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Par ko lasīt vasarā?
Kamēr Latvijas jaunā Būvniecības likuma stāšanās spēkā ik pa laikam tiek atlikta un debates ap
to joprojām nav rimušas, citu Eiropas Savienības valstu pieredze liecina, ka būvniecības procesa
organizācija un ar to saistītie dokumentācijas jautājumi ir risināmi vienkāršā un visām
iesaistītajām pusēm draudzīgā veidā. Birokrātija tiek samazināta līdz minimumam, savukārt
atbildības līmenis ir visaugstākais. „Būvinženieris” vēsta par Lielbritānijas un Vācijas pieredzi.
Autoritāte un izcila personība Latvijas būvniecības vēsturē. Spēcīgs analītiķis un teorētiķis,
praktiķis. Kolorīta personība, lielisks speciālists un padomdevējs. Tās ir pirmās asociācijas par
Rodrigo Pelsi. Saruna ar viņu vairāk risinās par darbu un attieksmi pret to, nevis viņu pašu. Un
arī tas raksturo viņu kā personību.
1876. gadā spāniete Izabella netālu no Amatas upes labā krasta uzbūvēja Billes tūka fabriku.
Pirms 138 gadiem fabrikā darbu uzsāka pati pirmā hidroelektrostacija Latvijas teritorijā. Tagad
hidroeletrostacija ir atjaunota, bet bijušajā fabrikā iekārtota viesu māja.
Valsts varai un amatpersonām ir problēmas komunikācijā ar sabiedrību.
Ceļinieki par šo komunikāciju veikuši pētījumu. To der atcerēties pirms kārtējām
vēlēšanām.
Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu vērtēšanas pieredze Somijā liek izdarīt secinājumus par
standartizētas pieejas efektivitāti.
Jau vairākus gadus viens no populārākajiem būvniecības darbiem ir fasāžu siltināšana. Tomēr,
neskatoties uz apjomiem, kas jau paveikti, process vēl nav pat pusē. Ņemot vērā mūsu dzīvojamā
fonda zemo energoefektivitāti, darāmā šajā lauciņā pietiks vēl daudziem gadiem. Visiem
darītājiem šoreiz informācija par dekoratīvā apmetuma veidiem.
Februāra vidū sabrukušajā lielveikalā „Maxima” Zolitūdē, tika veikts jumta konstrukciju
sabrucināšanas eksperiments, kura laikā uz bijušā veikala jumta speciāli izbūvētos baseinos tika
pildīts ūdens, noslogojot pārsegumu, fiksējot siju izliecies un slodzi, pie kādas tās, iespējams,
lūzīs. Un tās lūza...
Milānas dizaina nedēļa ik gadu pulcē simtiem arhitektūras zvaigžņu, mūsdienu vadošos
dizainerus, dizaina cienītājus, žurnālistus, jaunos dizainerus, ražotājus un klientus no visas
pasaules, ir viens no starptautiski nozīmīgākajiem dizaina industrijas notikumiem. Tas ir starta
punkts tendencēm, kas noteiks dizaina virzību visa nākamā gada garumā.
Pērnvasar vēl bija Mārupes pļava ar meliorācijas grāvi, bet tagad starp citām darījumu ēkām
strauji slienas SIA „Polipaks NT” ražošanas, noliktavu un biroja ēkas jaunbūve.
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