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Decembra vidū klajā nācis Latvijas Būvinženieru savienības žurnāla „Būvinženieris”
jaunais - decembra numurs. Tajā lasiet Latvijas Republikas Ekonomikas ministra
Daniela Pavļuta ceļa vārdus konkursa „Būvindustrijas gada balva” dalībniekiem un
informāciju par to, kāda tad būs galvenā balva, ko saņems konkursa laureāti.
Kā allaž iepazīstinām ar Latvijas būvobjektiem. Pirmais ir Latvijas Nacionālās
bibliotēkas jaunbūve, kur spriežam par inženiertehniskajiem risinājumiem, nevis
politiku. Tālāk dodamies uz Inčukalna gāzes krātuvi un, izvērtējot visas
priekšrocības, iepazīstamies ar Bērzaunes pagasta Sauleskalnā realizēto lielāko
investīciju projektu - koģenerācijas staciju un koksnes pārstrādes rūpnīcu.
„Skanstes virsotnes”, kas savulaik nodēvētas par grandiozāko jaunās tūkstošgades
apbūves projektu Rīgā, ir veiksmīgi pabeigtas. Par četru 24 stāvu ēku būvniecības
risinājumiem un sasniegtajiem rezultātiem stāsta SIA „Merks” projektu vadītājs
Maksims Momots.
Atzinība par to, ar kādu pietāti un zināšanām, saglabājot mūsu kultūras un arhitektūras
mantojumu, ir veikts Cēsu pils kompleksa revitalizācijas projekts. Lasiet un brauciet
skatīties!
Šajā numurā atradīsit lietderīgas atziņas par darbu eksporta tirgos. Par to, kas
nepieciešams uzņēmuma eksportspējas nodrošināšanai, par kvalitāti un darbinieku
kompetenci lasiet intervijā ar dzelzsbetona rūpnīcas „Baltijas betons” direktoru
Edgaru Dūdumu.
Būvinženiere Anita Krauze stāsta par savu pieredzi un būvniecības procesā iesaistīto
dalībnieku riskiem un atbildību, strādājot vēstniecības kompleksa rekonstrukcijā
Maskavā. Gatis Fromanis atzīst, ka Latvijas būvuzņēmēji var konkurēt ar vietējiem
Zviedrijas uzņēmumiem, taču nevis ar cenu, bet ar kvalitāti. Edgars Bondars, RTU
arhitektūras doktorants, izskaidro dabai un cilvēkam draudzīgas projektēšanas un
būvniecības principus, balstoties uz reāliem projektiem Zviedrijā.
Ārzemju pieredzes sadaļā lasiet par ēku energoefektivitātes standartu un ekoloģisko
prasību pielietojumu Krievijā. Kas nepieciešams ilgtspējīgas būvniecības principu
iedzīvināšanai, stāsta Andris Veinbergs, daloties redzētajā Kotbusas ilgtspējīgās
būvniecības kompetenču centrā Vācijā.
Vēl žurnālā lasiet par industriālo energoefektivitāti, betona ilgmūžību, kā arī
detalizētu būvtāmju izstrādi un praktisko informāciju pareizai logu iebūvei.
Dzīves skolas sadaļā šoreiz viesojas Jānis Gunārs Induss, Ojārs Puriņš, Ilga
Akermane, bet ekspresintervijas sniedz Romāns Auniņš, Bruno Otersons, Edgars
Grieze.
Aptaujas „Kas ir „Būvinženiera” lasītājs?” rezultāti ir ne tikai saistoši, bet īpaši
lietderīgi izvērtēšanai arī mūsu reklāmdevējiem.
Žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktore Mārīte Šperberga, 29468382,
marite.sperberga@inbox.lv
Žurnālu var iegādāties SIA „LBS – Konsultants” Rīgā, Barona ielā 99, lit. 1A. Viena
numura cena 1,70 Ls. Žurnālu var abonēt, sazinoties pa tālruni 29256982 vai epastu: signe.zusevica@gmail.com. Maksa par gada abonementu - 10 Ls (6 numuri).

Augusta, oktobra, decembra un turpmāko žurnālu pilns arhīvs lasītājiem LBS mājas
lapā www.buvinzenierusavieniba.lv būs pieejams gadu pēc numura iznākšanas.

