Žurnāla „Būvinženieris” aprīļa numurā meklējiet...
Aprīļa vidū pie lasītājiem nonāk Latvijas Būvinženieru savienības žurnāla
„Būvinženieris” jaunais - aprīļa numurs, šoreiz biezāks kā ierasts un pārbagāts
ar spilgtiem būvindustrijas notikumiem.
Vispirms ieskatīsimies 25. februārī notikušajā krāšņajā Būvindustrijas Gada balvas
ceremonijā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, kur pirmoreiz Latvijas vēsturē
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts,
RTU rektors Leonīds Ribickis, Rīgas vicemērs Andris Ameriks, Valmieras
domes priekšsēdētājs Inesis Boķis un citas prominences pasniedza Gada balvas
valsts labākajiem inženieriem. Nozīmīgo nozares apbalvojumu saņēma 12
inženieri - 6 kategorijā „Par mūža ieguldījumu būvindustrijā” un 6 kategorijā
„Gada inženieris 2013”. Vēlreiz apsveicam balvu ieguvējus un nākamajā
numurā gaidiet reportāžas no Londonas spilgtākajām būvēm, kurp pabija
laureāti.
Otrs lielais notikums, kas pulcēja vienkopus teju visus aktīvākos būvinženierus, 15.
martā notika Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kur uz savu XXV kongresu sanāca
Latvijas Būvinženieru savienības biedri. Par ko sprieda, ko kritizēja un kādus
uzdevumus LBS biedri sev izvirzīja, lasiet reportāžā no kongresa. Un paturiet prātā,
ka 2014. gadā aprit 90 gadi kopš LBS dibināšanas.
LBA ir izraudzījusies skates „Gada labākā būve Latvijā - 2012” uzvarētājus. Lasiet,
kurām būvēm ticis labāko gods un kas tās būvējis, projektējis un uzraudzījis.
Šajā numurā atradīsiet unikālus vēsturiskus materiālus. Sertificēts ceļu inženieris
Aivars Treicis publicē pētījumu par ielu segumiem Rīgā, to attīstību, būvniecības
organizāciju un finansēšanu. Aizraujošs ir stāsts par Kristapu Morbergu, mecenātu
un leģendāru personību Latvijas vēsturē, kā arī viņa novēlēto īpašumu atjaunošanu
Latvijas Universitātes paspārnē.
Jaunas būves top gan Rīgas sirdī, gan novados. Par Rīgas Tehniskās universitātes
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes ēkas būvniecību, kas tiek realizēta projekta
RTU – pilsēta pilsētā ietvaros Ķīpsalā, stāsta tās būvnieki - SIA „Merks” projektu
vadītājs Andris Bišmeistars un SIA „Merks” projektu direktors Ivo Brālēns. Kā
zemnieku saimniecība „Kotiņi” Latgalē uzbūvēja jaunas graudaugu sēklu
tīrīšanas iekārtas un rekonstruēja noliktavas, skaidro SIA „Arniks” būvdarbu
vadītājs Anatolijs Melnis.
Šajā numurā esam pilnveidojuši energoefektivitātes rubriku, ko veidojam kopā ar
mūsu atbalstītājiem. Turpmāk šajā sadaļā būs vairāk rakstu un tie taps
„Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmatas” ietvaros, tādējādi prezentējot arī mūsu
jauno projektu – konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā”, ko rīkojam kopā ar
Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Jau
šajā numurā dodam skaidrojumu jaunajai energoefektivitātes direktīvai un ekspertu
diskusijā izvērtējam ventilācijas nozīmi būvēs.
„Būvinženierī” atradīsit IUB skaidrojumu, kā projektos ar Eiropas līdzfinansējumu
korekti sakārtot līgumus, tāmes u.c. dokumentāciju, detalizētu Guntara Liepiņa

materiālu par būvtāmju pieskaitāmajām izmaksām u.c. Būvinženiera Tālivalža Keiva
acīm ieskatīsimies gan Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas īpašumā Vīnē, gan
Austrijas galvaspilsētas tipiskākajās lappusēs.
Izsmeļošs un precīzs ir jaunā ceļu būvuzrauga Renāra Birnika skaidrojums par šuvju
plaisāšanu un citiem ceļu kvalitātes aspektiem, kas sāpīgi skar katru Latvijas
autovadītāju.
Par balto vannu hidroizolācijā raksta hidroizolācijas inženieris Egils Emersons.
Kādas ir iespējas iegūt valstiski atzītu dokumentu pirmā, otrā un trešā līmeņa
profesionālās kvalifikācijas profesijās, skaidro Ieva Gretete.
Par pilsētekonomikas un reģionālās attīstības studijām raksta RTU profesore
Maija Šenfelde.
Tehnoloģiju sadaļā lasiet par koka logu īpašībām, „Knauf Fireboard” ugunsizturīgo
plākšņu īpašībām u.c.
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
e-pastu: signe.zusevica@gmail.com. Maksa par gada abonementu - 10 Ls (6 numuri).
www.buvinzenierusavieniba.lv

