece: Antra Buldinska tel.: 28385899 
E-pasts: antra.buldinska@llu.lv 

Pārvaldnieces vietniece: Ināra Šakirova tel.: 25948912 
Administratora tel.: 28644298 
6.dienesta viesnīca, Pētera iela 1, Jelgava, LV-3001 
Pārvaldniece; Vanda Karlinska tel.: 29174995 
E-pasts: vanda.karlinska@llu.lv 

Administratora tel.: 26660281 
8.dienesta viesnīca, Lielā iela 19, Jelgava, LV-3001 
Pārvaldniece; Vanda Karlinska tel.: 29174995 
E-pasts: vanda.karlinska@llu.lv  
Administratora tel.: 25419650 
9.dienesta viesnīca, K.Helmaņa iela 2, Jelgava, LV-3002 
Pārvaldniece: Rudīte Blekte tel.: 29155059 
E-pasts: rudite.blekte@llu.lv 

Administratora tel.: 28399516 


