Būvinženieris. 2015. gada augusts
Par būvniecības nozari pēdējos gados runāts vairāk nekā jebkad. Arī pašlaik nozares
pārstāvji saka: joprojām valda neziņa un neizpratne par daudziem jautājumiem. Lai
meklētu atbildes vismaz uz dažiem no tiem, žurnāls “Būvinženieris” sarunājās ar
Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieku Juriju Spiridonovu.
Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” žūrijas tikšanās ar iedzīvotājiem, namu
apsaimniekotājiem un būvētājiem allaž ir ļoti iedvesmojošas. 18. jūnijā bija ikgadējie
svētki, kuros dzirdēja stāstus par labajiem piemēriem un noskaidroja konkursa
laureātus.
Šā gada sākumā Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība
aicināja žūriju skates “Gada labākā būve Latvijā 2014” ietvaros vērtēt pieteiktās
būves un izvēlēties labākās. “Būvinženieris” dalās ar atziņām, kas gūtas, vērtējot
būvkonstrukciju risinājumus
Lai cik nepatīkami, bet nākas atzīt, ka vidi degradējošas būves jeb grausti ir
neatņemama ikvienas pilsētvides sastāvdaļa. Lielākoties grausti mēdz būt
«ilgdzīvotāji» un tāpēc rada virkni problēmu pilsētu pašvaldībām, jo graustu
sakārtošana nav ātri risināms jautājums. Piemēram, Rīgā vien reģistrēti ap 253
graustiem un vairāk nekā 75 objekti ar vidi degradējošām pazīmēm, kā arī 64
uzraugāmi objekti.
Šā gada novembra beigās ekspluatācijā plānots nodot vienu no apjomīgākajiem
pēdējo gadu infrastruktūras objektiem: Staciju “Bolderāja 2” ar savienojošo ceļu uz
Krievu salas termināļiem.
“Būvinženieris” sastapās ar pārsteigumu Skultes mežā - skates “Gada labākā būve
Latvijā 2014” nominācijā “Sabiedriskā ēka. Jaunbūve”. 3. vietu ieguvušo ēka Skultes
ielā 31 – Mārupes novada Dienas centru.
Mācību un sporta telpu akustika ir joma, kam pilnīgi nepamatoti tiek pievērsts pārāk
maz uzmanības. Rīgas Tehniskās universitātes docents, akustikas zinātņu maģistrs,
Latvijas un Eiropas profesionālo akustiķu asociāciju biedrs Andris Zabrauskis teic, ka
laba akustika nav tikai koncertzāļu prioritāte, par to būtu jāparūpējas katrā klasē,
augstskolas auditorijā, sporta zālē.
Būvinženieris piedāvā informācija sertificētajiem būvspeciālistiem!
Žurnāls stāsta par “Būvindustrijas lielo balvu” par mūža ieguldījumu ieguvušo
nozares pieredzējušāko inženieri konstruktoru Vilni Griķi un būvkompānijas
“RBSSKALS Būvsabiedrība” būvdarbu vadītāju Uldi Kravali, kurš pērn septembrī
Būvindustrijas lielās balvas ceremonijā tika sumināts kā “Gada inženieris 2014”.
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